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Fihrist 

ATATÜRK 

— Atatürk'e saygı durucunda bulu-
Sayfa 

nulnıası 
Sayfa 
2,322 

BAKANLAR KURULU 

— Anayasanın 102 nci maddesine göre 
hazırlanan Bakanlar Kurulu listesinde 
gösterilen bakanlıklara seçilen zatların 
atandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi ve ilişik liste (3/2) 14:15 

—. Başbakan Süleyman Demirel tarafın
dan teşkil olunan Bakanlar Kurulunun 
programı 74:97 

— Başbakan Süleyman Demirel tarafın
dan teşkil olunan Bakanlar Kurulunun 
programının görüşülmesi 107:155,160:195, 

199:209,209:260,262:271,272:319,322:323, 
328:331 

— Suad Hayri Ürgüplü Başkanlığın
daki Bakanlar Kurulunun çekildiğine ve 
yenisinin kurulmasına kadar eski Bakan
lar Kurulunun görevine devam edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1) 6 

— Vazife ile yurt dışına giden Çalış
ma Bakanı Ali Naili Erdem'İn, dönüşüne 
kadar kendisine» Devlet Bakanı Cihat Bil-
gehan'ın vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeersi (3/3) 361 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı Kâmil Ocak'ın dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Bakanı Ali Fuat 

Alişan'ın vekillik cedceğine dair Cumhur* 
başkanlığı tezkeresi (3/169) 543 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı thsan Sabrı Çağlayangil'-
in dönüşüne kadar kendisine içişleri Ba
kanı Faruk Sükan'm vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/4) 361 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı ihsan Gürsan'ın dönüşüne 
kadar kendisine, Ticaret Bakanı Macit Ce
ren'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/110) 394 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
mm dönüşüne kadar kendisine, Devlet Ba
kanı Cihat Bilgehan'm vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/111) 394 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ahmet TopaloğluV 
nun dönüşüne kadar kendisine, Devlet Ba
kanı Cihat Bilgehan'ın vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/175) 566 

— Vazife ile yurt dışına giden Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın dönü
şüne kadar kendisine, Çalışma Bakanı Ali 
Naili Erdem'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/170) 543:544 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Ankara Milletvekili Hasan Türkay'-
ın, 1.12.1965 Çarşamba günü saat İt de 
Kozlu bölgesi Kireçli kuyusunda vukubu-
lan grizu kazasında ölen işçilerin ailelerine 

ve mensuboldukları . Zonguldak Maden iş
çileri Sendikası ile Türkiye işçi Sendika
ları Konfederasyonuna Millet Meclisinin 
başsağlığı dileğinde bulunjnasına dair 444 ;44S 



— 4 
Sayfa 

— Antalya Mileltvekilİ İhsan AtaÖv'-
ün, Millet Meclisi toplantılarının Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri yapılmasına 
dair önergesi (4/14) 544,547 

— Başbakan Süleyman Demirel tara
fından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun 
programı 74:97 
y — Başbakan Süleyman Demirel tara
fından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun 
programının görüşülmesi 107:155,160,199:209, 

209 =260,262:271,272 :319,322:323,328:33i 
— Başbakan Süleyman Demirel tara

fından kurulan Bakanlar Kurulu hakkın
da Anayasanın 103 ncü maddesi gereğince 
güven oylaması -322:323,328:331 

— Birleşmiş Milletler Teşkilâtının XX 
nci Genel Kurul toplantısına katılmaları 
uygun görülen İzmir Milletvekili Settar Ik-
sel, Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça ve 
Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal hak
larında Başbakanlık tezkeresi (3/11) 363 

— Dost ve kardeş Pakistan Milletine, 
uğradığı bora felâketi sırasında verdiği can 
kayıpları dolayısiyle Millet Meclisince ta-
ziyet telgrafı çekilmesine dair Kütahya 
Milletvekilleri Mehmet Ersoy ve Mesut 
Erez'le İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm önergesi 594 

— En yaşlı üye tarafından Millet Mec
lisinin açılması 2 

— Meclis çalışma günlerinin yeniden 
Pazartesi, Çarşamba ve Cumaya alınması
na dair Antalya Milletvekili İhsan Ata-

Sayfa 
öv'ün verdiği önergenin, Başkanlık Diva
nının bu konudaki mütalâası ile birlikte 
Genel Kurula sunulacağına dair Başkanlı
ğın açıklaması 463 

— Milletvekillerinin Meclise devamla-
riyle ilgili İçtüzüğün 195 ve 196 ncı mad
delerinin tatbik şekli hakkında Başkanlık 
Divanı Kararı 565:566 

— 16 Kasım akşamı vukubulan uçak 
kazası sonunda şehit düşen subay ve astsu
bayların ailelerine ve Genelkurmay Baş
kanlığına milletvekillerinin derin üzüntü
lerinin duyurulması hususundaki önerge
nin yerine getirileceğine dair Başkanlığın 
beyanı 335 

— Son defa yapılan milletvekilleri se
çimi dolayısiyle, üyelerinden bâzıları mil
letvekili seçilmemiş bulunan Avrupa Kon
seyi Istişari Meelisi Türk Grupundaki açık 
üyeliklere, Istişari Meclis Statüsü gere
ğince siyasi parti gruplarınca gösterilen 
asil ve yedek üye adayları isimlerinin Yü
ce Meclisin bilgisine sunulması 566:567 

— Yozgat eski Milletvekili Mustafa Ke
pirin, köylü ve çiftçilerin T. C, Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi hak
kındaki kanun teklifi ile Kastamonu Mil
letvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, 
köylü ve çiftçilerin T, C. Ziraat Bankasına 
olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesine 
dair kanun teklifinin Geçici bir Komisyon
da görüşülmesine dair kararı 420:42i 

DEMEÇLER VB SÖYLEVLER 

— Adana Milletvekili AH Karcı*nm; 
liseyi bitirip üniversiteye giremiyen (bin
lerce gencin yüksek öğrenime kavuşturul-
imaları hususunda konuşması ve Devlet Ba
kam Cihat Bilgehan'ın, Hükümetçe alınan' 
ve ilerde alınması düşünülen tedbirlere da
ir cevabı. 335:336 

— Adana Milletvekili Kasını Gülek'-
in, Almanya'daki isçilerimizden ikisinin 
öldürüldüğü hald« kaatillerinin serbest bı
rakıldığına ve bir iğcimizin de 11 aydır1 

hapiste çürütüldüğüne, 'bu gibi olayların-

hnlcuk kurallarına, İnsan Baklan ve Av
rupa İnsan Haklan Beyannamelerine ay-
k m bulunduğuna dair demeci. 507 

— Adana Milletvekili Kasım Gülek'-
in, Avrupa Konseyi NATO Parlamenter
leri hufeu'kî toplantısında, «Kılma konu-ı 
nu'sunda yapılacak bir anlaşmaya ne gi
bi •hükümlerin konulacağı» konusu üze
rindeki görüşmeler ve kabul edilen Türk 
tezi hakkındaki demeci. 343:344 

Adana Milletvekili KemaiL Sarnibra-
himoğlu'mm AdanaVta ÇuköbirlikUe V ö 



Bayf* 
Ceyhan ile Maraş*ta Ticaret Bakanlığı
nın onamasiyle meydana çıtan atama ve 
aziller dolayısiyle konuşması ve Ticaret 
Bakanı Macît Zerenln cevalbı 578:580 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın, Türkiye Büyük Mîllet 
Meclisi memur, polis ve müstahdemlerinin 
ziyaretçilere iyi muamele yapmalarının 
sağlanmasına dair konuşması ve Başkanlı
ğın bu •konudaki açıklaması, 521 :822 

— Antalya Milletvekili ihsan AtaöV-
ütı, 26 ncı Birleşim sonunda beş milletve
kilimin ayağa kalkarak çoğunluğun fcal--
madiğim bildirmeleri üzerine yoklamaya 
geçilmesinin, önceki uygulamalara aykırı 
olduğuna dair konuşması, 658:654 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
mn, Söke ovasının yeniden uğradığı sel 
felâketi dolayısiyle hemen ele alınması 
gereken tedbirler ve geçmişteki vaatler 
hususunda demeci. 564:565 

—• Başkanlığın, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi binasına gelecek misafir ve va
zifelilerin hareket tarzları ile ilgili yönet
meliğin uygulanması hususunda sayım 
milletvekillerinin Başkanlığa yardımcı ol
maları ve yasaklanan yerlere ziyaretçi ge
tirmemeleri temennisi. 444 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'm Birleşmiş Milletler 'Siyasi Komis
yonunda görüşülmüş olan Kıbrıs mesele
sinde aleyhimize verilen karar dolayısiy-
le Hükümetin hemen açıklama yapması-
sini istiyen konuşması 677:578 

— Devlet Bakanı Refet Sezgin'im, 
Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
15 net Birleşimde yaptığı konuşmayı ce
vaplandırdı ve C. H. P, Hükümetinin 
Anayasasının laiklik prensibini •zedeledi
ğine dadr her hangi bir demeçte bulunma
dığına dair konuşması. 418:420 

— Dışişleri Bakanı İhsan Safori Ç>ağ-
layangü'in Birleşmiş Milletlerin 20 nci Ge
nel Kurulunun Kıbrıs meselesi hakkında 
aldığı kararının hukukî ve bağlayıcı bir 
nitelik 'taşımadığına ve Assamblenin bu 
meselenin esası üzerinde tavsiye yetkisi
nin dahi bulunmadığına dair demeci. 631 -635 

8ayfs 
— Dışişleri Bakanı İhsan 'Salbri Çağla-

yangil'in, Kıbrıs'ta vukubulan son olay
lara ve Hükümetin aldığı tedbirlere dair 
demeci 168:160. 

— Erzurum Milletvekili Nihat Pasirı-
li'nin, Tekman ilçesinde geçen yıl ölüm
lere sebebolmus olan bulaşıcı hastalığın 
aynı şiddetle hüküm sürmeye baslaıması 
dolayısiyle esaslı tedbirler alınması ve 
Karayazı ve Tekman ilçelerinde birer kü
çük ecza dolabının buılundurulmasma da
ir demeci. 392:393 

— içişleri Sakanı ve Dışişleri Ba-
kanvekili Faruk Sükan'ım, Birleşmiş Mil
letlerce Kıbrıs için alınan kararın bir tav
siye karan niteliğinde olduğu ve yapılan 
anlaşmaları bozamıyacağı, yakında bu ko
nuda geniş bilgi verileceği hakkında de
meci. 589:591 

— İçişleri Balkanı ve Dışişleri Bakan 
Vekili Faruk Sükan'ım, 2 Kasım 1985. Per
şembe günü Kıbrıs'ta Magosa bölgesinde 
Rumlar tarafından yapılan saldırı ve 'bâzı 
binaların İşgali dolayısiyle ortaya çıkan 
durumu düzeltmek üzere varılan Magosa 
Anlaşmasına dair açıklaması 538:639 

—. İstanbul Milletvekili Abdurrato-
man Şeref Lâç'ın, istanbul Belediyesi ile 
ügili Şehir Tiyatrolarının her yıl zarar 
ettiğine, bu tiyatroları yöneten Ertuğrul 
Muhsin'in Belediye Başkanının emirlerine 
uymadığına ve bumun îstanbulfaaki bin
lerce memur üzerindeki fcöttt etkileriyle 
İçişleri Bakanının ilgilenmesi gerektiğine 
dair demeci. 664:656 

— istanbul Milletvekili Mu'hiddİn 
Güven'in, Kırşehir Milletvekili Memduh 
Erdemir'in bu birleşimde yaptığı konuş
ma sırasında A, P, Grupu hakkında kul
landığı kelimeyi geri alması gerektiğine 
dair demeci 642:543 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, izmir'in Kınık ve Bergama ilçelerin
deki kırağı görmüş 'benekli pamukların 
şampanya tipi kabul edilerek düşük fi
yatla alış görmesinden üreticilerin zarara 
uğradığına, bu sebeple şampanya adının 
değiştirilerek pamuk müstahsilinin hima-
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Sayfa 

ye edilmesine; kamyon, kamyonet gibi na
kil vasıtalarının kırılan ön camlarının 
Avrupa'dan ıgelen mika cinsi camlarla de
ğiştirilmesi zonınktğu dolayısiyle şoför 
vatandaşların haklı şikâyetlerde bulun
duklarına ve 'bu sebeple bu cins camların 
ithaline müsaade olunmasına dair deıne-
^ 391:392 

— Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohçacın, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun bâzı illerde yanlış uygu
lanmasının ve özellikle çırakların da işçi 
sayılmasının iş, hayatında ve iktisadi ge
lişmemizde olumsuz etki yaptığına dair 
demeci. 462:463 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, istiklâl Savağımız sı
rasında Türk dü§manlığı İle ortaya çık
mış olan tzmir Patriği Hrisostomos'ıuı 
Atina'da dikilen heykeli üzerine millî his
lerimizi rencide eden yakılar yazılması do
layısiyle, bunun insanlık ve iyi dostluk 
münasebetlerine olan aykırılığını belirten 
demeci. 390:391 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, komisyonlar üyelerinin top
lantılara katılmamaları yüzünden komis
yon başkanlık divanlarının kurulmadığı
na dair demeci. 3Ö3 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in gazetelerde vali, genel müdür ve
ya müsteşarların değiştirileceği haberleri
ne dair konuşması ve Devlet Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın cevabı. 539:542 

— Konya Milletvekili Na>zif Kurucu'-
nun, Bölgesel Savunma Anlaşmalarına 
bağlı ikili anlaşmalarla Türkiye'de 'bulu
nan ve bulunacak olan yabancı birlik ve 
personelle araçların Özellikle Başkent olan 
Ankara dışında bulundurulması gerekti
ğine dair 'konuşması. 445:446 

— Manisa Milletvekili Süleyman 
Çağlar'm, bu yıl miktarca az? kalitece üs
tün olan Ege tütün ürününün değerlen^ 
dirilmesi hakkında demeci. 542 

Sayfa 
— Meclis çalışma günlerinin yeniden 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma'ya -alınma-1 

sına dair Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün verdiği önergenin, Başkanlık Diva
nının bu konudaki mütalâası ile birlikte 
Genel Kurula sunulacağına dair Başkanlı
ğın açıklaması. 463 

— Sağlık Bakanı Edip Somunoğlu'-
nun, Erzurum Milletvekili Nihat Basinli'-
nin, 14 ncü Birleşimde yaptığı gündem 
dışı konuşmaya cevap' vererek, memleket 
içinde ve özellikle Tekman, Çat ve Bâlâ 
ilçelerinde vukubnlan bâzı salgın hasta
lıkların sebeplerini ve bu hususta alman 
tedbirleri açıklaması. 417:418 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
hioğlu, Kozlu bölgesi Kireçli kuyusunda 
ve daha önce 19 Mart 1"9Ö5 te Merzifon'a 
bağlı Çekek Linyit işletmelerinde meyda
na gelen grizu olaylarına değinen ve bit 
konuda Hükümetin olumlu tedbirler al
masını temenni eden konuşması. 446:447 

— Ticaret Bakanı Macit Zeren*in, 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ-
lu' nun 24 ncü Birleşimdeki konuşmasına 
cevap vererek, Ticaret Bakanlığının onan-
masiyle kanun dışı bir atama veya işten 
çıkarma yapılmadığına dair açıklaması 591: 

592 
— Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'-

jnin, Sosyal Sigortalar Kurumu adına iş
çilere günü geçmiş ilâç veren eczaneler 
bulunduğuna dair demeci. 654 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Devlet Bakanı Refet Sezgİn'in, 
gazetelere verdiği demeçle C. H. P. Hü
kümetleri zamanında Anayasanın lâiklik 
prensibinin zedelendiğini öne sürdüğü, id
dianın vâridolmadığı ve Anayasanın ta
nıdığı temel hak ve hürriyetlere sınır çiz
menin Hükümet edenlerin takdirinde ol--
mamak lâzım-geldiği yolundaki demeci. 405, 

406 
— Urfa Milletvekili Halil Balkıs'ın 

Urfa'ya ayrılan tohumluğun yetersizliği
ne dair demeci, 542 



OENEL OÖEÜŞME 

Sayfa 
— Birleşmiş. Milletler Assamlblesİnde 

Kjbns dâvası için son alman karar karşı
sında, Millet Meclisinin aydınlanmasına 
ve millî menfaatlere uygun tedbirlerin or
taya konmasına imkân vermek üsere Kıb
rıs konusunda bir genel görüşme açılması
na dair O. H. P . Grupu adma verilen öner
ge (8/1) 593,635 

Sayfa 
— Tü»k umumi efkârının Kıbrıs dâ

vasının geçirmiş olduğu safhalar ve varıl
mış olan merhale ve sebepleri hakkında! 
bilgi sahibi olabilmesini ve milIetvekiJleri-
nin düşünce ve kanaatlerini ifade edebil
melerini teminen bir genel görüşme açıl
masına dair A. P. Grupu adma verilen 
Önerge (8/2) 593,636:640 

KANUNLAR 

No* Cilt Sayfa 
704 — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 1 520, 

653,685:688,689:692 
2 8,33, 

66:69 
705 — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 1 403 

2 4,8: 
, 10,33,62:65 

706 — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nım 1 458 

2 4,10; 
11,33,70:73 

707 — Gece öğretimi yapan Ankara Üni
versitesi Dİ1 ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi öğretim üyeleri ile Öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline 
ek ücret verilmesine dair Kanun 1 520, 

589,595:625 

708 — 440 sayılı Kanuna tabi kuruluş
lardan sağlık teşkilâtı olanlarda ça
lışan tabip, diş tabibi ve eczacıların 
224 ve 472 sayılı kanunlardan istifa
de ettirilmesine dair Kanun 42 82, 

407,445 
43 264 

709 — Bolu İlinin Mengen Kasası Pa-
zarkoy nüfusuna kayıtlı Alioğlu, 

No. Cilt 
Hayriye'den doğma 1341 doğumlu 
Hayrettin Hami Denriralp'in ce
zalarının affı hakkında Kanun 41 

Sayfa 

577 
42 301, 

498 
43 240: 

244 

710 — İmar ve İskân Bakanlığı Kuru
luş ve Vazifeleri hakkındaki Ka
nunim 12 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair Kanun 11 

19 
21 
32 

34 
35 

154 
467 
23 
81: 
82 
496 
428 

41 278: 
284 

711 — Nöbetçi memurluğu kurulmasını 
ve olağanüstü hal tatbikatlarında 
mesainin 24 saat devamım sağlıyan 
Kanun 26 

28 
34 
37 
42 
43 

712 — üize Hinin Çamlıhemşin Kazası, 
Murat köyünden Ahmetoğlu, Hati
ce'den doğma, 1932 doğumlu Musta-

161 
139 
497 
264 
619 
6:11 
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No. Cilt Sarfa 

fa Demirci'nin bakiye cezasının af
fı hakkında Kanun 35 358 

42 92 
43 5, 

263:264,363,435:440 
713 — Münevver'den doğma, 1340 do

ğumlu, Mehmetoğlu Ahmet Ulak'-
m hapse tahvil edilmiş oîan bakiye 
ceızasınm affı hakkında Kanun 

714 — Kocaeli İline bağlı Kaynarca 11 
çesînin Sakarya İline bağlanması 
hakkında Kanun 

37 
42 
43 

i 
17 
20 

2 
227 
' 5, 
244 

31 
202 

35 315: 

37 
316 
267 

43 226: 
228 

No. Cilt Sayfa 
715 — Sarıyer İlçesi Yeniköy Bucağın

dan Alioğlu, Saniye'den doğma, 
1341 doğumlu Ali Kurna'nın ba
kiye cezasının affı hakkında Ka
nun 34 394 

42 §2 
43 5, 
247:248 

716 Senirken kazasının Yassıvİran kö
yü halkından Mehmetoğlu, Emine'-
den doğma, 1322 doğumlu Ahmet 
Ateş/in cezasının affı baklanda Ka
nun 20 127 

42 92 
43 5, 

248:249,263,363,434:435 
717 — 1965 Kalkınma İstikrası hakkın

da Kanun 1 520, 
653 

2 274: 
284,285,286:289,310,330,331:334 

KARARLAR 

219 — Bakanlar Kuruluna güvenildi-
ğine dair 1 322: 

323 

220 — Anayasa Mahkemesi Asıl Üye
liğine Muhittin Taylan'ııı seçildi
ği hakkında 1 432: 

433,439:440 

KOMİSYON KURULMASI TEYA HAVALELER 
— İstanbul Milletvekili Coşkun KKP-

ca'nınj tamir Milletvekili Mustafa Uyar 
ve 12 arkadaşı ile, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 10 arkadaşmuı Gecekon
duların düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ile Ktmya Milletvekili İhsan KaJba-
dayı ve 10 arkadaşının gecekonduların 
ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkındaki 
kanun tekliflerinin Genel Kurulun 
22 . 12 . 1965 tarih ve 26 ncı Birleşimin-
dıe gecekondu kanunu tasarısı için ku
rulması kafbul edilen Geçici Komisyona 
havale edilmesine dair (4/19, 2/13, 2/23) 

655:656 
— Millî Eğitim. Bakanı Orhan Den-

giz'in, gcee öğretimi yapan Ankara Üni

versitesi Dal ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Öğretim üyeleri ile öğretim yardım
cılarına ve diğer personeline efe ücret ve
rilmesine dâ ii' kanun .tasarısı ile ilgili 

•522:523 
— Yozgat eski Milletvekili Mustafa 

Kepir'in, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine olan borçlarının taıksitlendirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi ile Kastamonu 
Milletvekili Sabra Keskin ve 4 arkadaşı
nın, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kasına olan bâzı borçlarının taksiıfclendî-
rilmesine dair kanun teklifinin Geçici bdr 
Komisyonda görüşülmesine dair (2/300, 
2/311) 420:421 
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ÖNERGELER 

Sayfa 
— Adana (Kemal Sarıİbrahitnoğlu) 
İçtüzüğün 25 ncd maddesine göre söz 

istediğine dair 592,593,594:595 
— Adana (Kemal Sanibrdhimoğlu 
Karam İktisadi Teşebbüsleri Karına 

Komisyonundan istifasına dair (4/3) 403 
—- Ankara (Hasan Türkay) 
1 . 12 . 19G5 Çarşamba gü:ıü saat 

11 d« Kozlu bölgesi Kireçli kuyusunda 
vukubulan grizu kazasında ölen işçilerin 
ailelerine ve mensıtboldulkları Zongul
dak Madan İşçileri Sendikası He Tür
kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna 
Millet Meclisinin başsağlığı dileğinde bu
lunmasına dair 444:445 

— Ankara (Orhan Alp) 
Sanayi ve Ulaştırma komisyonların

dan çekildiğine dair (4/13) 544 

— Amasya (Nevzat Şener) 
Dilekçe Karına Komisyonu Genel Ku

rulunun 1 . 7 . 1063 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 399 sayılı Kararın. 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/5) 

404 
— Antalya (Hüseyin Avni Akın) 
Ulaştırma Komisyonundan istifa et

tiğine dair (4/17) 580 
Antalya (İhsan Ataöv) 
Millet Meclisi toplantılarının Pazartesi, 

Çarşamba ve Cuma günleri yapılmasına 
dair (4/14) 544:647 

— Aydın (Reşat özarda) 
Dilekçe Karma Komisyonundan isti

fa ettiğine dair (4/20) 656 
Balıkesir (Devlet Bakam Cihat Bilge-

han) 
— Gecekondu kanunu tasarısının ha* 

vale edilmiş olduğu Anayasa, Adalet, 
İçişleri, Maliye, tmıar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülme-r 
sine dair (4/18) 640 

Gümüşane (Sabahattin Savacı) 
— Üye seçildiği Kamu İktisadi Teşeb

büsleri Karma Komisyonumdan istifa et
tiğine dair önergesi (4/2) 394 

Sayfa 
İstanbul (A. P. Grup BaşkanvekÜleri 

Muhiddin Güven) ve Manisa (Nahit Men
teşe) 

— Türk umumi efkârının Kıbrıs dara
sının geçirmiş olduğu safihalar ve varıl
mış .olan merhale ve sebepleri hakkında 
bilgi sahibi olabilmesini ve milletvekille
rinin -düşünce ve kanaatlerini ifade ede
bilmelerini teminen bir genel görüşme açıl
masına dair A, P. Grupu adına verilen 
önerge: (8/2) 593 :636 *40 

İstanbul (Ali Esat Birol) 
— Sağlılk Komisyonu üyeligın'den İs

tifa ettiğine dair (4/10) 433 
İstanbul (Ali Esat Birol ve 3 arkadaşı) 
— Millet Meclisi toplantılarının, Salı, 

Çarşamba, Berşeıahe günleri yapılmasına 
dair (4/5) 410 

İstanbul (Coşkun Kırca), tznûr (Mus
tafa Uyar ve 12 arkadaşı) ile İstanbul 
(Reşit Diker ve 10 arkadaşı) 

— Gecekonduların düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ile Konya Milletveki
li tbsan Kabadayı ve 10 arkadaşının ge* 
eekondularan ıslah, tasfiye ve önlenmesi 
hakkındaki karnın tekliflerinin Genel Ku
rulun 22 . 12 . 19Ö5 tarih ve 26 ncı Bir
leşiminde Gecekondu 'kanunu tasarısı işin 
kurulması kabul edilen Geçici Komisyona 
havale edilmesine dair (4/18, 2/19, 2/23) 655: 

656 
İstanbul (Nuri Eroğan) 
— İmar ve İskân Komisyonu üyeliğin

den istifa ettiğine dadr (4/8) 483 
— Ticaret Komisyonu üyeliğinden is

tifa ettiğine dair (4/9) 433 
İstanbul (Nurettin Bulak) 
— Sayıştay Komisyonu üyeliğinden is* 

tifa ettiğine dair (4/11) 433 

İstanbul (Tekin Erer) 
— 1960 yılı başından 1965 yılı Ekim 

ayına kadar Bakanlıklarda ve Kamu İfetıi-
sadi Teşebbüsleri ile İştiraki bulunan her 
türlü teşekküllerde idari vazife gören me
murlara dair Başbakandan sözlü sorusunun 
geriverilmesi hakkında (6/28, 4/12) 463 
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Kırklareli (Arif Hikmet Güner) 
~ Sayıştay Komisyonundan istifa et

tiğine dair {4/16) 566 
Kırşehir (Memduh Erdemir) 
— Gelen kâğıtların 22 ncİ maddesinde 

yor alan «Ankara'da Politeknik Üniversi
tesi kurulmasına, 58 nei maddesinde yer 
alan tekniker okulları kurulmasına ve 
72 nci maddesindeki Millî Eğitim Bakan
lığı Meslekî ve Teknik öğretim Yüksek 
Danışma Kuruluna» ait kanun teklifleri
nin Bayındırlık, İmar ve iskân 'komisyon
larına da havalesine dair 406:409 

Kocaeli (C. H, P. Grup BağJccmvekÜ-
leri Nihat Erim) ve Kayseri (Türkan Fey-
zioğlu) 

— Birleşmiş Milletler Assamiblesinde 
Kıbrıs dâvası için son alınan karar kargı
sında, Millet Meclisinin aydınlanmasına 
ve millî menfaatlere uygun tedbirlerin or
taya konmasına imkân vermek üzer* Kıb
rıs konusunda bir genel görüşme açılma-
snıa dair C. H. F. Grupu adına verileni 
önerge (8/1) 593,635 

Konya (Necati Kalaycı) 
— Dilekçe Komisyonundan istifasına 

dair önergesi (4/4) 409:410 
Kütahya (Mehmet Erscy ve İki arka

daşı) 
— Dost ve kardeş Pakistan Milletine, 

uğradığı bora felâketi sırasında verdiği 
«an »kayıpları dolayısiyle Millet Meclisin
ce taziyet telgrafı çekilmesine dair 594 

Marag (Enver Kavlan) 
— Anayasa Komisyonu üyeliğinden! 

"istifa ettiğine dair (4/7) 420 

Sayfa 
Mardin eski (Talât Oğuz) 
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1494 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair {5/6) 404 

Niğde (Mehmet AUtnsoy) 
— Anayasanın 88 nci maddesi gereğin

ce Kıbrıs konusunda ve genel dış politi
kamız üzerinde bilgi edinilmek için Mec
lis Araştırması yapılmasına dair (10/1) 656: 

657 
Ordu (Şadİ Pehlivanhoğlu) 
— Üye seçildiği Çalışma ve Maliye ko- ' 

misyonlarından istifa ettiğine dair (4/1) 398 
Sakarya (Kadri Eroğan) 
Bayındırlık Komisyonundan istifa et

tiğine dair (4/15) 566 
Sürt eski (Süreyya öner) Amasya eski 

(Re§at Arpacıoğlu) 
— Diyarbakır eski Milletvekili Hilmi 

Güldoğan ve İstanbul Milletvekili ilha
mı Suncar'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi. (5/4) (Dilekçe Karma Komisyo
nuna) 403 

Siirt (Abâillhalim Araş) 
— Dilekçe Karma Komisyonu üyeli

ğinden İstifa ettiğine dair. (4/6) 420 
Uşak (Mîllî Eğitim Bakam Orhan 

Dengiz) 
— Gece öğretimi yapan Ankara Üni

versitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteis 
Öğretim üyeleri ile öğretim yardımcı
larına ve diğer personeline ek ücret veril
mesine dair kanun tasarısı ile ilgili 522:523 

RAPORLAR 

Bütge ve Plân Komisyona raporları 

— 1965 kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı hakkında (1/59) 

— Gelir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve 6 nci maddeleri hükümleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasa-

653 

rısı hakkında (1/73) 653,658:685 

Dilekço Karma Komisyonu raporları 
— Amasya Milletvekili Nevzat Şe

ner'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge 
nel Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haf 
talik Karar Cetvelindeki 399 sayılı 
Kararı hakkında. (5/5) 

— Mardin eski Milletvekili Talât 
Oğuz'un Dilekçe Karma Komisyonu Ge-

404 
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nel Kurulunun 30 . 4 . 1964 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 1494 sayılı Ka
ran hakkında. (5/6) 404 

— Siirt eski Milletvekili Süreyya1 

öner, Amasya eski Milletvekili Reşat Ar-
pacıoğlu, Diyarbakır eski Milletvekili 
Hilmi Güldoğan ve İstanbul Milletvekili 
Ilhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1316 sayılı Karar hakkında. (5/4) 403 

Geçici Komisyon raporları 

•— Gece öğretimi yapan Ankara Üni
versitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
öğretim üyeleri ile Öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/61) 589, 

595:625 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
raporu 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu
nun 12 . 5.1964 tarih ve 468 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi gereğince hazırladığı 

&*fd 
(1959 • 1963 yıllarına ait) Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hak
kında (3/165) (Devre 1 No. 3/89, 94, 100, 
114, 115, 136, 137, 145, 512, 672, 761, 963, 
964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 
973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 
982, 986, 987, 988, 990, 992, 993, 994, 997, 
1000, 1009, 1010, 1011, 1017, 1019, 1024, 
1025, 1040, 1041, 1043, 1050, 1051, 1052, 
1053, 1066, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 
1082, 1083, 1084, 1085, 1088, 1097, 1098, 
1110, 1123, 1151, 1181, 1187) 506 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/60) 653,685:688,689:692 

Maliye. Komisyonu raporları 

— 1965 kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı hakkında (1/59) 653 

— Gelir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
hakkında (1/73) 653,658:685 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

Andiçme 

— Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi 
Sakarya'nın andiçmesi 390 

— Milletvekillerinin andiçmesi 2,11 

Çekilmeler 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıifo-
rahimoğlu'nun, Kamu iktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonundan istifasına dair 
(.4/3) 409 

— Ankara Milletvekili Orhan Alp'in 
Sanayi ve Ulaştırma komisyonlarından çe
kildiğine dair (4/13) 544 

— Antalya Milletvekili Hüseyin Avnİ 
Akın'ın, Ulaştırma Komisyonundan istifa 
ettiğine dair (4/17) 580 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-

ün, Millet Meclisi toplantılarının Pazar
tesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılma
sına dair (4/14) 544:547 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
mn, Dilekçe Karma Komisyonundan istifa 
ettiğine dair (4/20) 656 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacının üye seçildiği Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonundan istifa 
ettiğine dair (4/2) 394 

— İstanbul Milletvekili Ali Esat Bi-
rol'un, Sağlık Komisyonu üyeliğinden isti
fa ettiğine dair (4/10) 433 

— İstanbul Milletvekili Nurettin Bu-
lak'ın Sayıştay Komisyonu üyeliğinden 
istifa ettiğine dair (4/11) 433 

— İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
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Scyfa 

ğan'm, imar ve İskân Komisyonu üyeli
ğinden istifa ettiğine dair (4/8) 433 

— İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan'm, Ticaret Komisyonu üyeliğinden is
tifa ettiğine dair (4/9) 433 

— Kırklareli Milletvekili Arif Hik
met Güner'in Sayıştay Komisyonundan is
tifa ettiğine dair (4/16) ' 566 

— Konya Milletvekili Necati Kalay-
cı'nın, Dilekçe Komisyonundan istifasına 
dair (4/4) 409:410 

— Maraş Milletvekili Enver Kap-
lan'ın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden 
istifa ettiğine dair (4/7) 420 

—. Niğde Milletvekili Mehmet Al-
tınsoy'un, Anayasanın 88 ncİ maddesi ge
reğince Kıbrıs konusunda ve genel dıs po
litikamız üzerinde bilgi edinilmek için 
Meclis Arattırması yapılmasına dair 
(10/1) 656:657 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
lıoğlu'mm üye seçildiği Çalığına ve Mali
ye komisyonlarından istifa ettiğine dair 
(4/1) 393 

— Sakarya Milletvekili Kadri Ero-
ğan'ın, Bayındırlık Komisyonundan istifa 
ettiğine dair (4/15) 566 

— Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'~ 
in, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğin
den istifa ettiğine dair (4/6) 420 

izinler 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/116) 409 

(3/167) 522 
(3/168) 543 
(3/176) 593:594 

ölüm 

— Hatay Milletvekili Budak Mur-
saloğlu'mın vefatına dair Başbakanlık tez
keresi. (3/164) 507 

Seçimler ve komisyonlarla ilgili işler 

— Başkanlık Divanı seçimi (Başkan-
vekilleri, İdareci Üyeler ve Kâtipler 11:12, 

15:38,41,68,69;72(97,98:99,100:103,323:327 
— Komisyonlara üye seçimi 336:339, 344, 

358 

8qrfa 
— Komisyonlardaki açıklara üye seçi

mi 567,580:581,594,624 
— Millet Meclisi Başkan seçimi 6:8 

Yasama dokımulmazlıTtlan 

— Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığı (3/61) 387 

(3/61) 387 
— Afyatı Milletvekili Şevki Güler'in 

yasama dokunulmazlığı (3/59) 386 
(3/93) 388 
(3/93, 3/121) 463 
(3/103) 388 

— Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'-
nm, yasama dokunulmazlığı (3/104) 388 

— Ankara Milletvekili Kemal Yıl-
maz'm yasama dokunulmazlığı (3/36) 385 

— Ankara Milletvekili Osman Bölük-
başı'nın yasama dokunulmazlığı (3/89) 388 

— Ankara Milletvekili Hıza Kuas'm 
yasama dokunulmazlığı (3/171) 537 

— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nİn yasama dokunulmazlığı (3/85) 388 

(3/86) 388 
(3/87) 388 
— Antalya Milletvekili İhsan AtaoV-

ün yasama dokunulmazhğı (3/53) 386 
(3/57) 386 
(3/92) 388 
(3/165) 506 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

nın, yasama dokunulmazlığı (3/101) 388 
— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-

han'm yasama dokunulmazlığı (/54) 386 
— Bolu Milletvekili Kemal Demir'in 

yasama dokunulmazlığı (3/43) 386 
— Çorum MillteitvekHı Abdurratımaıı 

•Güler'in yasasma dokunulmazlığı (3/79) 387 
— Çomını Milletvekil Ahmet Uysal'm, 

yasama dokunulmazlığı (3/118) 416 
— Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 

yasama idokmvulmazlığı (3/37) 385 
— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-

li'-nin, yasama dokunulmazlığı (3/177) 630 
— Diyarbakır Milletvekili Becai 'tedcen.-

deroğlu'nun, yasama 'dokunulmazlığı '(3/94) 388 
— Erauruım Miltetvefkilî Oevat ön&er'-

in, yasama dokunulmazlığı (3/178) 630 
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— Erzurum MilletJvek'üi Turîıaîi Bilgin'-
in, yasama dokunulmazlığı (3/45) 

— Eski Eraurum yeni Manisa Milktöve-
kîK Ertuğrul Afcça-nm yasama dokunuU 

386 

nıazlığı (3/84) 
,(3/90) 
— E^ki îapaıta yeni üstanibul Milletve

kili Sadöttin 'Bilgicin yasam* dıokunulnıiaz-
hğı (3/68) 

(3/69) 
(3/74) 

— Eskigehir Milletvekili Eıtuğrul Gam 
Sak&rya'nın yasamı'a dokunulmazlığı (3/96) 

— E^ki Kayseri yeni Siirt. Milletvekili 
Halim Aras'ın, yasama dokunulmazlığı 
(3/80) 

— Eski Sakarya yeni Bokı Milletvekili 
HSımi 'Tezkata'm yasanna •dokunulmazlığı 
(8/64) 

,(3/91) 
— Edkı Urfa yeni Sakarya Milletvekili 

Kadri Ercan ' ın yasama ddkumılmazlığı 
(3/4S) 

(3/50) 
)(3/52) 
(3/60) 
(3/71) 
'(3/72) 
(3/73) 
(3/T5) 
(3/83) 

388 
388 

387 
387 
387 

388 

387 

387 
388 

386 
386 
386 
386 
387 
387 
387 
387 
388 

— Gaziantep Milletvek'ild Süleyman Ün»-
lü'nün yasama dokunulmazlığı (3/41) 385 

:(3/58) 386 
(3/95) 388 
(3/113) 403 
— Giresun Milletvekili Ali Kaymen'in 

yasama dokunulmazlığı (3/67} 387 

— Giresun Milletvekili I. Etern Kılıç-
oğlu'aun yasama dokunulmazlığı (3/42) 386 

(3/46) 386 
(3/65) 387 
(3/66) v 387 
i(3/76) 387 
(3/77) 387 
(3/78) 387 
(3/88) 388 

Sayfa 
— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 

yasama dokunulmazlığı (3/100) 388 
— içel Milletvekili Burfhan (Bozdoğan'ın 

yasama dokunulmazlığı (3/97) 888 
— istanbul Miîktfcvekili Mehmet Yardım

cının, yasama dokunulmazlığı (3/38) 385 
— îstaribul Milletvekili TeMn Erer'in, 

yasama dökunııTma'Zİığı (3/39) 385 
(3/117) 416 

W l l » ) 416 
(3/133) 459 

— izmir Milletvekili Mehntet Ali Ayteç'-
ın, yasama dokunulmazlığı (3/172) 537 

— İzmir Milletvekili Nîhad KursakTın, 
yasama dokunulmazlığı (3/40) 385 

— izmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yatetna dokunulmazlığı (3/124) 460 

— tamir Hilkfcvıe'kili Söttaır Iksel'in, 
yasama dokunulmazlığı (3/106) 388 

— İzmir Milletvekili Şinatsİ OamVmn1, 
yasama dokunulmazlığı (3/82) 388 

— Kars Milletvekili Adil Kunfel'in, ya
sama dokunulmazlığı (3/125) - 4fi0 

— Kayseri Milletvekili Vedat Â1i Öz
kan'ın, yasama dokunulmazlığı (3/49) 386 

(3/63) 387 
(3/99) 388 

— Kocaeli Milletvekili Sü-reyya Sofuoğ-
lu^nun, yasama dokunulmazlığı (3/55) 36$ 

— Konya Milletvekili Pakülı özfak&h'İn, 
yasama dokunulmazlığı >(3/98) 388 

— Konya Milletvekili îhsan Kaflwudajvı'-
nın, yasama dokunulmazlığı (3/179) 630 

— Konya Milletvekili Salt Sına Yee-
soy'un, yasama dokunulmazlığı '(3/47) 386 

— Kütaffıya Milletvekili Ahmet Canîbil-
gin'in, yasalına dlokunulmaalığı (3/102 ) 388 

— Manisa fMillfeltMekili Mitlıaft Dü%e'niu, 
yaslama dokunulmazlığı (3/105) 388 

— Mardin -Milletvekili Eisat Kemal Ay-
bar'm, yasama dokunulmazlığı (3/44) 386 

— Sakarya Mükffevekili Nuri Bayar'ın, 
yasama dokunulmazlığı (3/81) 388 

— Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, yasamıa dokunulmazlığı (3/107) 388 

— Sünop Milleft'vekSli Nîyazi Ö^üç'ün, 
yaisama dokunulmazlığı (3/136) 460 
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— Traibzön Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, yasanta dokunulmazlığı (3/51) 386 

'(3/70) 387 
(3/56) 386 

Sayfa 

Seçimler 

— Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
üyeliğe seçim 410411,420,432:433 

SÖZLÜ SOKULAR VE CEVAPLAR 
A. — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çoram'da çiftçiye tohum
luk olarak verilen ilâçlı buğdayın un 
fabrikalarınca üğütülerek halka satılma
sını Önlemek üzere nasıl bir tedbir dü
şünüldüğüne dair sözlü sorusu (6/32) 457, 

526,547:549 

— DVariJaıku1 Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Savcı
sının partizanca davranışlarından ötürü 
ilçede asayişin bozulduğunun doğru olup 
olmadığına dair (6/71) Adalet ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu 562 

— Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 1966 
senesi içinde bir Ağır Ceza Mahkemesi 
kurulup kuru'lamıyaeağına dair önergesi
ne Adatet Bakamı Hasan Dinçcr'itı sözlü 
cevabı (6/24) 415,453:454 

— istanbul Milletvekili Abdurrah-
man §ıeref Lâç'rn, Dazkırı ilçesinde Baş
makçı koyu Kuran Kursu 'hocasının teş
vikiyle, kurs talebelerinin kendi ikindi
ler ini (kısırlaştırdıfclan hakkında ihba
rın tahkik edilip edilmediğine dair söz
lü sorusu (6/103) 

— İstanbul 'Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın Umuma mahsus mahaller
de pervasızca yapıbnatkta olan ve stripsiz 
tâbir edilen eğlence hakkında ne düşü
nüldüğüne dair »özJü sorusu (6/102) 629 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman 
kavuşacağına ve yeni cezaevi inçaatı-
ııuı ne zaman (biteceğine dair (6/66) 
Adalet Bakanından sözlü sorusu 536 

Başbakandan 

— Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahmuoğlu'nun, 1950 yılından bugüne 
(kadar, her sene, Türkiyeye hangi tip vo 
marka traktör ve ibiçer - döver ithal edil
diğine dair, Basjbakandan «özlü sorusu 
(6/43) 505,558,568,581,646 

— Aiyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akahn'm, Bakanlıklar Müstakil 
Umum Müdürlütklûr ve îktrisadi Devlet 
Teşekküllerinde, Sivil Savunma Sekre
teri, Sİvil Savunma Uzmanı ve teknik 
eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair Başbakandan «özlü sorusu (6/79) 

562 

— Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Amerika Birleşik Devletleri île 
yapılan ikili anlaşmalardan Meclîsin 
.onayından geçmemiş anlaşma bulunnp 
bulunmadığına ve Türkiye'de kaç NATO 
üssü .olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 562 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
-baş'm, Burdur'un, Gölhisar ve Bucak il
çelerinde kurutulan Hazine arazisinin 
topraksız köylülere kiralanması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü .sorusu (6/38) 457,532,552,568 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
ıbaş'm, Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasındaki Ortaklık Anlaşma
sı çerçevesinde, ibugüne kadar, idari ve 
ekonomik alanlarda ne 'gibi çalışmalar 
yapıldığına dair Barbakandan sözlü so
rusu (6/54) 519 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'ın, Çankırı iline, yatırım yapılması
nın ve yurt ekonomisine faydalı olacak 



Sayfa 
tesisler kurulmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna Başbakan adına 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm sözlü 
cevabı (6/26) 430,511:514 

— Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'-
m, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi 
için özel bir plân düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusuna 
«Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm cevabı 
(6/8) 360,422,422:428 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum'un ilçe ve köylerinin müh-
tacolduğu hububat ve hayvan yeminin te
mini hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Başbakan adana Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'ın sözlü cevabı (6/10) 402,433: 

435 
— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'-

ın, 29 Eylül 1965 tarihinden beri yolları 
kapalı bulunan Hakkâri'nin Beytüşşebap 
ve Uludere ilçelerinde önceden bâzı tedbir 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/11) 402; 

435,447:448,468,470 

— Hatay Milletvekili Talât KÖseoğlu'-
nun, Türkiye ile Suriye arasındaki Pasa
van ve iyi komşuluk andlaşmalarmm tat
bikiyle Suriye hudutlarında kaçakçılık 
yapıldığına inanılıp inanılmadığma dair, 
Başbakandan sözlü sorusu (6/100) 629 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, halen Cumhuriyet Senatosunda, Mil
let Meclisince sevk edilmiş, hangi kanun 
tasarısı ve tekliflerinin mevcut bulundu
ğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/39) 457 

•— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
in, 1965 yılı başından itibaren, demir ve 
çimentonun fabrika fiyatları ile piyasada
ki satış fiyatlarının nasıl bîr seyir takîbet-
tiğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/20) 415,452:453 

— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, Amerika Birleşik Devletleri 
ile imzalanmış 12 Temmuz 1947 tarihli 
Yardım Anlaşmasından bu yana, Türkiye 
ile adı geçen Devlet arasında kaç aded 
İkili andlaşma, anlaşma, sözleşme veya 

Sayfa 
karşılıklı mektup gibi tarafları bağlayıcı 
nitelikte belge imzalandığına dair Başba* 
kandan sözlü sorusu (6/70) 561 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşeb
büsleri ile Devletin iştiraki bulunan her 
türlü teşekküllerde kimlerin idari vazife 
gördüğüne ve bunların kaç defa değiştiril
miş olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/83) 562 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
1960 yılı başından 1965 yılı Ekim ayına 
kadar Bakanlıklarda ve Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile iştiraki bulunan her türlü 
teşekküllerde idari vazife gören memur
lara dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/28) 431,463 

— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
her geçen gün pamuk fiyatlarının gerile
mesi karşısında üreticinin ne gibi tedbir
lerle korunacağına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/3) 198,3611 

—. İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet 
Teşekkülleri memurlarının personel du
rumları hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 562 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, 
milletin 'hayatiyeti ve Millî Savunma ile 
ilgili hususları ve bilgileri açığa vuranla
rın ortaya koyanların, kanun karşısında, 
sorumlu olup olmadıklarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/104) 650 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
ın, pamuk ürününün değerlendirilmesi için 
ne gibi âcil tedbîrler alınacağına ve des
tekleme alımının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1) 106, 

363 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında 
bâzı milletvekillerinin türlü çıkar sağla
dıkları, karşılıksız krediler elde ettikleri 
hakkındaki neşriyatın doğru olup -olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/120) 051 
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— Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-

lu'nun, Tarihî Ayasofya'nm cami haline 
getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/40) 505 

— Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dost
luk münasebetlerinin kurulamaması se
beplerine dair Başbakandan sözlü »orusu 
(6/121) 651 

— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
izmit'te liman tesislerinin biran önce ya
pılması ihtiyacı karşısında ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/116) 651 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imza
sı sırasında, Türkiye ve Yunan nüfusları
nın miktarı ile bugünkü miktarına ve bu
günkü iktisadi seviyelerinin o zamana na
zaran ne halde olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/63) 519 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa göre öğretmenlik (mesleki için ya
pılacak sınıf tüzüklerinin ne olacağına 
dair sorusuna Başbakan adına Dvelet Ba
kanı Ali Fuat Alişan'ın sözlü cevabı 
(6/44) 505,558,568,581:585 

— Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu*nun, köy yollarının yapımına mevcut 
atatü ile mi devam edileceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/60) 535 

— Samsun Milletvekili llyas Kilis'in, 
koy yollarının bir an evvel bitirilmesi için 
malzeme temin ve tahsisi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/67) 536 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanununun, bugünkü şartlara ve ihtiyaç
lara göre, kül olarak değiştirilmesinin dü
şünülüp düşümUmediğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/114) 651 

— Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'-
ün, Denizli'nin PamukkalesHie akan suyun, 
tarihî ve turistik kıymetini muhafaza için, 
eski halinde bırakılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başibakandıaıtı sözlü so
rusu. (6/55) 519 

Sayfa 
— Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-

nıan'm, yurdumuzda üçüncü bir Demir ve 
Çelik Sanayii kurulmasına ihtiyaeolup ol
madığına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/72) 562 

Bayındırlık Bakanından 

—Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının 
yol ve köprü ihtiyacının ne zaman karşı
lanacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/118) 651 

— Erzincan Milletvekili Nafiz Giray
ın, Bitlis ili şehirtçi geçiş yolunun 1966 
programı ve bütçesine alınarak, inşasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
Bayındırlık Bakam Ethem Erdinç'in söz
lü cevabı (6/7) 360,421:422 

— • Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum'un bâzı ilçe ve köy yolları
nın 1966 senesi programına alınıp alınraı-
yacağına dair sorusuna Bayındırlık Baka
nı Ethem Erdinç'in sözlü cevabı (6/32) 415,453, 

498:501 
— Konya Milletvekili Nafiz Kurucu

nun, Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç 
arasındaki yolun inşa ve bakımının hangi 
idareye aidolduğuna dair sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Ethem Erdinç'in sözlü ce
vabı (6/16) 414,450,472:473 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
aal'uı, Adapazarı - Karasu turistik yolu
nun yeniden düzenlenmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü sorusu. (6/97) 629 

— Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'in, 
Oomıancık'm Aşağrzeytin köyü civarında 
yapılan köprünün devamı olan yolun Ve
zirköprü'ye uzanan kısmının da yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna Bayındırlık Bakanı Ethem Erdinç 
ile Tarım Bakanı Bahiri Dağdas'ın sözlü 
cevapları. (6/49) 570:573 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Osmancık'ın Aşağızeytin köyü civarında 
yapılan köprünün devamî olan yolun Ve
zirköprü'ye uzanan kısmının da yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 519 
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— Saımsun Milletvekili İlyas Kılığın, 
Samsun Limanının inşasından sonra mey
dana gelen kumsalın tanzimi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu .(6/65) 536 

— Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Samsun'un Hman .yapımı sebebiyle bozul
duğu için yeniden inşa edilen kanalizas
yonunda teknik hata yapılmasına kimlerin 
sebebolduğuna dair Bayındırlık Balkanın
dan sözlü sorusu, (6/51) 519 

— Sinop Milletvekili Niyazi öagüç'-
ün, Sinop ili kıyılarındaki barınak yerleri
nin tesbit edilmiş olup olmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/105) 650 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
m, Sinop ilinin Ankara'ya bağlıyacak olan 
yolun yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/52) 519 

— Sinop Milletvekili Hikni tşgüzar'-
ın, Sinop "an, Boyabat ilçesine ne zaman 
bir Hükümet konağı yapılacağına dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı EtJhem Er
dinç'in, »özlü esvabı. (6/47) 519,569:570 

Çali|ma Bakanından 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
nun, Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel 
Müdürdüğünce 120 yataklı olarak yaptı
rılması kararlaştırılmış bulunan hastane
nin 70 yataklı olarak ihale edilmesi sebebi
ne dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 563 

— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'-
nün, Karice gönderilecek işçiler İçin tş ve 
îşçi Bulma Kurumu şubelerine verilecek 
kontenjan miktarının tesbitinde coğrafi 
durum İle az gelişmiş bölgeler durumunun 
nazara alınıp alınmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu '(6/119) 651 

Devlet Bakanından 

— Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, Ayasofyanın cami olarak 
ibadete açılması hususunda ne düşünül-

Sayfa 
düğüne dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/76) 562 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Devlet Memurları Kanununun tatbi
katının mümkün olamıyacağı hakkındaki 
iddiaların doğru olup olmadığına dair so
rusuna Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın söz
lü cevabı (6/5) 342,395:397 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm Çankırı iline, yatırım yapılmasının 
ve yurt ekonomisine faydalı olacak tesis
ler kurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna Başbakan adına Dev
let Bakanı Cihat Bilgehan'ın sözlü cevabı 
(6/26) .511:514 

— Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'-
ın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu 'bölge
si için özel bir plân düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna Devlet Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın sözlü cevabı (6/8) 422,422:428 

—. Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
29 Eylül 1965 tarihinden beri yolları ka
palı bulunan Hakkâri'nin Beytüşşebap ve 
Uludere ilçelerinde önceden bâzı tedbîr 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna Devlet Bakanı Cihat Bilge
han'ın södü cevabı (6/11) 468:470 

— İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, Dazıkırı ilçesinde, Başmak
çı köyü Kuran Kursu hocasının teşvikiyle, 
kurs talebelerinin kendi kendilerini kısır-
laştırdıklan hakkında İhbarın tahkik edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/103) 629 

— Manisa Milletvekili Sami Binieioğ-
lu'nun, Tarihî Ayasofyanın cami haline ge
tirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne da
ir sözlü sorusuna Devlet Bakanı Befet Sez-
gin'in cevabı (6/40) 522:554 

— Niğde Milletvekili Kuhi Soyer'in, 
tapulama üeretinin âdilâne bir şekilde dü
zeltilmesi hususunda ne düşünüldüğüne da
ir sorusuna Devlet Bakanı Eefet Sezgin'in 
sözlü cevabı (6/18) 415,450:451 

— Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, An
kara'da mevcut vakıf iş hanının nasıl bir 
prosedür içerisinde icara verildiğine ve 
mevcut binaların tahliyesiyle resmî sektÖ-
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re talısîs edilip cd ileni iyeceği hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/99) 629 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na göre öğretmenlik mesleki için yapılacak 
sınıf tüzüklerinin ne olacağına dair sorusu
na Devlet Bakanı Ali Fuat Alişan'm sözlü 
cevabı (6/44) 581:585 

— Sinop Milletvekili Cemil Karahan'ın, 
bâzı çocukların kısırlaştırılmış olduğu hak
kındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/27) 430, 

512,524 

Dışişleri Bakanından 

— Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, 24 Asya - Afrika Devleti
nin, Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Milletlere 
bir rapor verip vermediklerine dair sorusu
na İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Ve
kili Faruk Sükan'm sözlü cevabı (6/37) 457, 

530:532 
— Manisa Milletvekili Sami Binicİoğ-

lu'nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dost
luk münasebetlerinin kurulamaması sebep
lerine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 651 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından 

— Agn Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, 
hangi tarihte, satış istasyonları açmaya 
başladığına dair sözlü sorusu (6/9) 360,433,422 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya'daki Elektrometallürji Sanayi 
Şirketinin iflâs halinde olduğu hakkındaki 
yayının doğru olup olmadığına dair soru
suna Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
ibrahim Deriner'in sözlü cevabı (6/6) 342,397; 

400 
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler

in, Erzurum'un bâzı ilçelerinde yapılan 
petrol aramalarında daha büyük sondaj 
makinaları kullanılması gereğinin açıklan
masına dair sorusu Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı ibrahim Deriner'in sözlü 
cevabı (6/23) 415,453,509,523:524 

Sayfa 
-:- Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-

in, Erzurum'da Pasinler ilçesinde yapıla
cağı evvelce ifade edilen Screcboğazı bara
jının frisasının geri bırakılması sebebine dair 
sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı İbrahim Deriner'in sözlü cevabı 
(6/34) 457,526:527 

— Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Erzurum'da aile başına kaç ton kok 
kömürü verildiğine ve Doğu illerinde, kö
mür kontenjanının artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/95) 629 

— Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
?in'in, Garp Linyitleri İşletmesi Değirmİsaz 

bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
medi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde 
istifade edileceğine ve çalışan işçilerin istik
bali hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/94) 628 

— Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bu
rçin'in, Tunçbilek Termik Santraline yapı
lan ilâve santralin halen niçin işletmeye açıl-
mıdığma dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/93) 628 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'in, Niğ
de ili dâhilinde yapılması kararlaştırılan 
barajlardan hangilerinin 1960 icra plânına 
alınacağına dair sorusuna Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı ibrahim Deriner'in sû'z-
lü cevabı (6/15) 414,450,470:472 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgü/ar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilcesine bağlı Ekin ve
ren mevkiinde petrol araştırmasının yapı
lıp yapılmadığına dair Enerji ve Tabiî 
Kavnaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/112) 651 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'ııuıı, 1950 yılından bugüne kadar, 
her sene, Türkiye'ye hangi tip ve marka 
traktör ve biçer - döver ithal edildiğine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanlından sözlü 
sorusu (6/43) 505,558,568,581,646 
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Sayfa 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tü
tünlerinin miktarına ve ortalama mali
yetlerine dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/74) 562 

İçişleri Bakanından 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüee'nİn, Çorum'da çiftçiye tohum
luk olarak verilen ilâçlı buğdayın un 
fabrikalarınea Öğütülerek halka satıl
masını önlemek üzere nasıl bîr tedbîr 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/32) 457,526 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı 
Aşköl köyünde, Aralık ayı içinde, bir 
Öldürme hâdisesi olup olmadığına ve fi
rari katil zanlısının yakalanıp yaka
lanmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/106) 650 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekincinin, Silvan Knymakamı İle Sav
cısının partizanca davranışlarından ötürü 
ilçede asayişin bozuMuthmun doSnı olup 
olmadıkına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu, (6/71) 562 

— İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref .Lâç'ın, Dazkırı ilçesinde Baş 
maket köyü Kuran Kursu hocasının tfis-
vikivle, kurs talebelerinin k^ndi kendi
lerini k'sırla^tırdıklnn hnkkmda ihba
rın tahkik edilir» edilmediğine dair iç
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/103) 629 

— İstanbul MiUetvekiü Sadun Aren'-
İn, 171 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 
muciHnce okullarda konferans verilmesi 
yasaklandığına göre konferansların hangi 
binalarda verilmesinin düşünüldüğüne 
dair îeisleri Bnkanı Faruk Sükân'ın 
sözlü cevabı. (6/35) 457,527:530 

— Kastamonu Milletvekili ismail 
Hakkı Y]lan1ıo*Itı*nun, 24 Asya - Afrika 
Devletinin, Kıbrıs konusunda, Birleşmiş 
Milletlere bir rapor verip vermedikle
rine dair sorusuna İrişleri Bakanı ve 
Dışişleri Bakanı Vekili Faruk Sükan'm 
sözlü cevabı. (6/37) 530:532 

Sayfa 
— Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, 

kıptilerin, Devlete ait bir arazîde, mes
ken sahibi kılınarak yerleşmeleri için 
bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine 
dair içişleri Bakanından sözlü soman. 
(6/63) 535 

— Sİnop Milletvekili Cemil Kata-
han'ın, bâzı çocukların kısırlaştırılmış 
olduğu hakkındaki neşriyatın doğru 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/27) 430,514,524 

İmar ve İskân Bakanmdan 

— Bursa Milletvekili Kasım öna-
dım'ın, arsa spekülâsyonunu önlemek 
için, mahallî idarelerin ve Hazinenin 
mülkiyetinde bulunan arsaların, vatan
daşlara, ucuz bedelle ve taksitle, ve
rilip verilemiyeceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/21) 415,453,498, 

509,523.547,568 
— istanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, gecekonduların eski ve yeni 
durumlarına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6'56) 519 

— Manisa Milletvekili Sami Binici-
o^lu'mın, Orman köylerinin kalkındırıl
ması ve içimlerinin sağlanması husu
sunda şimdiye kadar ne gibi tedbirler 
alındırma dair içişleri Bakanından 
ton'suna Tarım Bakanı Bahri Da*-
daş'ın söz'ü cevabı. (6/41) 505.554,557 

— Sımsıın Milletvekili îlyas Kılıç'
ın, kıptilerin, Devlete ait bir arazide, mes
ken sahibi kılınarak yerleşmeleri irin 
bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine 
dtir İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/63) 535 

— Sams'm Milletvekili Uyaz Kılıç'ın, 
Samsun'un l;man yapımı sebebiyle bo
zulduğu irin yeniden inşa edilen kana
lizasyonda teknik hata yakılmasına kim
lerin sebebolduğuna dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu, (6/51) 519 

Köyİşleri Bakanından 

— Edirne Milletvekili Türkân Sey
lân'ın, hudut şehirlerinin 4e çlektriğç 
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, / ••=. Sayfa 
•kavuşturulması için bir Öncelik düşünü
lüp düşünülmediğine dair KÖyişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/110) 651 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
köylülerin, eskiden beri malı bulunan 
l^praklarınm ipotek edilmemc&i usulü
nün kaldırılması İçin ne düşünüldüğüne 
dair KÖyişleri 'Bakanından sözlü sorusu 
(6/17).,- ..•_ -414,450,473,508:509 

— Samsun Milelvetkili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, koy yollarının yapımına 
•mevcut statü ile mi devam edilece
ğine dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/60') 535 

— Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'-
ın, dağ ve orman içi köylerine yol ya
pımı, okul' inşatı ve su getirilme işlerine 
öncelik verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/61) 535 

Maliye Bakanından 

— -Adana, Milletvekili Kemal Sa-
rıihrahimoğlu'nun, 1950 yılından bugüne 
feadar, her sene, Türkiye'ye hangi tip ve 
marka traktör ve biçer - döver itlıal edil
diğine • dair Köy - işleri Bakanından 
söülü sorusu. (6/43) 505,558,568,581,646 

— Erzurum Milletvekili Nihat Pasin-
li'niıı, Millî -Piyango İdaresinin, 1963 -
1964 yümda, • ne kadar gelir sağladı
ğa ve halen kaç personeli bulunduğuna 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/96) 629 

— Ordu- Milletvekili Ata Bodur'uıı, 
Saraçoğlu Mahallesindeki binaların •tah
liye edilerek resmî sektöre tahsisi husu
sunda no düşünüldüğüne dair Köy işleri 
Bakanında»! sözlü sorusu, (6/84) 562 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'ın, Sitıop'uh, Boyaİ>at ilçesine ne za
man bir Hükümet konağı yapılacağına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/47) 519 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgü-
zar'ın, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
ihale - Kanununun, ; bügün'kü şartlara ve 
ihtiyaçlara, göre, küllolarak değistirilme-

Sayfa 
sinin düşünülp düşünülmediğine dair Koy 
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/114) 651 

Millet Meclisi Başkanından 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'nm, halen Cumhuriyet Senatosunda, 
Millet Meclisince sevk edilmiş, hangi ka
nun tasarı ve tekliflerinin mevcut bu
lunduğuna dair sorusuna Başkaııvekili 
Nurettin Ok'un sözlü cevabı. (6/39) 532,552, 

568,581,640:646 

Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon Karalı işar Milletvekili Mus
tafa Akahn'ı», ilkokul müfettişleri için 
her ilçeye bir jeep arabası verilmesi hu
susunda ne düşünü kKi güne dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/78) 562 

•— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, okullarda, 'günümüzün isteklerine 
•daha uygun bir parasız yatılılık sistemi te
sisi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Eğitim Bakanından «sözlü sorusu 
(•C/111) «51 

— Bolu Millcfcvoldli Ahmet Çafcmak'-
ın, ünilvcrsiitolerimiain bütün fakilltclerin-
de ve yüksek okullarda, noranal Öğrenim 
«ürelerini doldurdukları hakle, mezun ola
mamış kaç Öğrenci bulunduğuna dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü s ov usu 
(-6/90) 563 

— Burdur Milletvekili Fethi Çclik-
Ijaş'ın, fakülte ve yüksek okulların yönet
melik ve müfredat programlarında tadilât 
yapmak suretiyle lise mezunlarının ser
bestçe ve diledikleri yüksek öğrenim ku
rumlarına devam imkânlarının sağlanıp 
sağlanmıyacağma dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/87) 563 

— Çorunu Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Çorum'da 1965 yılında kaç ilk-
tıku'l yapıldığına dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Onhan Demgiz'in cevabı (6/31) 457, 

534:526 
— istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'-

ııı, 17 , 2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun 
tatl »katında, aksaklıklar olup olmadığına 
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Sayfa 

dair Mİllî Eğitim Bakanından sözlü soru-
su (6/98) 629 

— • İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, geçen yıllarda liselerden, mezun olup 
da üniversite ve yüksek okullara giremi-
yenlerin durumları nazara alınarak ne gi
bi tedbîr düşünüldüğüne dair Millî Eğitimi 
Bakanından sorusu ("6/85) 562 

— Kütahya Milletvdkİİı Ahimet Can 
Bilgin'in, hakikukla tahkikat açılan Tav
şanlı merkez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü 
içjn ne gibi kararlar alındığına ve 27 Ma
yıs İlkokulu Müdürü 'hakkında yapılanı 
ihbarın neler olduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/S6) 562 

— Ordu Milletvekili Şaidi Pehlivanoğ-
lu*nun, son beş »ene içinde tekniker okul
larından kaç öğrenci mezun olduğuna da
ir Millî Eğitim 'Balkanından sözlü sorusu 
(6'30) 516,524,547,068 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uyıal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer bu
cuklarına orta dereceli eğitim imkânlarını 
götürmek için ortaokul ya da sanat okulu 
gibi lıer haneği bir eğitim kurumunun açıl-
nı isi nııı düşünülüp düşünülmediğine da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/92) 639 

— Samsun Milletvekili Bahattin Uzu-
noğlu'nun, köy okulları ve lojmanlarını, 
sıhhi, iktisadi ve emniyet bakımından ye
terli olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu ('6/59} 535 

— Samsun Milletvekili tiyas Kıtoç'ın, 
dağ ve orman içi köylerine yol yapımı, 
okul inşaatı ve su getirilme islerine önce
lik verilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Mİllî Eğitim 'Bakanından sözlü 
sorusu (6/61) 535 

— Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin 
dağıtım ve satımı için bir şirket kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/64) 535 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'ın, 
halen Avrupa ve Amerika'da Devlet ve' 
kendi hesabına öğrenim yapan öğrenci 

Sayfa 
•miktarına dair Millî Eğitim Balkanmdaıt • '* 
sözlü sorusu (6/68) 535 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
in, resmî ilkokullarda çalıştırılan muvak
kat Öğretmenlerin adedine dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengîz'İn 
sözlü cevabı (6/25) • 430,509:511 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınlı'nın, Ankara'da açılan Fen Lİsetsi-
nıhı, müfredat programı ve öğretim ıneto- '" 
dn bafamından, başka ülkelerde bir ben
zerinin olup olmadığına dair Millî Eğitim • * 
Bakanından sözlü sorusu (6/113) 631 

Millî Savunma Bakanından 

— Mardin Milletvekili Ri'fat Bayıkal'ın, 
Kara Kuvvetleri Kumandanının, Millî Sa
vunma Bakanına göndermiş olduğu yazı-
nın tam metninin ,ne olduğuna dair 
Millî Savunma. Bakanından sözlü srarusıı 
(6/101) 629 

Sa^lılc v« Sosyal Yaırdun Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletveikİli Mus
tafa Akalın'm, Afyon Karahisar îli Çay 
ilçesi Sağlık Merkezi ve Hükümet tabipli-' 
ğine doktor gönderilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/77)) 562 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
in, BursaVta bir vatandaşın, bağışladığı 
arsa üzerinde inşası düşünülen göğüs has-., 
t alıkları 'hastanesine ayrılan ödeneğin 
nektarına ve arsanın inşaata elverişli olup 
olmadığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım r 
Balkanından sözlü sorusu (6/91) ' ... 56â 

— Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nkı, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı -
gereğince 1964 yılında, yapılması 'icalbedıen • 
sağlık ocaklarından kaçının İkmal edildi- ""'' • 
«•ine ve sağlık personeline dair Sağlık ve " • 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu • •'• *•' 
(6/82) ' • '562 

— İstanbul Milletvekili Abdurrahman " 
Şeref Lâç'ın, Dazkırı ijeesinde Başmaikç'ı 
köyü .Kur'an kursu hocasının teşVİlkiyle; -
•kurs talebelerinin îkendi kendilerini ki- ; ' •"• 
sırlaştırdıklan haikltında-" ihbarın :t»hfâte: - ; ; 



Sayfa 
edilip edilmediğine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/103) 629 

— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, Ahmet Andiçen Kanser Hastanesin
deki röntgen cihazlarından birinin uzun 
süredir işlemez halde bırakan tüpün ne 
zaman tamir edileceğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/48) 519,570,646 

— Sinop Milletvekili Cemil Karahan'-
ın, bâzı çocukların kısırlaştırılmış olduğu 
hakkındaki neşriyatın dûğrtı olup olmadı
ğına dair Bağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/27) , 430,514 

— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen ci
hazının işlemez halde bırakılması sebe
bine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/115) 651 

Sanayi Bakanından 

— Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabri
kasının montaj işinin hangi safhada oldu
ğuna dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/1Î7) 651 

— Edirne Milletvekili Türkân Seckîn'-
in, Edirne bölgesi pancar müstahsılına 
pancar paralarının ne zaman ödeneceğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/108) 651 

— Erzurum Milletvekili Nihat Dilerd
in, Erzurum'da çimento fabrikası kurul
ması isinin 1966 programına alınması 
hususunda bir hazırlık olup olmadığına 
dair »orusuna Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgutlun sözlü cevabı (6/33) 457,526,549:551 

— Eskişehir Milletvekili Hayri Ba-
şar'uı, pancar müstahsılına zamanında 
avans verilmesi, teslimat nisbetinde kı«mi 
ödemelere teslimatı bitenlere derhal tam 
tediye yapılması için radikal bir tedbir 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/89) 563 

— EskÎKehir Milletvekili Hayri Ba-
şar'm, Türkiye Şeker Fabrikalarının, pan. 
car müstahsıundan yüzde yirmi noksan 

Sayfa 
olarak ekim yapması isteğinin sebeplerine 
dair sorusuna Sanayi Bakam Mehmet 
Turgut'un sözlü cevabı (6/29) 431,514:516 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çüesiz'İn, Giresun'a kurulması evvelce 
kararlaştırılmıs olan Kâğıt Fabrikasının 
gecikme sebeplerinin ne olduğuna dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/75) 562 

— istanbul Milletvekili Çetin Altan'-
ın, 1965 yıh başından itiharen, demir ve 
çimentonun fabrika fiyatları ile piyasa
daki sat'ş fiyatların1!! nasıl bîr seyir ta-
kibettiğinc dair sorusuna Sanayi Bakanı 
Mehmet Tıırprnt'un cevabı ffi/20) 473:498 

— Muş Milletvekili Kemal Aytae'-
IU, Do"u Anadolu bölgesinin sanayileşti-
rılmesi için bir plân bulunup bıılrıım a dı
şına dair sorusuna Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un sözlü eevaıbı (6/13) 403,437,448: 

450 
— Snmsun Milletvekili îlyas Kıhc'ın, 

orman tahribatını önlemek üzere bütün 
yurtta maden kömürü yakılması iriıı bir 
tedbir alınmasının düşiimPüp düşünül
mediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu f6/62) 535 

— Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengln'in, Mart 1965 te temeli atılan 
Çaycuma Kâğıt Fabrikasının yapımına 
başlan aranması sebebine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/46) 505,558,569 

— Zonguldak Milletvekili Konan 
Esengin'İn, Türkiye'de yapılması karar
laştırılan üçüncü Demir - Çelik Fabrika
sının, nerede kurulmasının düşün<üldü<tü-
ne dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su. (6/45 505,558,568:569 

Tarım Bakanından 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sanyüce'nin, Çorum'da çiftçiye tohum
luk olarak verilen ilâçlı buğdayın un 
fabrikaları ne a üğütülerek halka satılma
sını önlemek üzere nasıl bir tedbir düşü
nüldüğüne dair İçişleri, Adalet ve Ta
rım bakanlarından ola<n sorusuna Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş'm sözlü cevabı 
(6/32) 457,526,547:549 
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— Erzurum Milletvekili Nihat Dî-
ler'İn Erzurum'un ilçe ve köylerinin muh-
taeolduğu hububat ve hayvan yeminin te
mini hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm 
sözlü cevabı (6/10) 402, 433:435 

— tçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman Kanununa geçici <bir madde eklen
mesine dair 663 sayılı Kamına göre çıka
rılman icabeden yönetmeliğin hazırlığının 
ne safhada olduğuna dair Tarım Baka
nından sorusu (6/57) 519 

— Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Orman köylerinin kalkındırıl
ması ve geçimlerinin sağlanması hususun
da şimdiye kadar ne gibi tedbirler alın
dığına dair sorusuna Tarım Bakanı Bah
ri Dağdaş'm sözlü cevabı (6/41) 505,554: 

557 
— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 

Hayvancılığın inkişafı ve hayvan ürün
lerinin değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair sorusuna Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş/ın sözlü cevabı 
(6/14) 403,437:440 

— Miti Milletvekili Nermin Neftçi'-
nin Muş İline tahsis edilen tohumluk buğ
dayın çiftçiye dağıtılması için ne düşü
nüldüğüne dair Tarım Balkanından sözlü 
sorusu (6/2) 198,374:375 

— Niğde Milletvekili Kuhi Soyer'in, 
Niğde iline İra yi) az tohumluk verilmiş 
olması sebebine dair sorusuna Tarım Ba
kanı Bahri Dağdas/ın sözlü cevabı (6/19) 451: 

452 
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 

orman tahribatını önlemek üzere bütün 
yurtta maden kömürü yakılması için bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tarım Bakanından soursu 
(6/62) 535 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Osmaneık'm Aşağızeytin köyü civarında 
yapılan köprünün devamı olan yolun Ve
zirköprü'ye uzanan kısmının da yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sözlü sorusu (6/49) 519 

Sayfa 
— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'

ın, Osmancık'ın Aşağızeytin köyü civarın
da yapılan köprünün devamı olan yolun 
Vezirköprü'ye uzanan kısmının da yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair. 
sorusuna Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın 
sözlü cevabı (6/49) 570:573 

— Niğde Milletvekili Euhi Soyer'in, 
Niğde iline, bu yıl, az tohumluk verilmiş 
olması sebebine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/19) 415 

— Sİnop Milletvekili Hilmi îşgüzar'-
m, Orman Tekniker Okulunda okuyan öğ
renci miktarına ve ihtiyaca cevap verecek 
durumda olup olmadığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/69) 536 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Sut Kurumu Umum Müdürlüğü
nün, bu tarihe kadar, ne miktar sütü işli-
yerek kıymetlendirmiş olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/107) 651 

Ticaret Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal San-
ibrahimoğlu'nun, 1950 yılından bugüne 
kadar, her sene, Türkiye'ye hangi tip ve 
marka traktör ve biçer - döver ithal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/43) 505,558,568,581,646 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum'un ilçe ve köylerinin muhta-
colduğu hububat ve hayvan yeminin te
mini hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Ticaret Bakanı Macit Zeren'in 
sözlü cevabı (6/10) 402,447,433,435,464 .-468 

— Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Esnaf ve tüccarın kredilerinin ia
desi bakımından, protestoların, bir defa
ya mahsus olmak üzere yok farz edilmesi 
konusunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna Ticaret Bakanı Macit Zeren'in sözlü 
cevabı (6/42) 505,557:558 

— Manisa Milletvekili Samı Binicioğ-
lu'ııun» pamuk fiyatlarının süratle düş
mesi karşısında ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/4) 334,364:374 



Sayfa 
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 

köylülerin, eskiden ıberi malı bulunanı 
topraklarının ipotek edilmemesi usulünün 
kaldırılması için ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Ticaret Bakanı Macit Zcren'in 
sözlü cevabı (6/17) 414,450,478,606:509 

— Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte dana iyi tutulan Çar
şamba fasulyesinin ihracına zorluk çıka
rılmasının Anayasaya aykırı olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından so.zlü so
rusu (6/81) 562 

— Samsun Milletvekili tlyas Kilıç'm, 
tütün eskicilerinden kesilen paralarla ku
rulacağı söylenen Tütüncüler Bankasının 
durumuna dair Ticaret Bakanından sözlü 
•sorusu (fi/50) 646 

Ulaştırma Bakanından 

— Ankara Milletvekili Alhmet Dallı'-
îim, telefon fabrikasının, 10 yıldan fberi, 
ihale edilememesi sebebine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/58) 519 

Adalet Bakanından 

— Ordu Milletvekili Feridun Cemal 
Erkin'in, Ordu ilinin Ünye ilçesinde s 

9 Kasım 1965 günü vukınbuîan infilâk ola
yına dair Adalet Bakanından yazılı soru
la (7/7) 415 

— Samsun Milletvekili Osman Şah'İn-
oğlu'nun, 1961 seçimlerinden bu yana han
gi milletvekillerinin tahkikat dosyaları
nın Meclise intikal ettiğine dair Adalet 
Bakanından yazılı sorusu (7/l!î) 505 

Başbakandan 

— Edirne Milletvekili Türkân Seç-
kin'in, Edirne'nin ışıklanması işinim han
gi tarihte başlayıp hangi tarihte bitirile
ceğine dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/20) 652 

Sayfa 
— "Erzurum Milletvekili Niıhat Diler'-

in, Erzurum'a nakledilecek hayvan yemi- . 
nîn taşraıa ücretinde bir tenzilât düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna Ulaş
tırma Bakanı Seyfi öztürk'ün cevabı 
(6/36) 457,530,551:552 

— Mardin Milletvekili Nazmı Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift 
hatta çevrilmesi işi uygulanırken, îzmit'-
den geçen kısmrnm yapımının, şehrin ya
ya ve araç trafiğini aksatmaksızın, nasıl 
mümkün olacağına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/100) 651 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
Öğretmenlerin, Devlet nakil vasıtalarında 
parasız seyahat etmelerinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusu Ulaştırma Ba
kanı Seyfi öztürk'ün sözlü cevabı (6/12) 403, 

4,%:437 
— Samsun Milletvekili llyas Kilıç'm, 

Samsun Limanının inşasından sonra mey
dana gelen kumsalın tanzimi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ulaştırma- -Baka
nından sözlü sorusu (6/65) 535 

Bayındırlık Bakanından 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Pal a oğlu'inıı ıı, Sivas'ta kuruluş çalışmala
rı yapılanı Karayolları Bölge Teşkilâtının 
şubeleriyle ve bütün imkânları ile birlikte 
ne zaman faaliyete geçeceğine dair -Baş
bakandan yazılı sorusu (7/10) 457 

— Trabzon Milletvekili Haindi Orhun'
un, Trabzon'un Araklı ilçesi Hükümet 
konağının 1966 yılında yapılıp yapılnıı-
yacağına dair Başbakandan yazılı soru
su (7/18) 652 

— Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'-
u-n, Trabzon'un Araklı körfezinde, bir 
•balıkçı barınağı yapılıp yapılmıyacağı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık Bakanından yazılı sorusu (7/16) 651 

B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Çalıgma Bakanından 

— içe] Milletvekili Kemal Atama-n'-
m, Tarsus*ta Rasim Dokur adını taşıyan 
ibir bez fabrikası bulunup buluntmadığına 
dair Çalışma Bakanından yazılı sorasıv 
(7/13) 563 

Devlet Bakanından 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, bisiklet sporunun gelişmesi için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Konya'
ya, bisiklet spora ile ilgili, ne gibi tesisler 
yapılacağına dair Devlet Bakanımdan ya
zılı sorusu (7/1) 334 

Enerji re Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelİkbas'-
m, İstanbul Petrol Rafinerisi Anonimi Şir
ketinin (hanupetrol ifclralinde, yerli ve ya
bancı petrol nakliye şiriketleri'ne, başlan
gıçtan itibaren, ton başına ödediği nav
lun miktarına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu (7/14) 563 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Bitlis Milletvekili Zarife Koçafc'-
m, Bitlis tütüncülüğünü geliştirmek için 
ne rgl!bi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından yapılı so-
ursu (7/4) 415 

İçişleri Bakanından 

— Bitlis Milletvekili Zarife Koçaîk'm, 
Bitlis'te asker ailelerine, aylıklarının bu
güne 'kadar ödenmemesi sebebine dair 
içişleri Bakanından yazılı sorusu (7/3) 415 

— Ordu Milletvekili Feridun Cemal 
Erkin'in, Ordu İlinin Ünye ilçesinde 9 Ka
sım 1965 günü vukubulan infilak olayına 
dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/7) 415 

— Niğde Milletvekili Mehmet Altın-
soy'uıı, İdari Teşkilâtın reorganizasyonu 
maksadiyle yapılan idari reform çalışma
larının ne safhada olduğuna dair İçişleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/32) 652 

— Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'-
un, Trabzon'un Araklı ilçesinde, 1966 yı
lında bir polis teşkilâtı kurulması husu
sunda ne dü§ünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından yazdı sorusu (7/17) 652 

tmar ve İskân Bakanından 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Seydişehir belediyesine ait içme suyu 
yapımının hanıgi safhada 'bulunduğuma da
ir imar ve iskân Bakanından yazılı soııı-
su (7/2) 334 

Malîye Bakanından 

— Trabzon Milletvekili Hamdi Orhun'
un, Trabzon'um Araklı ilçesi Hükümet ko
nağının 19*66 yılında yapılıp yapılmıyaca-
ğıııa dair Maliye Bakanından yazılı soru
su (7/18) • 653 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'ın, 
Bitlis'in tek sağlfk müessesesi olan hasta
nenin geligtirilmeai ve ihtiyaçlarının temi
ni hususunda ne düşünüldüğüne dair Sağ
lık ve Sosyal Tardım Bakanından yazılı' 
sorusu (7/5) 415 

Sanayi Bakanından 

— İzmir Milletvekili Şhıasi O&ma'nm, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfede
rasyonunun 5 senedir kongre yapmadan 
ve bilançosunu G-enel Kuruldan geçirme
den idare edildiğinin doğru olup olmadı
ğına dair Sanayi Bakanından yazılı sam
sa (7/6) 415 

Tarım Bakanından 

— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'ın, 
Bitlis ve çevresinin .maıhsülünün ne nisbet-
te zarar gördüğüne ve zarar görenlere ya
pılacak yardımın ne safhada (bulunduğu
na dair Tarım 'Bakanından yazılı sorusu1 

(7/15) 563 
— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'

un, ormanla ilgisi görünımiyen tapulu ara-
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zinîtı sahiplerine iadesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından ya
zılı sorusu (7/12) 519 

Ticaret Bakanından 

— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, millî bankalarımızın sermaye mik
tarına ve hangilerine Devletin iştiraki bu
lunduğuna dair Ticaret Bakanından yazılı 
sorusu (7/21) 652 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
nıaz'm, Tarım ürünlerine asgari taban fi
yatı tesbiti konusunda bu yıl derhal alın
ması zaruri âcil tedbirlerin neler olduğu-

Fayfa 
na dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu 
(7/9) , 457 

— Bitlis Milletvekili Zarife Koçalt'ın, 
Bitlis ve çevresinin mahsûlünün ne nisbet-
te zarar gördüğüne ve zarar görenlere ya
pılacak yanlımın ne safhada bulunduğu
na dsir Ticaret Bakanından yazılı sorusu 
(7/15) 563 

Ulaştırma Bakanından 

— Trabzon Milletvekili Hamdi Orîıon-
un, Trabzon'un Araklı ilcesine deniz fe
neri konulup konulınıyacağı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ulaştırma Baka
nından yazılı sorusu (7/19) 652 

SÜNUKLAR VE TELGEAPLAJ1 

— Başkan Ferruh Bozbeyli'nİn, son 
uçak kazasında şehit düşen subay ve ast
subaylarımız için Millet Meclisinin tees
sür ve taziyetlerînİ bildiren yazısı ve Ge
nelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Su-
nay'm cevabı. 393 

— Cumhuriyetin 42 nci yıldönümü 
dolayısiyle tebrik ve saygılarının Millet 
Meclisi üyelerine ulaştırılmasına dair Ge
nelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Su-
nay'ın tegrafı 40 

— Genelkurmay Başkanı Cevdet Su-
nay'ııı ve onun şahsında Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin Cumhuriyet Bayramlarını 
kendisi ve Millet Meclisi üyeleri adına 
kutlandığına dair Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli'nİn telgrafı 40:41 

Tasarılar 

— Ankara Üniversitesi 1960 Bütçe yıh 
Kesinhesap kanunu tasansı (1/25) 458 

— Ankara Üniversitesi 1961 Bütçe yılı [ 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/28) 458 

— Ankara Üniversitesi 1962 Bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/33) 458 

— Ankara Üniversitesi 1963 Bütçe yılı 
Kesinhtsap kanun tasarısı (1/51) 459 

— Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe j 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (.1/21) 458 

— Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/6) 431 

— Başbakanlık Basımevi Döner Ser
maye İşletmesi kuruluşu hakkında kanun 
tasarısı (1/3) 403 

-— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf 
etmek amacı ile alman Bakanlar Kumlu 
kararnamelerinin onaylanması hakkında 
0/1) 403 

— Brdcn Terbiyesi Genel Müdürlüsü
nün 1962 Bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sansı (1/39) 458 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 malî yılı Kesinhesap 'ka.nv.ii ta
samı (1/53) 459 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (1/58) 520 

— B:nlr>n Terbiyesi Genci Müdürlüğü 
19G5 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/7) 431 

— 1567 sayılı Kanunun yürürlük süre-
si'im uzatılmasına dair (1/20) 458 

— 1955 Kalkınma istikrazı hakkında 
(1/59) 520,633 

— 1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı (1/29) 458 

http://'ka.nv.ii
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— 1962 Bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı (1/32) 458 

— 1963 Bütçe yılı Kesinnesap kanun 
tasarısı (1/48) 458 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde "değişiklik yapılması hakkın
da (3/2) 403 

— 1965 yıh Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/60) 520,653,685 7688,689:692 

— 1966 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
(1/5) 431 

— 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ih
tiyat askerî memurları Kanununun 14 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/77) 629 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
35 nei maddesinin (0) fıkrasının 4092 sa
yılı Kanunla eklenen hükümleri değişti
ren ve bu kanuna geçici bir madde eklİ-
yen 350 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair (1/68) 536 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 Bütçe yılı Kesin-
hesap kanun tasarısı (1/35) 458 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1963 Bütçe yılı Kesin-
hesap kanun tasarısı (1/54) 459 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı (1/8) 431 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1061 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sı (1/30) * 458 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 
(1/36) 458 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1963 Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 
(3/45) 458 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/9) 431 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1963 Bütçe yılı Kesinhe
sap kanun tasarısı (1/46) 458 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/10) 431 

Sayfa 
— Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 

ve görevleri hakkındaki Kanunun 21 nei 
maddesinde değişiklik yapılmasına, 22 nei 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair (1/22) 458 

— Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanun tasarısı (1/43) 453 

— Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı (1/11) 431 

— Emekli sandıklan ile Maluliyet, ih
tiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına 
tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 
Kanuna geçîei bir madde eklenmesine dair 
(1/56) 505 

—. «Eşit değerde iş- için erkek ve ka
dın şçiler arasında ücret eşitliği hakkında 
100 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesi» nin anaylanmasımn uygun bulundu
ğuna dair (1/78) 629 

— Gecekondu kanunu tasarısı (1/76) 589 
— Gece öğretim yapan Ankara Üni

versitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
si Öğretim üyeleri ile Öğretim yardımcıla
rına ve diğer personeline ek ücret verilme^ 
sine dair (1/61) 520,522:523,589,595:625,640 

— Gelir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında (1/73) 653,658:685 

— Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
(1/69) 536 

— Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına ticaret ve kalkınma İle ilgili 
IV neü 'kısmın eklenmesine dair Protokol 
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/79) 629 

— Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı 
Kanunun 4 neü maddesinin (D) fıkrası
na bâzı ilâveler yapılmasına dair (1/62) 620 

— Harcırah Kanununun 50 nei mad
desinin 1 numaralı bendinin değiştirilmesi 
hakkında (1/55) 505 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap 
kanan tasarısı (1/42) 458 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1966 yıh Bütçe kanunu tasa
rısı (1/12) 431 
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— İnhisarlar Umıum Müdürlüğünün 
1958 malî yılı Hesabı Katı kanunu tasa
mı (1/24). 458 

— Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 neİ maddesine 
hâzı hükümler eklenımesme dair 7454 sayı
lı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrası
nın kaldırılması hakkında (1/4) 403 

— •îstanlml Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe.yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/41) 458 

—: İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/14) 431 

— İstanbul Üniversitesi 1963 bütçe yı
lı Kesinhesap kanun tasarısı (1/44) 458 

— İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/13) 431 

— İş ve «neslek bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlerarası çalışma 
söyleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (İ/74) 577 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Keskılhesabı kanunu tasarısı 
(1/34) ' 458 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
ıbivtçe yılı Kesinhesap kantin tasamı (1/49) 459 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/15) 431 

—Kuşların korunmasına dair Millet
lerarası sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında (1/75) 577 

— Nakdî Tazminat Kanununum 6535 
sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddele-
lerinin değiştirilmesine ve bu (kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair (1/80) 629 

— Nüfus kanunu tasarısı (1/70) 536 

— 17 . 7 . 1965 tarlıli ve 507 «ayılı 
Esnaf ve küçük sanatkârlar Kanununun 
111 ve 112 nci maddeleriyle geçici 1 nei 
maddesinin değiştirilmesine ve hu kanuna 
.geçici 4, 5 ve 6 nci maddelerin eklenme
sine dair (1/85) 652 

— Ordu ve jandarmaya mensup su-
haylarla erlerin ve diğer binek . hayvanı 
hakkı olanların kendi malı bineklerinin ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerince alınan halk 
tasıma araçlarının (karşılıklarının ödenmesi 
hakkında (1/57) 505 

Sayfa 
— Orman Genel Müdürlüğü 1960 büt

çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/65) 520 
— Orman Genel Müdürlüğü 1961 büt

çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/27) 458 
— Orman Genel Müdürlüğü 1962 büt

çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/37) 458 
— Orman Genel Müdürlüğü 1963 büt

çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/50) 459 
— Onman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı -cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/63) 520 

— Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/16) 431 

— Otuabir kişiye vatani hizmet terti
bimden aylık bağlanması hakkında kanun. 
tasarısı (1/64) 564 

— Petrol Dairesi (Başkanlığının 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 
(1/40) 458 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/19) 431 

— Tarihlî mahiyetteki hâizi silâh ve as
kerî malzemenin Paktetan Devletine hibe 
edilmesi hakkında (1/72) 563 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1959 bütçe 
yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı (1/23) 458 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/26) 458 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1961 ma
lî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/31) 458 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yılı Kesinheap kanunu tasarısı (1/66) 520 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/47) 458 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu -tasarısı (1/17) 431 

— Türkiye ilo İran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uy-
<̂ un bulunduğuna dair (J/82) 629 

— Türle Silâhlı Kuvvetleri iaşe kanunu 
tasarısı (.1/71) 536 

— Tüdi parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sa-
vılı Kanunla'ilâve edilen (Kk madde 2) ııin 
değiştirilmesi hakkında (1/81) 629 

— Türk - Yunan Trakya hududunun 
nıülıim kısmını tâyin eden Meriç nehri nıee-
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rasmın ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tari
hinde imzalanan Protokolün onaylanması
nın uygun bulunduğu haklımda (1/83) 629 

— Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek 
Sözleşmesine katılmamızın uygun bulundu
ğu hakkında (1/84) 630 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1961 büt-

Adana (Kemal Sarıîbrakİmoğlu) 
— Adliye meslek okulu açılması hak

kında kanun teklifi (2/186) 652 

Adana (Kemal Sanibrahimoğht ve 2 
arkadaşı) 

— Ziraat alet ve m akmaları ile kimyevi 
gübre ve ilâçları ithalât, istihsal ve mem
lekette satışının münhasıran Devlet eliyle 
yapılmasına dair kanun teklifi (2/45) 381 

Adana (Kemal Sanibrahimoğlu ve 7 
arkadaşı) 

— Avukatlık kanunu teklifi (2/1) 379 

Adana (Kemal- Sanibrahimoğlu ve 13 
arkadaşı) 

— Zeytinciliğin ıslahı ve yaban İlerinin 
aşıl attırıl m ası hakkındaki Kanunun 'bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddelerle bîr geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/43) 381 

Adana (Kemal Sanibrahimoğlu ve 20 
arkadaşı) 

— Adana Üniversitesi adı altında. Adana 
ilinde tanı teşekküllü bir üniversite kurul
ması hakkında kanun teklifi (2/3) 379 

Adana (Kemal Sanibrahimoğlu), Tun
celi (Mehmet Ali Demir «C Senatosu Üye
si») ve 25 arkadaşı) 

— Çocuk mahkemelerinin kuruluş, gö
rev ve yargılama usulleri hakkında kanun 
teklifi (2/44) 381 

Adana (Mehmet Ünaldı «O. Senatosu 
Üyesi») 

— 7033 sayılı Kanunim 1 ne'i maddesi
ne ekli ( l /A) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanım tekliri (2/1-15) 536 

Sayfa 
ç.e yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/67) 520 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/38) 458 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü .1963 yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı (1/52) 459 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/18) 431 

Adana (Mehmet Ünaldı «C. Senatosu 
Üyesi» ve 3 arkada-şı) 

— Adana Üniversitesinin kuruluşu hak
kında (2/82) 383 

Afyon Karahisar (Mustafa Yılmaz İn-
ceoğlu «C. Senatosu Üyesi») 

— . 1 8 . 3 . 1940 tarih ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 16 neı maddesinin değiştirilme
sine dair (2/122) 459 

Ankara (Ali Rıza Çetİner ve 5 arkadaşı) 
— Çocuk güvenliği kanunu teklifi (2/128) 459 
Ankara (İsmail Rüştü Aksal ve 13 ar

kadaşı) 
— Devlet ihale kanunu teklifi (2/31) 381 
Ankara (tsmaİl Rüştü Aksal ve 15 ar

kadaşı) 
— özel Yatırımlar Bankası kanunu tek-

• lifi (2/32) 381 
Antalya (İhsan Ataöv) 
— 6785 sayılı İmar Kanununun 42 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/46) 381 
Antalya (İhsan Ataöv) 
— Geee öğretimi yapan, yüksek dere

celi İstanbul Akşam Teknik Okulunda gö
revlendirilecek öğretmenler ile asistanlara 

, ve diğer personele verilecek ek ücret (2/166) 589 

Antalya (İhsan Ataöv) 
—- 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev 

ve Lokavt Kanununun 7 nci mnddesine 
bir fıkra eklenmesine dair (2/91) 415 

Antalya (İhsan Ataöv) 
— Koy eğitimi, yolları ve içme suları

na yardım pulu ihdası hakkında (2/47) 382 

Aydın (Fikret Turhangil «Cumhuri
yet Senatosu Üyesi») ve 9 arkadaşı). 

— Taıbabot ve şuabatı sakatlarının 
tarzı icrasına dair 1219 ısayılı Kanuna 

TEKLİFLER 
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bir geçici madde eklenmesi hak* 
kında (2/140) 

Aydın (Reşat özarda) 
— Çiftçiyi topraklandırma hakkında

ki 4753 sayılı Kanunun geçici maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
geçici maddeler eklenmesine dair (2/160) 

Sayfa 

520 

563 

Aydın (Reşat özarda) 
— 2834 sayılı Tarım satış kooperatif

leri ve birlikleri hakkındaki Kamımın 
19 ve 21 nei maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında (2/177) 652 

Balıkesir (Ahmet İhsan Ktrvtnh ve 26 
arkadaşı) 

— 506 sayılı Sosyal 'Sigortalar Kuru
munun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 sa
yılı Kanunla değiştirilen 118 noi madde
sin* üç fıkra eklenmesine dair (2/101) 416 

Bolu (Holü İbrahim Cop ve 7 arka-
da§t) 

— 6831 sayılı Orman Kanununun 
34 ncü maddesinin 1 ve 2 nei fıkraları 
hükümlerinin -değiştirilmesine dair (2/159) 

537 

Bolu (Rahmi Arikan «Cumhuriyet Se
natosu Üyesi») 

— 1219 numaralı Tababet ve Şuabatı 
sanatlarının tarzı icrasına dair Kanunun 
41, 42, 43 ve 44 neü maddelerinin değişti
rilmesine dair (2/24) 380 

Bolu (Strrı Vzunhasanoglu «Cumhuri-
yet Senatosu üyesi» ve 4 arkadaşı) 

— Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki 10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesiyle 15 nci mad
desinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair (2/146) 536 

— 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 288 ve 290 nıncı maddelerinin 
değiştirilmesine dair (2/147) 536 

Bursa (Cahit Ortaç «Cumhuriyet Se
natosu Üyesi» ve 10 arkadaşı) 

— Vergi suç ve cezalarının affı hak
kında (2/81) 383 

Sayfa 
Bursa (Cahit Ortaç «Cumhuriyet Se

natosu Üyesi» ve 79 arkadaşı) 
— 6831 sayılı Anime alacaklarının tah

sil usulü haiktkmdaiki Kanunla 23.10.1962 
tarihli ve 85 sayılı Kanunla liâve edi
len geçici 5 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (2/118) 459 

Bursa (İbrahim Ökte.m ve 9 arkadaşı) 
— Ankara'da Politeknİk Fakültesi 

kurulması hakkında (2/22) 380 
Bursa (İbrahim oktan ve 12 arkadaşı) 
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli üye

si M. Ali Demir ve 9 arkadajınm, Mü
zeler döner sermayesi İşletmesi kanunu 
teklifi. (2/33) 381 

Bursa (Sadrettin Çanga vz 10 ar
kadaşı) 

— Bölge tiyatroları kanunu teklifi. 
(2/8) 379 

Bursa (Sadrettin Çanga ve $6 arka
daşı) 

Bursa'da (Bursa Üniversitesi) adı ile 
bir üniversite kurulmasına dair kanun 
toklifi. (2/92) 415 

Cumhurbaşkanınca S. Üye (Muzaffer 
Alankuş «Cumhuriyet Senatosu Üyesi») 

— Türk Ceza Kanununun 567 nei 
maddesine 'bir fıkra eklenmesine dair fca-
nun teklifi <2/178) 652 

Cumhurbaşkanınca S. Üye (Ragıp Üner 
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi») 

— Devlet dâvalarını intacedem avu
kat ve saireye verilecek ücreti vekâlet 
hakkında Ikanun töklifi. (2/6) 379 

— Verem Savaş Dernekleri ile Türk 
Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna 
yardım hakkında kanun teklifi. (2/7) 

379 
Çanakkale (Cihat Baban) 
— Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet 

tertibinden aylık bağlanmasına -dair kanun 
teklifi (2/119) 459 

Çorum (Hasan Lâtif Sartyüce) ve Kon
ya (İsmet Kapısız) 

— Eğitim enstitüleri mezunlarının üni
versitelere girebilmeleri hakkında kanun 
teklifi (2/148) 536 

i 
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Denizli (Atıf Çohoğlu ve 9 arkadaşı) 
— 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 

neü maddesinin (b) fıkrasında tadadedilen 
memuriyetlere, (Sümerbank Alım ve Satım 
Müessesesi denetçileri) nİn ilâvesine dair 
(2/34) 381 

Denizli (Ilüdai Oral ve 23 arkadaşı) 
— Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı 

bir Petrol Dağıtım ve Satış teşkilâtı kurul
ması hakkında (2/21) 380 

Den:zIİ (Ilüdai Oral ve 24 arkadaşı) 
— Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu 

(2/20) 380 
Diyarbakır (Metin Cizrelİ) 
— Diyarbakır iline bağlı Eğil bucağın

da Eğil adı ile bir ilçe kurulması halikında 
(2/167) 589 

Diyarbakır (Metin Cizreli ve 15 arka
daşı) 

- Diyarbakır'da (Diyarbakır Üniversi- • 
tesî) adı ile bir üniversite kurulmasına dair 
(2/48) 382 

Edirne (tlhamİ Eretem ve 12 arkadaşı) 
— Ziraat odaları ve ziraat odaları bir

liği Kanununun 9, 11, 17, 26 ve 40 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/149) 536 

Edirne (Nazmi özoğul ve 11 arkadaşı) 
— Subaylar Heyetine mahsus 4273 sa

yılı Kanuna ek 613 sayılı Kanunun geçici 
maddesine fıkralar ilâvesi hakkında kanun 
teklif! (2/93) 415 

Edirne (Tahsin Banguoğlu «.Cumhuri
yet Senatosu Üyem ve 87 arkadaşı) 

— Edirne'de Edirne Üniversitesi adı ile 
bir üniversite kurulmasına dair (2/79) 383 

Elâzığ (Celâl Ertuğ «Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi» ve- 9 arkadaşı) 

— 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dair 
(2/153) 537 

— 4936 sayılı üniversiteler Kanununun 
161 nci maddesine 'bir fıkra eklenmesi hak
kında (2/152) 537 

— Mevcut ve kurulacak olan teknik 
okullarında geçici surette yevmiyeli idareci 
ve öğretim üyesi görevlendirileceği hakkın-
Üa (2/151) 536-

Sayfa 
Eskişehir (Gavsi Vçag'âk «Cumhuriyet 

Senatosu Üyesi* ve 13 arkadaşı) 
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

29 neu maddesinin 2 nci fıkrasının değiştİ-
rilmesi hakkında (2/94) 415 

Eskişehir (Hayri Başar ve 9 arkadaşı) 
— EskişehirVle Anadolu Üniversitesi 

adı ile bir üniversite kurulması hakkında 
(2/12) 380 

Eskişehir (Hayri Başar ve 9 arkadaşı) 
— Eskişehir'in Sancakaya -kazasının 

Gümele bucağında Mihalgazİ adı ile yeni
den bir ilçe teşkiline dair (2/10) 379 

Eskişehir (Hayri Başar ve 9 arkadaşı) 
— Eskişehir ili Merkez Alpu bucağın

da Alpu adı ile yeniden bir ölçe kurulması
na dair (2/9) 379 

Eskişehir (Hayri Başar ve 9 arkadaşı) 
— 7334 sayılı Kanunun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesine dair (2/11) 380 
Eskişehir (Hayri Başar ve 11 arkadaşı) 
— Eskişehir iline bağlı inönü bucağın

da inönü adı ile bir ilçe kurulması hakkın
da (2/78) 383 

Eskişehir (Ömer Vcuzal «Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi» ve 3 arkadaşı) 

— Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü isçilerine mesken yaptırılması 
için borç para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173, 121 ve 48 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 1 nci maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair (2/150) 536 

Eskişehir (Seyfi öztürk ve 4 arkadaşı) 
— Anadolu Üniversitesi 'kanunu teklifi 

(2/4) 379 
Eskişehir (Şevket Asbuzoglu) ve (Hay

ri Başar) 
— Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması 
Vın borÇ P a r a verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173, 121 ve 48 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 1 nci maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair (2/113) 443 

Gaziantep (Ali İhsan Göğüs ve 11 arka
daşı) 

— 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında (2/35) 381 
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Gaziantep (Ali İhsan Göğü§ ve İS ar
kadaşı) 

— 5680 sayılı Basın Kanununun 31 inci 
maddesinin yürürlükten kaldı rılmasına 
dair (2/41) 381 

Gaziantep (Ali İhsan Goğüş ve 12 ar
kadaşı) 

— Turistik bölgeler kanunu teklifi 
(2/39) 381 

Gaziantep (AU İhsan Oöğü§ ve 13 ar-
kadarı) 

— 6086 sayılı Turizm endüstrisini teş
vik Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkında (2/40) 381 

Gaziantep ( Ali İhsan Göğüs ve 14 ar
kadaşı) 

— Kara avcılığı kanunu teklifi (2/38) 381 
Gaziantep (Ali İhsan Göğüs ve 14 ar

kadaşı) 
— Millî parklar kanunu teklifi (2/36) 381 
Gaziantep (Ali İhsan Göğüs ve 15 ar

kadaşı) 
— Turfanı büro ve seyrahat acentalan 

kanunu teklifi (2/37) 381 
Giresun (Mustafa, Kemal Çilesiz ve 9 

arkadaşı) 
— Findik ziraati hakkında (2/67) 383 
Hakkâri (Ali Karahan) 
— Türk Ceza Kanununun 567 noi mad

desine bir fıkra eklenmesine dair (2/173) 630 
Hatay (Enver Bahadırlı «Cumhuriyet 

Senatosu Üyesi») 
— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 4 neü maddesinin (C) fıkrasının ta
diline dair (2/95) 415 

İçel (Mazhar Artkan) 
— Hacı Abdullah oğlu Süleyman Sırrı 

Kaynakçı'ya vatani İmamet tertibinden ay-
lik .bağlanması hakkında (2/99) 416 

İçel (Mazhar Arıkan ve 11 arkadaşı) 
— 4936 sayılı Kanunun bâzı [maddele

rini tadil eden 115 sayılı Kanunun geçici 
3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir (2/107) 433 

İdareci Üyeler (Millet Meclisi İdare 
âmirleri) 

— Millet Meclisi İdare âmirlerimin, 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 

Sayfa 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (2/87) 403 

İstanbul (Coşkun Kırca, ve 4 arkadaşı) 
— Yasama Meclislerinin (aralarındaki 

münasebetlerin düzenlenmesi hakkında 
(2/88) 403 

İstanbul (Coşkun Kırca), İzmir (Mus
tafa Uyar ve 12 arkadaşı) ile istanbul (Re
şit Ülker ve 10 arkadaşı) 

— Gecekonduların düzenlenmesi hak
kında (4/19, 2/13, 2/23) 655:656 

İstanbul (Ekrem Özden ^Cumhuriyet 
Senatosu üyesi») 

— Karşılıksız çek verenler hakkında 
(2/27) 380 

İstanbul (İsmail Hakkı Tekinel ve 166 
arkadaşı) 

— Geçen dönemden hükümsüz kalan ve 
İçtüzüğün 69 neu maddesi gereğince Ada
let Komisyonunca yenıüenmesme karar ve
rilen Yergırbay kanunu .teklifi (2/184) 652 

Istamıbu'l (Muhiddİn Güven ve 10 arka
daşı) 

— Güzel Sanatlar Akademisi kanunu 
teklifi (2/84) 403 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— Bekçiler kanunu teklifi (2/141) 520 
— Daimî Seçmen Kütümü ve daimî Seç

men Kütüğü büroları kurulması ve çalış
maları halikında (2/172) 589 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— Avukatlık Kanununun 7 nci mad

desinin kaldırılması ve 114 neü madde
sinin değiştirilmesine dair (2/90) 403 

İstanbul (Reşit Ülker ve 10 arkadaşı) 
— Askerî garnizonların içme ve kul

lanma sularının temini hakkındaki Ka
nuna bir madde eklenmesine dair 
(2/105) 431 • 

istanbul (Reşit Ülker ve 10 arkadaşı) 
— Ordu ikramiyesi Kanununa bir 

madde eklenmesi hakkında (2/104) 431 
îstanbul (Reşit Ülker ve 10 arkadaşı) 

ile izmir (Mustafa Uyar ve İS arkadaşı) 
— Gecekonduların düzenlenmesi hak

kında (2/13) 380 
istanbul (Reşit Ülker ve 10 arkadaşı) 
— Harb Akademileri kanunu teklifi 

(2/103) 431 



— 33 — 
Sayfa 

istanbul (Reşit Ülker ve llarkadaşı) 
— Harbokulları kanunu teklifi (2/110) 443 
istanbul (Reşit Ülker ve 13 arkadaşı) 
— Petrol Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırtması hakkında (2/14) 380 

istanbul (Rifat öztürkçine ^.Cumhuri-
yet Senatosu Üyesi») 

— Su ürünleri kanunu teklifi (2/26) 380 

istanbul (Rİfat öztürkçine) «Cwm-
huriyet Senatosu Üyesh) 

— Tasarruf bonoları hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bâzı maddelerin ilâvesi hakkında (2/102) 431 

Izmîr (Arif Ertunga ve 4 arkadaşı) 
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nunun 57 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine ve mezkûr Kanuna geçici bir 
madde ilâve edilmesine dair (2/154) 537 

İzmir (Enver Turgut ve 3 arkadaşı) 
— 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun bâzı maddeleri ile bâzı fıkra
larının değiştirilmesine ve bu kananım 
147 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair (2/179) 652 

izmir (Hüsamettin Cfümüşpala ve 50 
arkadaşı) 

— TCDD işletmesinde çalışan bir kı
sım ınemurlamn kıdemlerinin tanınması 
hakkında (2/123) 459 

îzıııîr (Mustafa Uyar ve 10 arkadaşı) 
— izmir vilâyetindeki örfü belde (ge

dik) lerin tasfiyesi hakkında (2/126) 459 
izmir (Mustafa TIyar ve 11 arkadaşı) 
— 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad

desinin değiştirilmesine dair (2/16) 380 

izmir (Mustafa Uyar ve 11 arkadaşı.) 
— 232 sayılı Kanunla değişik 6085 

sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
geçici ve ek maddeler eklenmesi hakkında 
(2/15) 380 

izmir (Mustafa Uyar ve 18 arkadaşı) 
—Tütün Tarım Sarış Kooperatif

leri ve Bölge Birlikleri île Türkiye Tü
tün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifleri. (2/18) 380 

Sayfa 
izmir (Mustafa Uyar ve 13 arkadaşı) 

ile Konya (Fdkİh özfakik ve 12 arkadaşı) 
— Konut kanunu teklifi. (2/17) 380 
izmir (Sİnasi Osma) 
— 5802 sayılı Astsubay Kanununa ek 

kanun teklifi. (2/98) 416 

izmir (Sİnasi Osma) 
— Sporla ilaili mevzularda 

suçlardan 
da. (2/49) 

ceza görenlerin affı 
işlenen 

hakkıu-

Ordu (Şad* 

Temsil ödeneği Kanu-
maddesine bir fıkra ilfi-
(2/155) 
Aialay («Cumhuriyet 3e-

Mahkemelerinin Kuruluş 
usulleri hakkımda kanun 

Kars (Celâl İVım Koç) ve 
Pehlİvanoğlu) 

— 346 sayılı 
nunun birinci 
vesi hakkında, 

Kars (Sırrı 
natosu Üyesh) 

— Çocuk 
ve Yargılama 
teklifi. (2/80) 

Kastamonu (Ahmet tfusret Tuna 
(«Cumhuriyet Senatosu Üyesi*) 

— Bâzı orman suçlarının affına ve 
tazminatın terkinine dair (2/114) 

Tuna 

382 

537 

383 

443 

Kastamonu (Ahmet' Nusret 
«Cumhuriyet Senatosu Üyesh) 

— Traktör, biçer - döver ve sair ziraat 
aletleri ile parçalan hakkında. (2/28) 380 

Kastamonu (İsmail Hakkı Yılanlıoğlu) 
— 6972 sayılı Korunmaya muhtaç 

çocuklar hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair. (2/168) 589 

Kastamonu (îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
ve 7 arkadaşı) 

— Bâzı «iyasi suçlarla basın suçlularının 
ve bunlarla ilgili olarak mahkum olmuş di
ğer suçluların cezalarının affına dair 
(2/174) 630 

'Kastamonu (Sabri Keskin, ve dört ar
kadaşı) 

— Köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Ban
kasına olan bâzı borçlarının tafksdtlendiril-
meşine dair (2/311) 420:421 

Kastamonu (Sahri Keskin v6 9 arkadaşı) 
— 6831 sayılı Orman Kanununa geçici 

bîr .madde eklenmesine dair (2/124) 459 
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Kastamonu (Sabri Keskin ve 4 arkadaşı) 
— 6831 sayılı Orman Kanununun mu

vakkat 1. nei maddesinin kaldırılması hak
kında (2/50) 382 

Kayaeri (Ahmet Atıf Hacıpaşaoğlu ve 
15 arkadaşı) 

— Türkiye Jeologlar Odası kanunu tek
lifi (2/169) 589 

Kayseri (Hüseyin Kalpaklıoglu «Cum
huriyet Senatosu Üyesi» ve İS arkadaşı) 

— Denizcilik Akademisi kanunu teklifi 
(2/108) 432 

Kayseri (Turhan Feyzioğlu ve 5 arka
daşı) 

— Yaltınonlar finansman fonu te$ril ve 
tasarruf 'bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 
196t tarMi ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin def'İsJtİrllroeîin'ö dair 27.4.1962 
tar'ıh ve 47 -sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair (2/30) 381 

Kırklareli fAhmr.t Na*i An ^Cumhuri
yet Senatosu Üyesi») ve Tunceli (Mehmet 
AU T>fl,m'r «Cumhurinet Senatom Üyesi*,) 

— iHvöPrp'tınrn okulları (eğitim kursları 
voköy enstitüleri) idarerî'ne <dfûr 3704 savılı 
Kınunun 2 nei maddesin'n tadiline ve üçün-
c'i maddasine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/29) 380 

Kırklareli (Orhan Türkkan ve 9 arka
daşı) 

— 5434 jsıvf ı Kmekli Sandığı Kanununa 
ek ikamın teklifi (2/157) 537 

Kırş/sVir (Memlnh Eriemir) 
— «Ankara'da Pol'fteknik Üniversiteli 

kurul malına, 58 nci maddesinde yer alan 
tekn%er olknllnn kurulmalına ve 72 <nei 

ım d̂'V-.rndf-Vi Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
vs Teknik öğretim Viilksek Danışma Kuru
luca» -8.H karnın teklifi 406:409 

— 4.7.1931 taı-'h ve 1837 savdı Bina Ver-
g^i Kanununun 3 ncü maddesine bîr fıkra 
ilâveni hdkkında (2/142) 520 

Kırşehir (Memduh Erdemîr ve 33 arka
daşı) 

— Ncvsolıir il;ne b^lı Hacıbektaş ve Ko-
za'dı ileeler'tfn Kırşehir iline bağlanması 
hakkında (2/161) 563 

Sayfa 
Koîaeli (Nihat Erim) ile Mardin (Nazmı 

Oğuz) 
— 1 Mart 1958 tahinde batan Üsküdar 

vapuru faciası kurbanlarından henüz tazmi
nata hak kazanmamış kanuni mirasçılara 
tazminaıt ödenmesine dair (2/125) 459 

Konya (Fakih özfahih ve 12 arkadaşı) 
— Bina kiral'an hakkında kanun teklifi 

(2/86) 403 
Konva (Fakih özfahih ve 14 arkadaşı) 
—. Nafaka adaklarının yabancı memle

ketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılma
mızın uvırnn bulunduğuna dair kanun tek
lifi (2/51) 382 

Konva (Fakih özfalnh ve 14 arkadaşı) 
— Tarım alnında iş ve işçi 'bulma ara

cıları hakkında kanım teklifi (2/52) 382 

Konya (Fahİh Özfahih ve 16 arkadaşı) 
— Spor kulüplerinin birer lokal ve 

sportif tesisler sahibi olmaları için birer 
fon tesisi hakkında (2/85) 403 

Konya (Fakih özfahih ve 21 arkadaşı) 
— Avukatlık kanunu teklifi (2/54) 382 
Konya (Fakih özfahih) ve Adana (Ke- • 

mal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşı) 
— Kooperatifler kanunu teklifi (2/53) 382 
Konya (İhsan Kabadayı ve 10 arka

daşı) 
— Gecekonduların ıslah, tasfiye ve 

önlenmesi hakkında (2/23) 380 

Konya (İhsan Kabadayı ve 10 arka
daşı) 

— Selçuk Üniversitesi adı ile Konya'da 
bir üniversite kurulması hakkında (2/19) 380 

Maraş (Nedim Evliye «.Cumhuriyet Se
natosu Vyesfa) 

— Batı - Anadolu'nun istilâsını, tşgal 
Kuvvetlerinin yaptığı mezalimi, askerî 
ve sivil şahısların mukavemetini ve düş
manın denize dökülmesini sembolize etmek 
üzere İzmir'de bir anıt inşası hakkında 
(2/121) 459 

Mardin (Fuat TJluç ve 3 arkadaşı) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa ekler yapan 545 sayılı Kanuna 
bir fıkra eklenmesine dair (2/96) 416 

http://-a.it
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Mardin (Rifat Saykal) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi üye

lerinin yolluk ödenekleri hakkındaki 27 
Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (2/5) 379 

Mardin (Rİfat Baykal ve 3 arkadaşı) 
— 1963 ders yılında Harb Okulu öğren

cilerinden okuldan İhracolunanlarm asker
lik mükellefiyetlerini düzenlîyen kanun 
teklifi {2/66) . 383 

Niğde (Oğuzdemîr Tüzün ve 9 arkadaşı) 
— 2197 sayılı Kanunun üçüncü mad

desinin yürürlükten kaldırılması ve Ak
saray'ın tekrar it haline getirilmesine dair 
(2/106) 432 

Rize (Erol Yılmaz Akçat ve 2 arkadaşı) 
— 5 . 12 . 1960 tarih ve 151 sayılı Ka

nunun ek 2 nei maddesi ile aynı Kanu
nun 2 nei maddesinin kaldırılmasına dair 
(2/115) 443 

Rize (Erol Yılmaz Aheal ve 2 arkadaşı) 
— 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı Ce

zaların infazı hakkındaki Kanunun 1 nei 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine 
dair (2/116) 443 

Sakarya (Hayretim Uysal ve 29 arka
daşı) 

— 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1, 89, 103. 
104, 176 ve geçici 15 nei maddelerinin 
değiştirilmesi ve geçici 11 nei maddesinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/182) 652 

Sakarya (Muslihittin Gürer) 
— İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü

esseseleri ve iştirakleri hakkındaki 440 sa
yılı Kanunun 32 nei maddesi ile ilgili ka
nun teklifi (2/97) 416 

Sakarya (Muslihittin, Gürer ve 9 arka-
daşı) 

— 3456 sayılı Noterlik Kanununun 4166 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (2/175) 630 

Samsun (Enver Işıklar «Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi») 

— Birİneİ Dünya ve İstiklâl savaşları
na iştirak eden ölü Fikri Baran kızı Ne-

zaket Sümbül'e vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsisine dair (2/120) 459 

Samsun (Fethi Tevetoğlu «Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi* ve 9 arkadaşı) 

— Esir milletler haftası kanunu teklifi 
(2/69) 383 

— Samsun'da 19 Mayıs üniversitesi 
adlı bîr üniversite 'kurulmasına dair 
(2/68) 383 

Samsun (Befet Rendeti «Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi» ve 9 arkadaşı) 

—• Millî Mücadele kahramanlarından 
mütevaffa Ali Safa Okan eşi Fatma Du-
riye Okan'a htdematı vataniye tertibinden 
maaş. bağlanması hakkında (2/156) 537 

Sinon (Suphi Batur «Cumhuriyet Se* 
natosu Üyesi») 

— Spor kulüpleri isimleri ile müşterek 
bahis (Spor - Loto) tertibi hakkında 
(2/25) 380 

Sivas (Cvad Odvakmaz ve 3 arkadaşı) 
— 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 

bâzı maddelerinin ve fıkralarının yürür-
'ü'iîten kaHınlmasına ve bu karnına yeni
cen üç md"de eklenmene dair (2/164) 577 

Sivas (Mustafa Kemal Palaoğiu ve 30 
arkadaşı) 

— Sivas'ta «Dört Evlül Kongre Üni
versitesi» adîvle bir Üniversite kurulması 
hakkında (2/183) 652 

Tabiî Üve (Kadri Kanlan «Cumhuriyet 
Senatosu Ünesîx ve 4 arkadaşı) 

— 97 sayılı Kanunla deriştirilen 1076 
".I,VT1I Kınurom 3 ncü maddesine 5 fıkra 
eklenmesine dair ek kanun teklifi (2/2) 379 

TraVon (Ahmet $"tt«r ve 9 arkadaşı) 
— Türkive O v tşjctmeleri Kurumu 

Kanunu teklifi (2/143) 520 

Trabzon (Ahmet Şen^r ve 10 arkadaşı) 
— Su ürünleri kanunu teklifi (2/421 381 
Trabzon (Ekrem Dikmen ve & arkadaşı) 
— 5434 sayılı T .0. Fiineklİ Sandığı 

Kanununun 31 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında (2/176) 630 

Trabzon (Sılnlıattin Güven) 
— Devlet mühendislik ve m'marhfc yük

sek okulları kanunu teklifi (2/117) 443 
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Trabzon (SelShattin Güven ve 9 arka-

— Türkiye İnşaat re Tesisat Mütaah-
hitlleri Odalar vo Birliği kanunu teklifi 
(2/127) 459 

Tunceli (Mehmet Ali Demir ^Cumhu
riyet Senatosu Üyesi») 
. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

ntırtıın 1 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/165) 577 

— 657 sayılı Personel Kanununun 43 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/130) 505 

— 5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi haikkında (2/171) 589 

— 5434 sayılı T, C. Emekli Sandığı 
Kanununa 'bir efe madde eklenmesine dair 
(2/162) 563 

— 5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı Ka
nununun 41 nci maddesinin 3 neü fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında (2/185) 652 

— 5802 sayılı Kanuna efk kanun teklifi 
(2/129) 459 

— Köy •enstitüleri ile ilköğretim okulla
rının birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı 
Kanunun 7 Ocak 1964 'tarih ve 371 sayılı 
Kanunla değişik 5 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair (2/65) 383 

— 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 48 nci maddesi
nin (A) î§aretli fıkrasının 5 nci bendi ile 
98 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında (2/181) 652 

— Türk Ceza Kanununun 567 nei mad
desine 'bir fıkra eklenmesine dair (2/180) 652 

— Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları hakkında 8 .6.1933 tarih ve 2284 
sayılı Kanuna ok kanun teklifi (2/170) 589 

Tunceli (Mehmet Alî Demir «Cumhuri-
yet Senatosu Üyesi» İle) Kırklareli (Ahmet 
Naci Arı «Cumhuriyet Senatosu Üyesi») 

— 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşki
lâtına da^r olan Kanunun 19 ncu -maddesi
nin değiştirilmesine dair (2/89) 403 

.: /Tunceli (Mehmet Ali Demir «.Cumhuri
yet Senatosu Üyesi» ve S arkadaşı) 

— AnkaraJda Politeknik Fakültesi (ku
rulması hakkında (2/64) 382 

Sayfa 
— Çırak, kalfa ve ustalar hakkında 

(2/61) 382 
— Eğitim ve öğretim müesseselerinin 

kurulmasına yanlım edenlere «Kültür Şe
ref Madalyası» verilmesine dair (2/76) 383 

— İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğ
retmenliğinden gelip de -muhtelif dereceli 
okullarda vo Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi 
Devlet Kurumlarında çalışanların aylık de
receleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek 
kanun 'teklifi (2/62) 382 

— Korunmaya muhtaç çocuklar hakkın
daki 6972 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve 'bu kanuna bâzı 
maddeler oklenmesinc dair (2/55) 382 

— MUlı Eğitim Bakanlığına bağlı Er
lik okulları îimitedavil sermayesi hakkın
daki 3423 sayılı Kanunun 8 nei maddesinin 
değiştirilmesine dair (2/57) 382 

— Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri, Zirai 
Mücadele ve Zirai Karantina Genel Mü
dürlüklerine bağlı kurum, okul ve kuru
luşlara döner sermaye verilmesi hakkında 
(2/71) 383 

— Tekniker okulları ile ilgili (2/58) 382 
— Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telg

raf ve Telefon İşletmesi kuruluşuna dair 
6145 saydı Kanuna bîr madde eklenmesi 
hakkında (2/594) 382 

— Türkiye eğitim ve öğretim mensup
ları yardımlaşma kurumu kanunu teklifi 
(2/56) 382 

— 3656 sayılı ve 3656 sayılı kanunların 
şümulü dâhilinde "vazife görmekte iken 
müktesep barom derecesini değiştirecek bir 
üst tahsil yapanların terfi ve kıdemleri 
hakkında (2/60) 382 

Tunceli (Mehmet Ali Demir zCumhuri-
riyet Senatosu Üyesi» ve 9 arkadaşı) ile 
Elâzığ (Nurettin Ardıçoğlu ve 10 arkadaşı) 

— Elâzığ'da Fırat Teknik Üniversitesi 
adı ile bir üniversite kurulmasına dair 
(2/63) 382 

Tunceli (Mehmet Ali Demir ^Cumhuri
yet Senatosu Üyesi» ve 10 arkadaşı) 

— Beden Terbiyesi Kanununda yapıla
cak değişikliğe ait (2/70) 38i?-
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— Çiftçi mallarının korunması hakkın
da (2/73) 383 

— Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
'IVknik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu 
kanunu teklifi (2/72) 3S3 

— Tarmı Kredi Kooperatifleri Kanunu
na 'bâzı maddelerin eklenmesine ve bu ka
nunun bir maddesinin kaldırılmasına dair 
(2/75) 383 

— Veteriner sağlık zabıtası kanunu tek-
YF (2/74) 383 

TJrfa (Vasfi Gerger «Cumhuriyet Se
natosu Üyesi» ve 9 arkadaşı) 

— Kesin idari kararlar hakkında Da-
üiştaya başvurulacağına dair (2/163) 577 

Uşak (AH Utza Akbıytkoğlu ve 9 arka-
dost) 

— Dumlupmar bucağında Dumlupmar 
adiyle yeni bir ilce kurulması hakkında 

(2/77) ' 383 

Uşak (Fahri Uğrastzoğlu) 
— Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul

larının birleştirilmesi hakkındaki 6234 sa
yılı Kanunun 7 Ocak 1964 tarih ve 371 sa
yılı Kanunla değişik 5 nei maddesine bir 
fikra eklenmesine dair (2/112) 443 

Yozgat (Celâl Sungur) 
— 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği 

Kanununun 28 ncİ maddesine bir fıkra 
eklentnesİnne dair (2/131) 505 

Yozgat (Celâl Sungur) 
— 6774 sayılı Kanunun geçici madde

sine bir fıkra eklenmesine dair (2/132) 506 

Yozgat (Celâl Sungur) 
— 4936 sayılı Kanunun bâzı maddele-

lerinî tadil eden 115 sayılı Kanunun geçi
ci 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (2/135) 506 

Yozgat (Celâl Sungur) 
— 6831 sayılı Orman Kanununun ge

çici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/139) 506 

Yozgat (Celâl Sungur) 
— Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşla

rına iştirak eden Şakiroğlu Rifat Kaan'a 

Sayfa 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair (2/138) 508 

Yozgat (Celâl Sungur) 
— 28 . 3 . 1964 tarih ve 443 sayılı 

İlkokul öğretmenleri Ödeneği Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair (2/144) 520 

Yozgat (Celâl Sungur) 
— Kanserle savaş yapmak gayesiyle 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu 
yararına hâtıra pulu çıkarılması hakkında 
(2/136) 506 

Yozgat (Celâl Sungur) 
— Köy eğitimi, yolları ve içme sularına 

yardım pulu ihdası hakkında (2/134) 506 
Yozgat (Celâl Sungur) 
— 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanu

nunun kaldırılması ve eğitmenlerin aylık
ları kadrolara geçirilmelerine dair 326 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair (2/158) 537 

Yozgat (Celâl Sungur) 
.— Verem savaş derneklerine yardım 

hakkında (2/133) 506 
Yozgat (Celâl Sungur) 
— Yeni Fakıh bucağının ilçe haline ge

tirilmesi hakkında (2/137) 506 

Yozgat (Celâl Sungur) 
— 3656 ve 3659 sayılı kanunlar şümulü 

dâhilinde vazife görmekte iken, müktesep 
barem derecelerini değiştirecek bir üst tah
sil ile ikinci bir yüksek 'tahsil akademik 
derece alanlarının terfi ve kıdemleri hak
kında (2/100) 416 

Yozgat (Mustafa Kepir «Eski Mîttet-
vehüfa) 

— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Banıkasına ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine olan borçlarının taksitlendirilmesi 
hakkındaki (2/300) 420:421 

Yozgat (İsmail Hakkı Akdoğan ve & 
ark adap) 

— Yeni Fakılı 'bucağının ilçe haline ge
tirilmesi hakkında (2/111) 443 

Zonguldak (Tevfİk İnci «Cumhuriyet 
Senatosu Üye$İx) 

— iSu ürünleri kanunu teklifi. (2/83) . 403 
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TEZKERELER 

Sayfa 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 

tezkereleri 

— 509 sayılı Tapalama Kanununun 
Anayasanın 85 ve 86 ncı maddelerine ay
kırı olduğundan iptaline, işbu iptal hük
münün 12 Mayıs 1966 gününden itibaren 
yürürlüğe girmesine dair (3/7) 362 

— HSfcim sınıfından olmıyan mahke
me başkâtiplerine yargı yetkisi tanıyan 
7188 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yer 
alan ve sorgu hâkiminin görevi başında 
bulunmaması veya sorgu hâkimliğinin bo
şalması hallerinde mahkeme başkâtibine 
aorgu hâkimliği görevini yaptırma imkânı
nı saglıyan hükmün Anayasaya aykm ol
duğundan İptaline dair (3/5) 361:362 

— 9 Nİsa« 1330 tarihli Çarşı ve Ma-
nallat bekçileri hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesinde yer alan «bunlara verilecek 
ücretin tâyini, miktarı ve tara tevzii ve 
cibayet ve tediyesi mahallerinin Örf ve tea
mülüne ve İhtiyacına göre meclisi idarei 
mahhalliyece tahtı karara alınır.» seklindeki 
hükmün Anayasanın 61 ve 126 ncı madde
lerine aykırı olduğundan İptaline ve iptal 
hükmünün 25 . 4 . 1966 gününde yürür 
lüğe gireceğine dair (3/6) 362 

Başbakanlık tezkereleri 
(ÇesitU) 

— Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 
XX net Genel Kurul toplantısına katılma
ları uygun görülen îzmir Milletvekili Set-
•tar İksel, Manisa Milletvekili Ertuğrul 
Akça ve Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal haklarında (3/11) 363 

— 440 sayıh Kanunun geçici 6 ncı ve 
3460 sayılı Kanunun 24 ncü maddeleri 
uyarınca teşekkül, müessese ve şirketlerin 
1964 yılı faaliyetleri, bilanço, kâr ve zarar 
hesapları üzerinde Yüksek Denetleme Ku
rulunca yapılan incelemeler sonuçlarını 
belirten raporların 468 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesi gereğince sunulduğuna dair 
(3/122) 459 

Sayfa 
(Geriverae isteği) 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair dosyanın İadesi hak
kında (3/93, 3/121) 463 

—> Çaycuma İlçesi Geriş köyü hane 
14 te kayıtlı îsmailoğlu, Emine'den doğ
ma 1 . 5 . 1943 doğumlu Sayit Şen ile 
aynı ilçenin Torloklar köyü nüfusunda 
hane 54 te kaytılı Kâzımoğlu, Nazire'den 
doğma 25 . 5 . 1935 doğumlu Muharrem 
Karahatıl'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki dosyanın İadesine dair (3/1121 394 

— Domİrci kazasının Viran köyü 40 
numaralı hanede nüfusa kayıtlı Melımet-
oğlu, Hatice'den doğma 11 . 1 , 1933 do
ğumlu Hüseyin Bilgin'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki dosyanın iade
sine dair (3/10) 363 

— Tokat İ1İ Erbaa ilçesinin Gündoğ* 
dıı mahallesi, 101 hanede nüfusa kayıtlı 
Alioğlu Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Os
man Salar'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki dosyanın iadesine dair (3/1206, 
3/9) 3(8:363 

— 28 nci Tümen Komutanlığı As-
kerî Mahkemesince ölüm cezasına çarptırı
lan Hüseyin Yavuz'un mahkûmiyet dosya
sının iadesine dair (3/1190, 3/8) 362 

(ölümler) 

— Hatay Milletvekili Budak 
saloğtu'nun vefatına dair (3/164) 

(ölüa cesılan) 

Mur-
507 

— Afyon İlinin Sincanlı ilçesi Pa?a-
köyünden 166 hanede kayıtlı Mahmedoğ-
lu Gülsiim'den doğma 1 . 1 . . 1944 do
ğumlu İsmail Kalkan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/120) 416 

— Ağrı'nın, Doğu Beyazıt ilçesi Ata-
bakan köyü hane 17, eilt 15 ve sayfa 
32 numarada kayıtlı Bekooğlu Hati
ce'den doğma 1 . 1 . 1935 doğumlu Mü
dür Kaçmazhau'ın, ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/21) 384 
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Sayfa 

— Ağlasun ilçesi Balâ mahattesi hane 
8, cilt 3, sayfa 80 sayıda nüfusa kayıtlı 
Mustafaoğlu Şerife'den dogma 3.11.1937 
doğumlu Ali özen'in, ölüm eczasına çarp
tırılması hakkında Başba*kanlık teskeresi 
(3/28) 385 

— Akhisar ilçesinin Berfgpehj köyü, 
hane 13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nü
fusa kayıtlı Hüseyinoğlu Medine'den doğ
ma 7 . 12 . 1929 doğumlu Hasan Çalım-
cı'nın, (Çalımcı) ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/14) 384 

— Bafra kazasının Eliflİ köyü 147 nu
marada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı Sani
yemden doğma 1 . 1 . 1937 asli ve (ay, 
günsüz 1Ö33) tashih Bafra doğumlu Şe
rife Balsüzcn ile Bafra kazasının Kan-lı-
güney köyü 2 numarada nüfusa kayıtlı 
Salihoğlu Hamidc'den doğma 8 . 9 . 1927 
Bafra doğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm 
cezasına çarptırıhnaları hakkında (3/35) 

385 
— Çarşamba kazasının Dİkbıyık na

hiyesi, Karabürük köyü hane 38, cilt 2, 
(516), sayfa 3 te nüfusa kayıtlı Mehmet-
oğht Cennet'ten doğma 15 . 6'. 1927 
doğumlu Mehmet Dİkbıyık (Ayıboğan) 
in, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/29) 385 

— Çaycuma İlçesi Geriş köyü hane 
14 de kayıtlı tsmailoğlu, Emine'den doğ
ma 1 . 5 .1943 doğumlu Seyit Şen ile 
aynı ilçenin Torluklar 'köyü nüfusunda 
hane 54 de 'kayıtlı Kâzımoğîu, Nazirem
den doğma 25 . 5 . 1935 'doğumlu Mu
harrem 'Karahatıl'ın Ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki .dosyanın iadesine 
dair (3/112) 385,394 

— Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler 
;köyü hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısın
da nüfusa kayıtlı Akİfoğlu, Hamide'dea 
doğma 10 Oaak 1942 tashih doğumlu Ce-
vat Ba-ş'ın ölüm cezasına çarptırılması 
•hakkında (3/19) 384 

— Demirci (kazasının Viran köyü 40 
numaralı hanede nüfusa kayıtlı Mehmed-
oğlu, Hatice'den doğma 11 . 1 . 1933 do
ğumlu Hüseyin Bilgin'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/27) 363,385 

Sayfa 
— Eleşkirt'in, Remadan koyu hane 

13, cilt 4 sayfa 36 da nüfusa kayıtlı Mi-
ralioğlu, Pidan'dan doğma 1 . 11 . 1933 
doğumlu Kaçak (Kaçar) Çelik, Eleşkirt'
in Remadan köyü hane 22, cilt 4 sayfa 
40 da nüfusa (kayıtlı Mirzaoğlu Aysah'-
dan doğma 21 . 4 . 1929 doğumlu Ab-
dülmecit (Meeit) Taşdemir, Eleşkirt'in 
KÖI« köyii hane 43, cilt 8, sayfa 47 de 
nüfusa kayıth Hasanoğlu, Fatma'dan 
doğma 341 doğumlu Abülgan (Gani) 
Karasu ve Eleşkirt'in Köle köyü hane 
17, cilt 7, sayfa 185 de nüfusa kayıtlı 
Mustafaoğlu Cevahir'den doğma 2.4.1039 
doğumlu Mehmet (Nurettin) Demir'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkmda 
(3/26) ' 384 

— Gaziantep'in İşbatır'ın Mezrası kö
yü bane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayısında 
nüfusa (kayıtlı Armedoğlu, Hatice'den 
doğma 1932 doğumlu Mustafa Kömür'ün 
ölüm cezasına çarptırılması haktanda 
(3/18) 384 

— istanbul Etaıinönü ilçesinin Kum-
kapı nahiyesi, Saraç tshak mahallesi, İb-
rahhnpaga Yokuşu hane'7, cilt 89, ve say
fa 122 sayısında nüfusa -kayıtlı Peıtro-
soğlu Reçina'dan doğma 20 . 7 . 1940 
doğumlu (Elyas) llyas Noel Fransuva 
Sons (Şo-vriş) in, ölüm eezasına çarptırıl
ması hakkında (3/24) 384 

— Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı 
Tavşancık köyünün hane 15, cilt 11 ve 
sayfa 13 sayısında nüfusa kayıtlı Hüse
yinoğlu Satı'dan doğma 9 . 7 . 1934 do
ğumlu Mehmet A&soy'un, ölüm cezasına 
çarptırılması 'hakkında (3/15) 384 

— Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 
İl , cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı 
Isaoğlu, Rukiye'den doğma 1339 doğumlu 
Bekir Zeybek'in, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/16) 384 

— Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 
34, «irlt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa 
kayıtlı Saidoğlu, Sultan'dan doğma 1928 
doğumlu Recep Oruç'un, ölüm cezasına 
çarptırılması haikkında (3/22) 384 
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— 'Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar 
'köyünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayı
sında nüfusa .kayıtlı Yeltoğhı Asiye'den 
doğma 5 . 3 . 1943 «doğumlu Durmuş 
Karakoç'un, Ölüm cezasına çarptırılması 
haikkında (3/17) 384 

— Sandıklı'nın Mırtaz ücöyÜ 17 hane 
numarasında nüfusa 'kayıtlı Alioğlu Feri-
de'den doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu 
Veysel Aslan'ın, Ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/12) 384 

— Siint ili Kozluk dleesi lîekinhan 
bucağı, Milikân köyü hane 10, cilt 10 ve 
sayfa 45 numarada nüfusa kayıtlı Kasıım-
oğlu Asya'dan doğma 8 . 4 . 1929 do
ğumlu Salih özel'in ölüm eczasına çarptı
rılması hakkında (3/31) 385 

— Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü 
nüfusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 
sayısında fcayıtlı Miktadoğlu, Fatma'dan 
doğma 1933 doğumlu Aşir özKipk'ihı, 
ölüm «ezasına -çarptırılması hakkında 
(3/23) 384 

— Sındırgı ilçesinin Umurlar köyü 50 
sayılı (hanesinde nüfusa kayıtlı Ismailoğ-
lu, Fatma'dan doğma 1 . G . 1934 do
ğumlu Mehmet Börsek'in, ölüm eczasına 
çarptırılması hakkında (3/25) 384 

•— §erefli Koçhisar ilçesinin -Muhlis 
Obası 'köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 
sayısında nüfusa kayıtlı • Hikmedoğht, 
Hatice'den doğma 5 . 3 . 1944 doğumlu 
Ali (Halil) Baydar'm, •ölüm cezasına 
çarptmlması (hakkında (3/20) 384 

— Tokat İH Enbaa ilçesinin Gündoğ-
du mahallesi, 101 'hanede nüfusa kayıtlı 
Alioğlu Ayşe'den doğma 1944 doğumlu 
Osman fâalar'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması 'haıkkindaki dosyanın iadesine dair 
(3/1206, 3/9) 362:303,385 

— Uşak Metikez .Aybey mahallesi ha
ne; 143, cilt 14 ve sayfa 103 «ayısında nü
fusa kayıtlı I-Ialitoğ'ln, Sultan'dan doğma 
11 . 12 . 1929 doğumlu İsmail Kira-z'm, 
ölüm cezasına çarptın İması hakkında 
(3/13) 384 

— Yayla&ağın Tumtuın -köyü hane 36, 
elit 4, sayfa 71 numarada nüfusa kayıtlı 

Sayfa 
Mehmottoğlu, İzar'dan doğma 1933 do
ğumlu Dunmuş Areı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/34) 385 

— 28 nci Tümen Komutanlığı As
kerî Mahkemesince ölüm cezasına çarp
tırılan Hüseyin Yavuz'un mahkûmiyet 
dosyasının iadesine dair (3/1190, 3/8) 

302,385 

(Yasama dokunulmazlıkları) 

— Adana Milletvekili Ali Bozdoğan-
«ğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/61) 387 

(3/62). 387 
— Afyon Milletvekili Şevki öüler'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/59) 386 

(3/93) 388 
•(S/108) 383 
(3/93, 3/121) 463 

— Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'-
nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması 'hakkında (3/104) • 389 

— Ankara Milletvekili Kemal Yılmaz'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/36) 385 

— Ankara Milletvekili Osman Bölükba-
şı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/89) 388 

— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/171) 537 

— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztcpe'nin yasama dokunul mazlığının 
'kaldırılması hakkında (3/85) 388 

(3/86) 388 
(3/87) 388 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöy'-* 
•ün yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/53) 386* 

(3/56) 386 
(3/57) 386 
(3/92) 388 
(3/165) 606 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nırı yasama dokunulmazlığının kaldırılma-
6i hakkında (3/101) 389 
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Sayfa 
— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilşge-

han'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/54) 386 

— Bola 'Milletvekili Kemal Deoıir'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/43) 386 

— Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/79) S87 

— Çorum Milletvekili Ahmet Uysal'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/118) 416 

— Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/37) 385 

— Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair (3/177) 630 

— Diyarbakır Milletvekili Reeai îs-
kenderoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/94) 388 

— Erzurum Milletvekili Cevat önder'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair (3/178) . 630 

— Erzurum Milletvekili Turhan Bil-
ıgin'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/45) 386 

— Eski Erzurum yeni Manisa Millet-. 
vekili Ertuğrul Akra'nın yasama dokunul
mazlığının kaldırılması (hakkında (3/84) 388 

(3/90) 388 
— Eartri İsparta yeni İstanbul Millet

vekili Sadettin Bilgiç'İn yasama dokunul
mazlığının 'kaldırılması haikkında (3/68) 387 

(3/69) 387 
(3/74) 387 

— Eski Kayseri, yeni Siirt Milletvekili 
Halis Aras'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/80) 387 

— Eski Sakarya, yeni Bolu Milletvekili 
Hami Tezkan'ın yasama dotıknulmazlığının 
kalıdırılması hakkında (3/64) 387 

(3/91) 388 

— Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi 
Sakarya'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/96) 388 

Sayfa 
— Eski Urfa, yeni Sakarya Milletvekili 

Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/48) 386 

(3/50) 386 
(3/52) 386 
(3/60) 386 
(3/71) 387 
(3/72) 387 
(3/73) 387 
(3/75) 387 
(3/83) 388 
— Gaziantep Milletvekili Süleyman Ün-

lü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/41) 385 

(3/58) 386 
(3/95) 388 
(3/113) 403 

— Giresun Milletvekili Ali Köymen'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/67) 387 

— Giresun Milletvekili t. Etem. Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/42) 386 

(3/46) 386 
(3/65) 387 
(3/66) 387 
(3/76) 387 
(3/77) 387 
(3/78) 387 
(3/88) 388 
— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak- " 
kında (3/100) 389 

— İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/97) 388 

— istanbul Milletvekili Mehmet Tar-
dımeı'nın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/38) 385 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/39) 385 

(3/117) 416 
(3/119) 416 
(3/123) 459 
— izmir Milletvekili Mehmet Ali Ay

taç'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/172) 537 
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— İzmir Milletvekili Nİhad Kürşad'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/40) 385 

— izmir Milletvekili Osman Zeki Efc-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/124) 460 

— İzmir Milletvekili Settar îksel'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/106) 389 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/82) 338 

— Kars Milletvekili Adil Kurtel'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
(3/125) " 450 

— Kayseri Milletvekili Vedat Âli Öz
kan'ın yabama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/49) 386,387,388 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya So-
fuoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/55) 386 

— Konya Milletvekili Fakİh özfakih'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/98) 388 

— Konya Milletvekili Ilışan Kabadayı
nın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair (3/179) 630 

— Konya Milletvekili Sait Sına Yücc-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/47) 336 

— Kütahya Milletvekili Ahmet Canbil-
gin'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/102) 339 

— Manisa Milletvekili Mithat Dülge'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/105) 389 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/44) 336 

— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/81) 388 

— Samsun Milletvekili Kâmran Evlİya-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/107) 339 

— Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç.un 
yasama dokunulmazlığının kalıdınlmasma 
dair (3/126) 4G0 

Sayfa 
— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmcn'-

in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/51) 3S6 

(3/56) 386 
(3/70) 387 

Cunıhar'oa^lıanlîğı teskereleri 

— Anayasanın 102 nci maddesine göre 
haziL'lanan Bakanlar Kurulu listesinde gös
terilen bakanlıklara seçilen zatların atandı
ğına dair (3/2) 14:15 

— Millet Meclisine yeni çalışma döne
minde bağanlar dJeğlne dair (3/1) 6 

— Sııad Ilayri Ürgüplü Başkanlığındaki 
Bakanlar Kurulunun çekildiğine ve yenisi
nin kurulmasına kadar eski Bakanlar Ku
rulunun görevine devam edeceğine dair 
(3/1) 6 

— Vazife ile yurt dışına gidon Çalışma 
Bakanı AH Naili Erdem'in, dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bilgelıan'm 
vekillik edeceğine dair (3/3) 361 

— Vazife ile yurt dııına gidecek olan 
Devlet Bakanı Kâmil Ocak'm dönücüne 
kadar kendisine Devlet Bakanı Ali Fuat 
Alişan'ın vekillik edeceğine dair (3/169) 543 

~ Vazife ile yurt dıjma gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangİl'in 
dönüşüne kadar kendisine İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'ın vekillik edeceğine dair (3/4) 361 

— Vazife İle yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı İhsan Cürsan'ın dönüşüne 
kadar kendisine, Ticaret Bakanı Maclt Ze-
ren'in vekillik edeceğine dair (3/110) 394 

— Vaaife İle vurt dışına g'dceek olan 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
nun dönücüne kadar kendisine, Devlet Ba
kanı Cihat Bilgelıan'm vekillik edeceğine 
dair (3/J11) 394 

(3/175) 566 

— Vazife ile yurt dışına giden Turizm 
ve Tanıtma Baltanı Nİhad Kürşad'ın du-
nüjüne kadar kendisine, Çalışma Bakanı A1İ 
Naili Erdem'in vekillik edeceğine dair 
(3/170) 543:544 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması halikında ka
nun tasarısı (1/60) 653,685:638,689:692 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 , 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi gereğince hazırladığı (1959 -
1963 yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin denetimi sonuçlan hakkında 
(3/165) (Devre 1 No. 3/89, 94, 100,114,115, 136, 
137, 145, 512, 672, 761, 963, 964, 965, 966, 937, 
968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 
978, 979, 908, 981, 982, 986, 987, 988, 990, 992, 
993, 994, 997, 1000, 1009, 1010, 1011, 1017, 1019, 
1024, 1025, 1040, 1041, 1043, 1050, 1051, 1052, 
1053, 1066, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 
1083, 1084, 1085, 1088, 1097, 1098, 1110, 1123, 
1083, 1081, 1085, 1088, 1097, 1098, 1110, 1123, 
1151, 1181,1187) 506 

Kamu Ilrtisadi Teşebbüsleri Karna Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi gereğince hazırladığı (1959 -
1963 yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin denetimi sonuçları hakkında 
(3/165) (Devre 1 No. 3/89, 94,100, 114,115,136, 
137, 145, 512, 672, 761, 963, 964, 965, 966, 937, 
968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 
978, 979, 908, 981, 982, 986, 987, 988, 990, 992, 
993, 994, 997, 1000, 1009, 1010, 1011, 1017, 1019, 
1024, 1025, 1040, 1041, 1043, 1050, 1051, 1052, 
1053, 1066, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 
1151, 1181.118'7) 506 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı 
teskeresi 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/60) 653,685:688,689:692 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve

rilmesi halikında (3/116) 409 
(3/167 j 522 
(3/168) 543 
(3/17Û) 593:594 

Sayfa 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
— Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 

yılı Kesinhcsabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/130) 460 

— Ankara Üniversitesinin 1961 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/137) 460 

— Ankara Üniversitesinin 1962 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/141) 460 

— Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/159) 461 

— Baden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/153) 461 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Ke
sinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/155) 461 

— Devlet Orman işletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1960 yılı bilîlnçolariyle bir
likte düzenlenen raporun sunulduğuna dair 
(3/144) 460 

— Devlet Orman İşletmeleri ve kereste 
fabrikalariyle ana tamirhane müdürlükle
rinin 1961 bilançolarının sunulduğuna dair 
(3/160) 461 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/136) 460 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/150) 461 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/115) 403 

— Ege Üniversitesinin 1963 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/173) 537 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 

. (3/109) 389 
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— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/149) 401 

— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin ilişik olarak sunulduğuna 
dair (3/162) 461 

— Güneş Sigorta Anonim Şirketinin 
1964 yılına ait bilanço, kâr ve zarar heaap-
lariyle Yüksek Denetleme Kurulu raporu
nun sunulduğuna dair (3/108) 389 

— istanbul Teknik Üniversitesinin 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/114) 403 

— istanbul Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/174) 537 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yıl» Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/151) 461 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/134) „ 460 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/140) 460 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/158) 461 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/157) 461 

— Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
Pon işleri Saymanlığının 1960 yılı hesabı
na ait raporunun bilanço ile birlikte sunul
duğuna dair (3/132) 460 

— Sivil Savunma idaresi Başkanlığı 
Pon işleri Saymanlığının 1961 yılı hesabı
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/133) 460 

— Sivil Savunma idaresi Başkanlığı 
Pon iğleri Saymanlığı 1962 yılı bütçe he
sabının sunulduğuna dair (3/152) 461 

— Sivil Savunma idaresi Pon işleri 
Saymanlığının 1963 bütçe yılı Kesinhesa
bma ait uygunluk bidilriminin sunnduğu-
na dair (3/15G) 461 

Sayfa 
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 

bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/127) 460 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 
yılı Döner sermaye hesaplarına ait bilan
çosu ile murakıp raporunun sunulduğuna 
dair (3/129) 460 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/128) 460 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/131) 460 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 
yılı Döner sermaye hesaplarına ait bilan
çosu ile murakıp raporunun sunulduğuna 
dair (3/135) 460 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1060 
döner sermaye hesaplarının sunulduğuna 
dair (3/163) 461 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/139) 460 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/161) 461 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/138) 460 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygımİuk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/154) 461 

— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1957 bütçe yılı hesabına ait rapor ile 
bilançosunun sunulduğuna dair (3/142) 460 

— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1958 bütçe yılı Kesinhesabma ait rapor 
He bilançosunun sunulduğuna dair (3/143) 460 

— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1959 bütçe yılı hesabına ait rapor ile 
bilançosunun sunulduğuna dair (3/145) 460 

— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1960 bütçe yılı hesabına ait rapor ile 
bilançosunun sunulduğuna dair (3/146) 461 
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— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1961 bütçe yılı hesabına ait rapor ile 
bilançosunun sunulduğuna dair (3/147) 461 

Cilt Sayfa 
22 . 10 . 1965 tarihli Birinci Birle

şim tutanak özeti 1 10 
26 . 10 , 1965 tarihli Ikîncl Birleşim 

tutanak özeti 1 14 
27 . 10 . 1965 tarihli Üçüncü Birleşim 

tutanak özeti 1 40 
I . 11 . 1965 tarihli Dördüncü Birle

şim tutanaik özeti 74 
3 . 11 . 1965 tarihli Beşinci Birleşim 

tutanak Özeti 1 106 
6 . 11 . 1965 tarihli Altıncı Birleşim 

tutanak Özeti, 1 158 
7 . 11 . 1965 tarihli Tedînoi BirkşMiı 

tutanak özeti 1 198 
8 • 11 . 1965 tarihli Sekizinci Birle-

şim tutanak özeti 1 262 
9 . 11 , '1965 tarihli Dokuzuncu Bir

leşimi tutanak özeti 1 322 
II . 11 . 1965 tarihli 10 ncu Birleşim 

tutanak Özeti 1 334 
17 . 11 . 1965 tarihli Onbnrinei Bir

leşim tutanak özeti 1 342 
' 19 . 11 . 1965 tarihli Onikînci Birle
şim tutanak Özeti 1 360 

22 . 11 . 1965 tarihli Onüçüncü Bir
leşim tutanak özeti 1 378: 

379 
.— 24 . 11 . 1965 tarihli Ondördüncü 

Birleşim tutanak özeti 1 402: 
403 

26 . 11 . 1965 tarihi Onbeşİnci Bir-
leşim tutanak Özeti 1 415: 

416 

Sayfa 
— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi

nin 1962 bütçe yılı hesabına ait rapor ile 
bilançosunun sunulduğuna dair (3/148) 461 

Cilt Sayfa 
30 . 11 . 1965 tarihli Onaltıncı Birle

şim tutanak özeti 1 430: 
431 

1 , 12 , 1965 tarihli Onyedincî Birle
şim tutanak özeti 1 443 

2 . 12 . 1965 tarihli Onsekizinci Bir
leşim tutanak özeti 1 456: 

457 
7 . 12 . İ965 tarihli Ondokuzuncu 

Birleşim tutanak özeti 1 504: 
505 

8 . 12 . 1965 tarihli Yirminci Birle
şim tutanak özeti 1 518: 

519 
9 . 12 . 1965 tarihli Yirmîbirmcî Bir

leşim tutanak özeti 1 535: 
536 

14 . 12 , 1965 tarihli Yirmirkinci Bir
leşim tutanak özeti 1 560: 

563 
15 . 12 , 1965 tarihli Yirmiiiçüncü 

Birleşim tutanak özeti 1 576 

17 . 12 . 1965 tarihli Yirmidördüncü 
Birleşimi tutanak özeti 1 588 

20 . 12 . 1965 tarihli Yirmibeşinci 
Birleşim tutanak Özeti , 1 628; 

629 

22 . 12 . 1965 tarihli Yirmîaltmcı 
Birleşim tutanak özeti 1 650: 

652 
24 . 12 . 1965 tarihli Yirmiyedînci 

Birlreşdm tutamak özeti 2 2:3 

Sayfa : 11,14,40,74,198:199,262,335,343,361, 
390,404,417,432,444,462,507,521,538,577,589,630: 

646:647,653 

YOKLAMALAR 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Mustafa Akalın (Afyon Karahiaar) • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memur, 
polis ve müstahdemlerinin ziyaretçilere 
iyi muamele yapmalarının sağlanma
sına dair konuşması ve Başkanlığın bu 
konudaki aeı'ı'aması. 521 

îsmatt Hakkı Akdoğan (Yozgat) -
Başkanlık, Divanı şetminde uygulanacak 
kıstas dolayısivle. 17,41 

S/İkrii Akkan (İzmir) - Pamuk ürü
nünün değerlendirilmesi için ne #ibi 
âeîl tedbirler alınacağına ve destekle-
me alımının düşünülüp düşünülmedi
ğine £aîr Barbakandan snrusu, Ticaret 
Bakanı Macit Zercn'İn sözlü cevabı mii-
naF"h "tiyle. 366,372 

İrfan Akan (fenarta) - Başkanlık Di
vanı seçiminde uygulanacak kıstas dola-
yısivle. 23 

Ekrem ATİcan (Sakarya) - Bashakan 
S'iloymfn TV™,îreT ttı-nfından teşkil olu
nan Bakanlar Kurulunun programı 
mrT"vf>iwî"-i'v 186,263 

Fuat AUşan Devlet (Bakanı) -
— R-'T-ftrva M:)W-ımkilî Havrettİn TTv-

sa"ın, «57 sayılı Devlet Memurlarî Ka-
murm™ göre öğretmenlik meslekî io<n va-
pılacak sınıf t" Eliklerinin ne olacağına 
dair sorusuna sözlü cevabı. 582,584 

M-'Iive Bakanlığı adına Maiiyv Ba-
kanh<h Ba""nü>aviri Afr-net Tevfik Al
paslan - (Mir Verjr'si Kantininim deri
şik 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebeti vle. 679,684 

Çstin Altan (istanbul) - Başbakan Sü
leyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Bakanlar Kurulunun programı 
münasebetiyle. 245 

Sayfa 
—. Gülir Vergisi Kanununun değişik 

geeici 5 ve 6 neı maddeleri hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle. 674 

— 1965 yılı başından itibaren, de
mir ve çimentonun fabrika fiyatları ile 
piyasadaki snttş fiyatlarının nasıl bîr 
seyir takibetti^ine dair Başbakandan olan 
sofusuna Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut'un sözlü cevabı münasebetiyle. 480485. 

490,493 
Sıulun Aren (İstanbul) - 171 savılı 

Kanunun 12 nci maddesi mucibince okul
larda konferans verilmesi yasaklamdığına 
»Töre kunferansl ann han^İ binalarda ve
rilmelinin düşünüldüğüne dnîr sorusu
na içişleri Bakanı Faruk Sükaın'ın sözlü 
cevabı münasebetiyle. 528 

Mehmet Ali Arsan (Çank»n) - Baş
kanlık Divanı seçiminde uygulanacak kıs
tas dolayısiyîe. 56 

— Bİrlesm's Millotler Rivasİ Komîsvo-
nunda görüşülmüş olan Kıbrıs meselesinde 
ai?vhim:ze verilen karar dolayrsiyle Hirkü-
mrctln hemen açMama yapmasını istiyen 
konuşması 577 

— Çankırı ilme, yMırrm yapılmasının 
ve ynrt ekonomisine faydalı olaeak telisler 
kıırıvlmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair •'vımıTO ve Ba^ak?n ad^na Devlet Ba
kanı Cihat Bilgehan'm sözlü cevabı müna
sebetiyle 513 

Talât Asal (Zonguldak) • Başkanlık 
Divanı seçiminde uygulanacak kıstas dola
yısiyîe 35,45-55 

— Usul hakkında 579 
İhsan At**öv (Antalya) - AntalyaMaki 

Elc&tromotallürjî Sanayii Şirketinin iflâs 
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halinde olduğu hakkındaki yayının doğru 
olup olmadığına dair sorusuna Enerji ve 
Ta/blî Kaynaklar Bakanı ibrahim Derlner'-
in sözlü cevabı münasebetiyle 398 

— Devlet memurları Kanununun •tatbi
katının mümkün olamıy&cağı hakkındaki 
İddiaların doğru olup olmadığına dair so
rusuna Devlet Bakam Cihat Bllgehan'ın 
sözlü cevabı münasebetiyle * 396 

— Gece öğretimi yapan Ankara Üniver
sitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğ
retim üyeleri İle öğretim yardımcılarına ve 
diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 603,609 613. 

615,619,620,621,622 
— Gelir Vergisi Kanununun değişik ge

çici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 658/366 

— Millet Meclisi toplantılarının Pazar
tesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılması
na dair Önergeler münasebetiyle 545 

— 26 ncı Birleşim sonunda beş milletve-
fcülnin ayağa kalkarak çoğunluğun kalmadı
ğını bildirmeleri üzerine yoklamaya geçil
mesinin, fi* -îki uygulamalara aykırı oldu
ğuna dair KC-nuşması 653 

Sayfa 
Mehmet AIİ Aybar (İstanbul) .Başba

kan Demirel tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulunun programı münasebetiyle 160 

Raif Aybar (Ordu) - Birleşmiş Milletler 
Assambleeinde Kıbrıs dâvası İçin sön alınan 
karar ile Türk umumi efkârının Kıbrıs dâ
vasının geçirmiş, olduğu safhalar üzerinde 
g^nel görüşme açılmasına dair önergeler mü
nasebetiyle .637 

Kemal Aytaç (Muş) - Doğu - Anadolu 
bölgesinin sanayileştirilme3İ için bir plân bu
lunup bulunmadığına dair sorusuna Sanayi 
B^vanı Mehmet Turgut'un sözlü cevabı mü-
n^ebotiyle 449 

— Hayvancılığın inkişafı ve hayvan 
ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi 
tedbirler alınacağına dair sorusuna Tarım 
Baltanı Bahri Dağdaş'ın sözlü cevabı müna
sebetiyle 438 

— öğretmenlerin, Devlet nakil vasıtala
rında parasız seyahat etmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna Ulaştır
ma Bakanı Seyfi öztürk'ün sözlü cevabı mü-
najcketiyle 436 

Mahmet Ali Aytaş (tamir) • Bir sözlü 
saru görüşülürken usul dışına çıkıldığına 
dair beyanatı 492,496 

B 
Halil Balkıs (Urfa) - UrÜa'ya ayrılan 

tohumluğun yetersizliğine dair demeci 542 
Hayn Başar (Eskişehir) - Türkiye Şe

ker Farikalarının, pancar müstahsılından 
yüzde yirmi noksan olarak ekim yapması 
isteğinin sebeplerine dair sorusuna Sa
nayi Hakanı Mehmet Turgut'un, sözlü ce
vabı münasebetiyle . 515 

Nuri Bayar (Sakarya) - Gelir Vergisi 
Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 663,̂ 72 

Cihat Bilgehan (Devlet Bakam) - Ada
na Milletvekili Ali Karcı'nın, liseyi bitirip 
üniverji'teye glremiyen binlerce gericin yük-
r'r öğrenime Ttavuşturulmaları hususunda 

konuşmasına dair demeci ve ileride alınması 
düşünülen tedbirlere dair cevabı 335,336 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaoVün, 
Davlot memurları Kanununun tatbikatının 
mümkün olamıyacağı hakkındaki iddiaların 
doğru olup olmadığına dair sorusuna sözlü 
eovabı 395 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Alî Ar-
san'ra Çankırı iline, yatırım yapılmasının 
ve yurt ekonomisine faydalı olacak tesisler 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna sözlü cevabı 512 

— Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'ın, 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgesi için 
özel bir plân düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandarn sorusuna sözlü cevabı 423,426 

— Gelir Vergisi' Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 680,684 
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Sayfa 

— Haikfcârİ Mlletvekilİ Ali KaraSham'ın. 
29 Eylül 1965 tarihinden beri yolları kapalı 
bulunan Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Ulu-
dere 'ilçelerinde önceden 'bâzı tedbîr alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna sözlü cevabı 468 

Sadettin Bilgiç (istanbul) - Gece öğ
retimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair 
kanuu tasarısı münasebetiyle 608 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Gece öğ
retimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - -Coğrafya Fakültesi Öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair 
kamun tasarısı münasebetiyle 619,621 

Sami Bİnicİoğlu (Manisa) - Esnaf ve 
tüccarın kredilerinin iadesi bakımından, 
protestoların, bir defaya mahsus olniük 
Üzere yok farzedilmesi konusunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ticaret Ba
kanı Macit Zeren'in cevabı 558 

— Orman köylerinin kalkındırılması 
ve geçimlerinin sağlanması hususunda 
şimdiye kadar ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Tarım ve îmar ve iskân Ba
kamlarından olan sözlü sorusu ve Tarım 

Sayfa 
Bakanı Bahri Dağdüs'm sözlü cevabı 
münasebetiyle 556 

— Pamuk fiyatlarının süratle düşmesi 
karşısında ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair sorusuna Ticaret Bakanı Ma-
cit Zeren'in sözlü cevabı, münasebetiyle 370,373 

— Tarihî Ayasofya'nın, cami haline 
getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sorusuna Devlet Ba
kam Refet Sezgkı'in sözlü cevabı müna
sebetiyle 552 

Ahmet Şevket Bohça (Kastamonu) -
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bâzı illerde yanlış uygulanmasının ve 
özellikle çırakların da işçi sayılmasının 
iş hayatında ve iktisadi gelişmemizde 
olumsuz etki yaptığıma dair demeci 462 

Behica Hatko Bovan) - Gelir Vergisi 
Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı 
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle. 662 

Başkan Ferruh Bozboyli (İstanbul) -
Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi 
münasebetiyle 8 

Mahmut Bozdoğan (Adana) - Gece öğ
retimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle, 600 

Süleyman Çağlar (Manisa) - Bu yıl 
miktarca az, katlitece üstün ' olan Ege 
tütün Ürününün değerlendirilmesi hak
kında demeci 542 

İhsan Sabri Çağflayangil (Dışişleri 
Bakanı) • Birleşmiş Milletlerin 20 nci' 
Genel Kurulunun Kıbrıs meselesi hak
kında aldığı kararının hukukî ve bağ
layıcı bir nitelik taşımadığına ve As-
samle'nin hu meselenin esası üzerinde 
tevsiyo yetkisinin dahî bulunmadığına 
dair demeci 631 

— Kıbrıs'ta vukubulan son olaylara ve 
Hükümetin aldığı tedbirlere dair demeci 158 

Ahmet Cebi (Trabzon) • Sosyal Si
gortalar Kurumu adına işçilere g'ûnü 
geçmiş ilâç veren eczaneler bulunduğuna 
dair demeci 654 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Gece Öğ
retimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 599,608,620 



— 49 — 
Sayfa 

Ali Rma Çetiner (Ankara) - Gece öğ
retimi yapan Ankara üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üye-

Bahri Dağdaş (Tanm Bakanı) - Ço
rum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyü-
ce'nin, Çorum'da çiftçiye tohumluk ola
rak verilen ilâçlı buğdayın un fabri
ka! arınca öğütülerek halka satıl maşım 
Önlemek üzere nasıl bir todbir düşünül
düğüne dair sorusuna sözlü cevabı. 548 

— Erzurum Milletvekili Nihat Dîlcr'İaı, 
Erzurum'un İlçe ve köylerinin muhta-
colduğu hububat ve hayvan yeminin te
mini hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna sözlü cevabı. 434 

— Manisa Milletvekili Sami Bkıici-
oğlu'nun, orman köylerinin kalkındırıl
ması ve geçimlerinin sağlanması husu
sunda şimdiye kadar ne gibi tedbirler 
alındığına dair sorusuna sözlü cevabı. 554 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
hayvaneılğın inkişafı ve hayvan ürünle
rinin değerlendirilmesi İçin ne gibi ted
birler alınacağına dair sorusuna sözlü ce
vabı, 437 

— Muş Milletvekili Nermin Neft-
çi'nin; Muş iline tahsis edilen tohumluk 
buğdayın çiftçiye dağıtılması için ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü ce
vabı. 374,375 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'in, 
Niğde iline, bu yıl, az tohumluk verilmiş 
olması sebebine dair sorusuna sözlü ce
vabı. 451 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Osmancık'm Aşağızeytin köyü civarın
da . yapılan köprünün devamı olan yo
lun Vezirköprü'ye uzanan kısmımın da ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna sözlü cevabı. 571 

Süleyman Demirel (Başbakan) - Başba
kan Süleyman Demirel tarafından teşkil 
olunan Bakanlar Kurulunum programı mü
nasebetiyle. 256,272,323 

Sayfa 
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle, 614 

— Birleşmiş Milletler Assamblesinde 
Kıbrıs dâvası için son alınan karar ile , 
Türk umumi efkarının Kıbrıs dâvasının 
geçirmiş olduğu safhalar üzerinde genel 
görüşme açılmasına dair önergeler mü
nasebetiyle, ' 639 

— Tarafından teşkil olunan Bakanlar 
Kurulu programının okunması. 74 

Orhan Dengiz (Millî Eğitim Bakam) -
Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyü-
ce'nin, Oorum'da 1965 yılında kaç ilkokul 
yapıldığına, dair sorusuna sözlü cevabı. 524 

— Gece öğretimi yapan Ankara Üni
versitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle. 622 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
resmî ilkokullcrda çalıştırılan muvakkat 
öğretmenlerin adedine dair sorusuna 
sözlü cevabı. 509,511 

İbrahim Deriner (Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı) - Antalya Milletvekili îh-
san Ataöv'ün, Antalya'daki Elektrometa-
lürji Sanayii Şirketinin iflâs halinde 
olduğu hakkındaki yayının doğru olup 
olmadığnıa dair sorusuna sözlü cevabı. 398 

— Erzurum Mileltvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum'un bâzı ilçelerinde yapılan 
petrol aramalarında daha büyük sondaj 
makinalan kullanılması gereğinin açık
lanmasına dair sorusuna sözlü cevabı. 523 

— Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'un, Pasinler ilçesinde ya
pılacağı evvelce ifade edilen Serçebo-
ğacı barajının inşaatınım geri bırakıl
ması sebebine dair sorusuna sözlü cevabı. 526 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ili dâhilinde yapılması kararlaş
tırılan barajlardan hangilerinin 1966 
icra planına alınacağına dair sorusuna 
sözlü cevabı, 471 

D 
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Nihat Diler (Eronrura) * Erzurum a 
nakledilecek hayvan yeminin taşıma üc
retinde bir tenzilât düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna Ulaştırma Bakanı 
Seyf i Öztürk'ün sözlü cevabı münasebe
tiyle. 551 

— Erzurum'da çimento fabrikası ku
rulması iğinin 1966 programına alın
ması hususunda bir hazırlık olup olma
dığına dair sorusuna Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un sözlü cevabı münasebe
tiyle. 550 

— E r z u r u m ' u n bâzı İlçe ve koy yol
lar ın ın 1966 senesi programına al ınıp 
alınmıyacağına da i r sorusuna Bayındır 
lık Bakanı Ethem Erdinç' in, sözlü cevabı 
münasebetiyle. 499 

— Erzurum'u», bâzı ilçelerinde yapı
lan petrol aramalarında daha büyük son
daj makinaları kullanılması gerçeğinin 
açıklanmasına dair soru önergesi ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Derî-
mer'in sözlü cevabı münasebetiyle. 523 

— Erzurum'un ilçe ve köylerinin muh-
tacolduğu hububat ve hayvan yeminin te
mini hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Ticaret Bakanı Macit Zeren'in 
sözlü cevabı münasebetiyle. 465 

Sayfa 
— E r z u r u m ' u n ilçe ve köylerinin 

muhtacolduğu hububat ve hayvan yeminin 
temini hususunda ne düşünüldüğüne 
da i r sorusu Tarım Bakanı Bahr i Dağ-
daş 'm sözlü cevabı münasebetiyle. 434 

— Erzu rum 'un Hınıs ilçesinde, 1966 
senesi içinde, b i r Ağı r Ceza Mahkemesi 
k u r u l u p kuruîmıyaeağma dair sorusuna 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer ' in, sözlü ce
vabı münasebetiyle. 433* 

— Erzurum'un Pasinler ilçesinde yapı* 
lacağı evvelce ifade edilen Serçeboğazi 
•barajımın inşasının geri bırakılması sa*. 
bebinc dair sorusuna Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı ibrahim Derİner'in 
sözlü cevabı münasebetiyle. 52& 

Hasan Dittçer (Adalet Bakanı) - Ço
rum Mileltvekili Hasan Lâtif Sarıya-
ce'nin, ÇorumVta çiftçiye tohumluk ola
rak verilen ilâeh buğdayın un fabrifca-
larme?, öğütülerek halka satılmasını ön
lemek üzere nasıl bir tedbir düşünül
düğüne dair sorusuna sözlü cevabı. 549 

— Erzurum Milletvekili Nihat Bi
lerin, Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 1966 
senesi içimde bir Ağır Ceza Mahkemesi 
kurulup •kuruîmıyaeağma dair sorusuna 
sözlü cevabı. 463, 

Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) • 
Başkanlık Divanı seçiminde uygulanacak 
kıstas dolayısiyle. 41 

— Birleşmiş Milletler Assamblesinde 
Kıbrıs dâvası için son alınan karar ile 
Türk umumi efkârının Kıbrıs dâvasının 
geçirmiş olduğu safhalar üzerinde genel 
görüşme açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle. 638 

Memduh Erdemi* (Kırşehir) - Anka
ra'da, Politeknik üniversitesi kurulma
sına 58 ncî maddesinde yer alan tekniker 
okulları kurulmasına ve 72 nci madde
sindeki Millî Eğitim Bakanlığa Mes
lekî ve Teknik öğretim Yüksek Banı*!» 
ma Kumluna ait kanun tekliflerinin 

Bayındırlık, îmar ve îskân komisyonla
rına havalesine dair önergesi münasebe
tiyle. 407,49» 

—Başkanlık Divanı seçiminde uygu
lanacak kıstas dolayısiyle. 33, 

— Gazetelerde vali, genel müdür veya 
müsteşarların değiştirileceği haberlerine 
dair konuşması ve Devlet Bakanı Cihat 
Bİlgehan'ın cevabı. 539 

Ethem Erdinç (Bayındırlık Bakam) • 
Erzurum Milletvekili Nihat Diler'ia, 
Erzurum'un bâzı ilçe ve köy yollarının 
1966 senesi programına alınıp alınmıya
cağına dair sorusuna sözlü cevabı. 49®1 

—. Erzincan Milletvekili Nafiz Gfi-
r a y ' m Bitlis ili şehiriçi yolunun, 1966 



Sayfa ! 
programı ve 'bütçesine alınarak, inşası- i 
VA düşünülüp düşünülmediğine dair soru
suna sözlü cevabı. 421 

—Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 'frotaTİh Yunak - Akşehir - Yalvaç ara- j 
sandaki yolun inşa re bakımının hangi 
idareye aidolduğufta dair Bayındırlık } 
BaTtanından BÖZIÜ sorusuna cevabı. 472 ' 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Osmancık'm Aşağızeytin köyü civarın- ' 
da yapılan köprünün devamı olan yo
lun Vezirköprü'ye uzanan kısmının da 
yapılmasının düşünülüp düşünülraedi-
^îHedair sorusuna sözlü cevabı. '571 

— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine ne zaman bir 
Hükümet konağı yapılacağına dair soru- J 
suna sözlü cevabı münasebetiyle. 569 

Tttdftn Itaysloğlu (Kayseri) - Başba
kan .'Süleyman Detairel tarafından teş
kil olunan Bakanlar Kurulunun progra
mı münâsebetiyle. 107,224,263 

— Başkanlık Dîvanı seçiminde uygu
lanacak kıstas dolayısiyle, 24,49,98 

HtiEts Giray (Enrincan) . Bitlis ili 
şehirîçi feçtş yolunun, 1S66 programı ve 
'bütçesine alınarak, inşa asının düşünüp 
düşünülmediğine dair sorusuna Bayın
dırlık Bttkanı Ethem Erdinç'in «özlü 
oevabı münasebetiyle. 422 

— Erzincan Miletvekili Nafiz Giray'in, 
Doğu 've Güney - Doğu Anadolu bölgesi 
îfojin f'&el bir plân düşünülüp düşünül
mediğine dair Başbakandan sorusuna 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın sözlü 
cevabı münasebetiyle. 424 

Kasım GtÜek (Adana) - Almanya'daki 
işçilerimizden ikisinin Öldürüldüğü halde 
kaatillerfnin serbest bırakıldığına ve bir 
'İjfcimMB *«k 11 aydır hapiste çürüdü-

Sayfa 
Meetü EreB (Kütahya) - öelir Vasgisi 

Kanununun -değişik Saçîoi 5 ve 6 neı 
maddeleri bükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle. 677 

Nitrat Erim ^KooaeH) - Birleşmiş -Mîl
letler Aasamblesiûde «Kıbrıs dâvası için 
son (alınan karar îte Türk; umumi ef
kârımın Kıbms dâvasınm geçirmiş olduğu 
safhalar üzerinde genel görüşme açılma
sına dair önergeler münasebetiyle. 636,660 

tlbami Ertem (Edirne) - Başkanlık 
Divanı seçiminde uygulanacak kıstas do-
layiısiyle. 54 

Arif Bttmıga. (tamir) -Her -geçen 
gün pamuk fiyatlarının >gwilemesi kar
şısında üreticinin ne gibi tedbirlerle koru
nacağına dair Başbakandan sorusuna Ti
caret Bakanı Macit Zeren'in sözlü cevabı 
münasebetiyle. 368 

— ̂ fieür Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı mü&asebetiyJe. -668,681 

— Kifayet aleyhinde. 315 

güne, $m igibi «laylartn hütaik kural
larına. İnsan Haklan ve Avrupa insan 
Kakları beyanamelerine aykırı bulundu-
ğuna-dair-demeei. 507 

— Avrupa Konseyi NATO ftarlöman-
terleri hukuki ^toptancısında, -*Kibrıs 
konüönhda yapılacak toir anlaşmaya ne 
gibi hükümlerin konulacağı» konusu 
üzerindeki görüşmeler ve kabul edilen 
Türk teai hakkındaki dameci -343 

— Gece öğretimi yapan Ankara Üni
versitesi Dil ve Târih - Coğrafya -Fakültesi 
Öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek üttret verilmesine 
•dfcir kanun tasarısı münasebetiyle. 596 
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Muhiddin Güven (İstanbul) - Başba
kan Süleyman Demirel tarafından teş
kil olunan Bakanlar Kurulunun progra
mı münasebetiyle, 109 

— Birleşmiş Mîlletler Assamblesinde 
Kıbrıs dâvası için son alman karar ile 
Türk umumi efkârının Kıbrıs dâvasının 
geçirmiş olduğu safhalar üzerinde genci 

HUmi İşgüzar (Sinop ) • Gece öğre
timi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih, Coğrafya Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve di
ğer personeline ek ücret verilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle. 602,617 

— Resmî ilkokullarda çalıştırılan 
muvakakt öğretmenlerin adedine dair 

Aısan Kabadayı (Konya) - Gelir 
Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 
6 ncı maddeleri hükümlerinin, değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle. 676 

ASi Karahan (Hakkâri) • 29 Eylül 
1965 tarihinden beri yolları kapalı bu
lunan Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Ulu-
dere ilçelerinde önceden bâzı tedbir 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan olan sorusuna Devlet 
Bakanı Cihat Bilgehan'ın sözlü cevabı 
münasebetiyle, 649 

Ali Karcı (Adana) - Liseyi bitirip 
üniversiteye giremiyen binlerce gencin 
yüksek Öğrenime kavuşturulmaları hu
şunda konuşması. 335 

Bayfa 
görüşme açılmasına dair önergeler mü
nasebetiyle. 636 

— Kırşehir Mîletvekili Memdnh Er-
demir'in, bu birleşimde yaptığı konuşma 
sırasında A, P. Grupu hakkında kul
landığı kelimeyi geri alması gerektiğine 
dair demeci. 542 

sorusuna Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in sözlü cevabı münasebetiyle. 510, 

511 
— Sinop'nn, Boyabat ilçesine ne za

man bir Hükümet konağı yapılacağına 
dair Bayındırlık ve Maliye Bakanların
dan sorusu Bayındırlık Bakanı Ethem 
Erdinç'in sözlü cevabı münasebetiyle. 569 

K 
Mustafa Kaptan (Sinop) • Gelir 

-Vergisi Kanununun değişik geçici 5 
ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle. 659 

Uyas Kılıç (Samsun) - Gece öğreti
mi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle. 614,615 

— Osmancık'm, Aşağızeytin köyü ci
varında yapılan köprünün devamı olan 
yolun Vezirköprü'ye uzanan kısmının 
da yapılmasının düşünülüp, düşünülmedi
ğine dair sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Ethem Erdinç ile Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş/m sözlü cevapları münasebetiyle. 572 

H 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) -

Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 
5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle. 664. 
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Sayfa 

t. Etem Kılıçoğlu (Giresun) Usul 
hakkında. 254 

Coşkun Kırca (istanbul) - Halen Cum
huriyet Senatosunda, Millet Meclisince 
sevk edilmiş, hangi kanun tasarı ve 
tekliflerinin mevcut bulunduğuna dair 
Millet Meclisi Başkanından sorusuna 
Başkanlık Divanı adına Başkanvekili 
Nurettin Ok'un sözlü cevabı münasebe
tiyle. 643 

—' Gece öğretimi yapan Ankara üni
versitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi öğretim üyeleri ile öğretim yardım
cılarına ve diğer personeline ek ücret 
verilmesine dair kanun tasansı münase
betiyle. 621,624 

— Gelir Vergisi Kanununun deği
şik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle. 658,660 

— Yozgat eski Milletvekili Mustafa 
Kepir'in, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankacına ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine olan borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkındaki kanun teklifi ile Kas
tamonu Milletvekili Sabrı Keskin ye 
4 arkadaşının, köylü ve çiftçilerin T. C. 
Ziraat .Bankasına olan bâzı borçları
nın taksitlendirilmesine dair kanun tek
lifinin geçici bîr komisyonda görüşül
mesine dair karar münasebetiyle, 421 

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - Gece öğ-

Abdurrahman Şeref Lâc (İstanbul) -
istanbul Belediyesi ile ilgili Şehir Tiyat
rolarının her yıl zarar ettiğine, bu tiyat
roları yöneten Ertuğrul Muhsin'in, Bele-

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) -
Ankara'da Politeknâk Üniversitesi kurul-
masına, 58 uei maddesinde yer alan tek-

Sayfa 
retimi yapan Ankara üniversitesi 
Dil ve Tarih - Coğrafya. Fakültesi öğre
tim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve 
diğer personeline ek ücret verilme
sine dair kanun tasansı münasebe-

" tiyle. 617 
Talât Köseoğlu (Hatay) • Gece öğ

retimi yapan Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğre
tim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve 
diğer personeline ek ücret verilme-. 
sine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle. 611 

Masif Kurucu (Konya) • Bölgesel sa
vunma, anlaşmalarına bağlı ikili anlaş
malarla Türkiye'de bulunan ve bulu
nacak olan yabancı birlik ve perso
nelle araçların özellikle Başkent olan 
Ankara dışında bulundurulması gerek
tiğine dair konuşması. 445 

— Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç 
arasındaki yolun inşa ve bakımının 
hangi idareye aidolduğuna dair soru
suna Bayındırlık Bakanı Ethem Erdinç'in 
sözlü- cevabı münasebetiyle, 473 

Cemil Külâhlı (Bursa) - Gec'e öğ
retimi yapan Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğre
tim üyeleri İle öğretim yardımcılarına ve 
diğer personeline ek ücret verilme
sine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle. 618 

L 
diye Başkanının emirlerine uymadığına! 
ve 'bunun İstanbul'daki ibînlerce memur 
üzerindeki kötü etkileriyle içişleri Baka-* 
nınm ilgilenmesi gerektiğine dair demeci 654 

M 
niker okulları kurulm'asma ve 72 nei mad
desindeki Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik öğretim Yüksek Danışma Ku-



rulurfa â i t &tfötın tetettfletfrain fisymdır* 
lık, İmar ve î skâa &0&%'e*ilW,raa *1B -Tut* 
-valesine -dair ^öastjesi ttftüflW*Wfiyt» 

Bavla 

*W 

Sayfa 
—. «gşktfnfek Divanı «ejjuftfa'de *5(gu-

ÎMracaîk kıstas dolayısiyle 

N 
Kfemal Nebioğlu (Tekirdağ) - ^ « T O öp-

röbimi yapan Ankara Üniversitesi ©il v» 
Tarih - Coğrafya 'Fakültesi #ğM&im 1iyç» 
İcrİ ile öğretim 'yarditttolar'rafc v e ' ü ğ e * 
personelin* efe ücret verilnfsstee dair Uca-
-nıfıı tasarısı münasebetiyle 

— Kozlu bölgesi Kireçli kuyusunda ive 
i laha önce 19 Mar t 1965 t e "Merajfon'aı 
bağlı ÇSeltek Linyit İsletmelerinde meyda* 

"«& 

na gBfeh ıgriau ^olaylarına değinen ve <bu 
konuda -Hükümetin olumla tedbir ler alma-

«Mu itemenm eden konuşması -446 

N w d t o -Wefi«i <Mua) - Muş âline fcah-
ısis edıtten tohumluk buğdayın çiftçiye da
ğıtılması işin ne 'düşünüldüğüne dair İKr-
rusuna Ter im Bakanı Balım «Dağdasın 
sözlü *OOT#bı 'münasebetiyle -374 

Cevad Odyakmaz (Stvas) - Baakanlıik 
Divanı seçiminde uygulanacak fcıstais d o 
îayısiyle *<fr 

Norettin Ok (Çankırı) . Başkanlık ©1-
;vanı seçiminde uygulaöadak &wtas <A>1»» 
yısiyle 32$ 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kı rea ' -
nm, l a l e n Cumhuriyet Senatosunca, Mil-. 
lot Meclisince sevk edilmiş hangi (kantta 
•tasarı ve tekliflerinin mevcut bujlunduğu-
na dair sorusuna sözlü cevabı 1&Ö 

— Meclis çalışma 'günlerinin yeniden1 

Pazartesi , Çarşamba ve Cuma'ya a b n m n 

«ıtt* <lair Anta lya Milletveldlİ t t a&n tAta-
öv'ün '•verdiği ön&genün, Başkan l ık Diva
nının 'bo fodnuöaki mütalâası ile <birliifc*e 
Genel "Kurula Sunulacağına «iair açıkla* 
ması -4ÖB 

Harndi Orhun (Trabaoti) • 'Gece 6£fe-
timİ !yapan Ankara "Üniversitesi İMİ "ve 1 V 
rih - Coğrafya Fakültesi Öğretim üyeleri 
ile •öğretim yardımcılarına Ve diğer ^per-
soneline ek ücret verilmesine da i r Iköntm 
tasarısı münasebetiyle *ÎBfi. 

O t t h a Seyfi -Orhoü <(«t tabui ) - MUlöt 
Meclisinin ikinci devresinin açış, nu tku 2 

ö 
Fsrak Önder «jpEönj*!) •- ftagtailAA <8ö-

leyinim ©emirfel taPriindan ftagfeil oJtBfcffl 
Bakanlar 'Kurulunun #r*grwmı imünw«tee-
tiyle 141 

— Birleşmiş -Milletler 'Assamblesind* 
Kıbrıs dâvası için «on alınan «karar ite 
Türk umumi efkârının Kıbrıs dâvasının 
geçirmiş olduğu haftalar berinde ^ n e l 
görüşme açılînösîfifi 4air *üe*4feJ«r %*Ö-
nasebetiyte . <*6 

IMprt<ttaltâh (A^ûın) . fiaçkönlik $& 
vanı «eğiminde mrjcğülanacak tewta34İoîay> 
siyle <S8' 

— 'Millet Meclisi toplantılarının Pa-> 
zartesi, Çarşamba ve Cuma 'günleri yapıl
masına dair önergeler münasebetiyle 546 

— Söke ovasının yeniden uğradığı sel 
felâketi dolayısiyle hemen ele alinmlası 
gereken tedbirler v e igeçmiişteki vai t l s r 
hususunda Mlemeeİ -664 



Sayfa 
Satei ÖMMMMI (CHtaüçane) - Geo* öğ*. 

retimi yapan Ankara Üniversitesi Dü v* 
Tarih - Coğrafya Fakültem öğreti» üye.. 
leri ile- dğretîm yardımcılarına ve diğer-
personeline ek ücret verihnesîne dair kar. 
nun tasarısı ntÜRasebetiyle 661 

Hanini özoğul (Edime) • &ece öğreti
mi yapan Ankara Üniversitesi Bil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi Öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve diğer- persor. 
neline ek ücret 'verilmesine dair ikanura ta» 

Kemal Falaoğİtt (8iva*> • Gece 8ğıwH-
mi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - ©oğrafya Fakülte»! öğretim üyeleri 
İle öğretim yardımcılarına ve diğer perso
neline ek ücret verilmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 605 

Nihat PasİBİi (Erzurum) • Takman il
çelerinde çeçen yü ölümlere ^ebebolmug 

Semai Sanibrahimoğlu (Adana) -
Adana'da Çukabirlik'te ve Ceyhan ile Ma
ranta Ticaret Bakanlığının umamasiyle 
meydana çıkan atanma ve aziller dolayı-
siyle konulması 578 

— Gece öğretimi yapan Ankara Üni
versitesi Mİ ve Tarih - Coğrafya FaMHe-
si öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıla
rına ve diğer personeline ek ücret verilme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 595 

Hasan Latif Sanyüce (Çorum) • Ço-
rum'da; 3JS65 yılında kaç ilkokul yapıldı
ğına dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakam Orhan, Pengiz'Ln sözlü cevabı mü
nasebetiyle. 525 

— Çörsan'd* çiftçiye tohumla elarak 
verilen ilâçlı buğdayın un fabrikalarınca 
üğütülerek halka satılmasını önlemek üze
re nasıl bir tedbir düşünüldüğüne dair tç-
işleri, Adalet ve Tarım Bakanlarından 
Olan sorusuna Adalet Bakanı Hasan Din* 

Sayfa 
sarısı" mâaiKtetti^ft 597,612 

Seyft <tetürh (Ulaştırma Bakanı) - Er
zurum Miü#fev«kjli Nihat DUer'in, Erzu
rum'a aakledil*wk- hayvan yeminin tabı
ma üovetinda bîr tenzilat düşünülüp dü-
Sünübaödiipaö dajff- sorusuna sözlü cevabı 55i 

552 
— Muş, Milletvekili Kemal Aytaç'm; 

öğretufânlerfe^ Devlet nakil vasıtalarında 
parasız, «ev^haj ekmelerinin düşünülüp dü
şünülmediğine 4air soruluna sözlü cevabı 435 

olan Utaİftsıcı basfcahğm aynı şiddetle hü
küm sürmeye başlaması dolayısiyle esaslı 
tedbirler alınması ve Karayazı ve Tekman 
idelerinde- birer- küçük- ecza dolabının bu-
lunduKtlmasuut dair demeci 392 

EDÛ* Pakaüt (Ankara) - Başkanlık Di
vanı adfimmdft uygulanacak: kıstas dola-
yjıiyle 59 

!: {er ve Tarım Batanı Bahri Dağdaş'ın 
sözlü cevapları münasebetiyle 54S 

— <3we Öğretimi yapan Ankara Üni
versitesi Dü ve Tarih » Coğrafya Fakültesi 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğe* fceS9Ww4İBe ek ücret verilmesine 
dair kanan tasarı© münasebetiyle 607,620 

Refet Sezgin (Devlet Bakam) - Manisa 
Milletvekili Sami Binicioğlu'nunj Tarihî 
Ayosofya'nın cami haline getirilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
sözlü cevabı 592 

— Nîğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
tapulama ücretinin âdilâne bir şekilde dü
zeltilme»! fenau^nada ne düşünüldüğüne 
dair sorogan*. aMü cevabı 450 

— T>P%JsswM* Milletvekili Ali Hıza Uzun-
er'in, tŞf WÂ BMea&ode yaptığı konuşmayı 
cevaplandırdı . ve C. H. P. Hükümetinin 
Anayasanın lâiklik prensibini zedelediğine 
dair her hangi bir demeçte bulunmadığına 
dair konuşması ~ 418 

P 
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Sayfa 

Edip Somunoğlu (Sağlık Bakanı) -
Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nin, 
14 neü Birleşimde yaptığı gündem dışı 
konuşmaya cevap vererek, memleket için
de ve özellikle Tekman, Çat ve Bâlâ ilçe
lerinde vukubulan /bâzı salgın hastalıkla
rın sebeplerini ve -bu hususta alman ted-
ibirleri açıklaması 417 

Ruhi Soyer (Niğde) - Köylülerin, eski
den beri malı bulunan toprakların ipotek 
edilmemesi usulünün kaldırılması için ne 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanı Macit 
Zerenln sözlü cevabı münasebetiyle 508 

— Niğde ili dâhilinde yapılması karar
laştırılan barajlardan hangilerinin 1966 
icra plânıla alınacağına- dair sorusuna 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbra
him DerLner'in sözlü cevabı münasebetiyle 471 

— Niğde iline, bu yıl az tohumluk ve
rilmiş olması sebebine dair sorusuna Tarım 
Bakam Bahri Dağdaş'ın sözlü cevabı mü
nasebetiyle 452 

— Tapulama ücretinin âdilâne bir şe
kilde -düzeltilmesi 'hususunda ne düşünül-

Sayfa 
düğüne dair sorusuna Devlet Bakanı Ee-
fet Sezgin'in sözlü cevaıbı münasebetiyle 451 

Faruk Sakan (İçişleri Bakanı) - Bir
leşmiş Milletlerce Kıbrıs için alman kara
rın bir tavsiye kararı niteliğinde olduğu 
ve yapılan anlaşmaları ıbozamıyacağı, ya
kında bu konuda geniş bilgi verileceği 
hakkında demeci 590 

— İstanbul Milletvekili Sadun Aren'în, 
171 sayılı Kanunun 12 nci maddesi muci
bince «kullarda konferans verilmesi ya
saklandığına göre konferansların hangi 
ibinalarda verilmesinin düşünüldüğüne dair 
sorusuna sözcü cevabı 528 

— 2 Kasım 1965 Perşembe günü Kıb
rıs'ta Magosa bölgesinde Rumlar tarafın
dan yapılan saldırı ve bâzı 'binaların iş
gali dolayısiyle ortaya çıkan durumu dü
zeltmek üzere varılan Magosa Anlaşması
na dair açıklaması 539 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, 24 Asya - Afrika Devle
tinin, Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Mil
letlere bir rapor verip vermediklerine dair 
sorusuna sözlü cevabı 530 

Mehmet Turgut (Sanayi Bakanı) -
— Erzurum Milletvekili Nühat Diler'in, 

Erzurum'da çimento fabrikası kurulması 
işinin 1966 programına alınması hususun
da bir hazırlık olup olmadığına dair soru
suna sözlü cevaıbı 550 

— Eskişehir Milletvekili Hayri Bagar'-
ın, Türkiye şeker fabrikalarının, pancar 
müstahsılmdan yüzde yirmi noksan olarak 
ekim yapması isteğinin sebeplerine dair 
sorusuna sözlü eovabı 515,516 

— İstanbul Milletvekili Çtetîn Al'tan'ın, 
1965 yılı başından itibaren, demir ve çi
mentonun fabrika fiyatları ile piyasadaki 
satış fiyatlarının nasıl ıbir seyir takibettiği-

ne dair Bakandan sorusuna sözlü cevabı 474, 
483,488,492,497 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Doğu - Anadolu bölgesinin sanayileştiril-
mesi için .bir plân bulunup bulunmadığı
na dair soru önergesine sözlü cevabı 448,450 

Alpaslan Türkeg (Ankara) - Başbakan 
Süleyman Demirci tarafından teşkil olu
nan Bakanlar Kurulunun programı müna
sebetiyle 180 

Hasan Türkay (Ankara) - Gece öğreti
mi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi öğretim biyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve diğer perso
neline ek üeret verilmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 623 
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U 
Sayfa 

M. Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) - Gece 
öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim 
üyeleri île öğretim yardımcılarına, ve di
ğer personeline ek ücret verilnvesiııe dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 609,615,616 

Mustafa Uyar (İzmir) - İzmir'in Ber
gama ve Kınık ilçelerindeki kırağı gör
müş 'benekli pamukların şampanya tipi 
ikabul edilerek düşük fiyatla »alış görme
sinden üreticilerin zarara uğradığını, bu 
sebeple şampanya adının değiştirilerek 
pamuk müstahsilinin himaye (edilmesine; 
kamyon, ıkaımyonet gibi nalkil vasıtaları
nın kırılan ön camlarının Avrupa'dan ge
len milka einsi camlarla değiştirilmesi zo-
runluğu dolayısiyle şoför vatandaşların 
haklı şikâyetlerde bulunduklarına ve bu 
sebeple bu cins camların ithaline müsaade 
olunmama dair demeci 391 

Sayfa 
Hayrettin Uysal (Sakarya) - 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa ıgöre öğret
menlik mesleki için yapılacak sınıf tüzük
lerinin ne olacağına dair soru önergesi ve 
Başbakan adma Devlet Bakam Ali Puad 
Alişan'm sözlü cevabı münasebetiyle 583 

Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) - Ko
misyonlar üyelerinin toplantılara katılma
maları yüzünden komisyon 'başkanlık di
vanlarının kurulamadığına dair demeci 393 

Ali Rıza Uzaner (Trabzon) - Devlet 
Bakanı Iiefct Sezgin'in gazetelere ver
diği demeçle C. H, P. Hükümetleri za
manında Anayasanın lâiklik prensibinin 
zedelendiğini öne sürdüğü, bu iddianın 
varidolmadığı ve Anayasanın tanıdığı te
mel hak ve hürriyetlere sınır çizmenin 
Hükümet edenlerin takdirinde olmamak 
Jâzımgcldiği yolundaki demeci 405 

Reşit Ülker (istanbul) - Gece öğretimi 
yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına ve diğer persone
line ek ücret verîlmıesine dair kanun tasa-

O 
nsı münasebetiyle 

— Gf-elir Vergisi Kanununun değişik 
597 

geçici 5 ve 6 neı maddeleri hükümlerinin 
değiştirilmesi halkfkında kanun tasarısı mü-
naseeb'biyle 659,664,666 

Aydın Yalçın (İstanbul) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Bakanlar Kurulunun programı müna-
seebtiyle 210,243 

1. Hakkı Yılanhoğlu (Kastamonu) -
Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıbrıs 
dâvası için son alınan karar ile Tür!k 
umumi efkârının Kıbrıs dâvasının geçir
miş olduğu safhalar üzerinde genel gö
rüşme açılmasına dair önergeler münase-
Ibetİylc - 637 

— 24 Asya, Afrika Devletinin, Kıbrıs 
konusunda Birleşmiş Milletlere bir rapor 

verip vermediklerine dair sorusuna İçiş
leri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili Fa
ruk Sükan'm sözlü cevabı münasebetiyle 531 

— İstiklâl Savaşımız sırasında Türle 
düşmanlığı ile ortaya çılkmış olan İzmir 
Patriği Hrisostoroos'un Atina'da dikilen 
heykeli üzerine millî hislerimizi rencide 
eden yazılar yazılması dolayısiyle, bunun 
insanlık ve iyi dostluk münaselbetlerine 
olan aykırılığım belirten demeci 390 

— Başkanlık Divanı seçiminde uygula
nacak kıstas dolayısiyle 19 
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Sayfa 
Macit Zeren (Ticaret Bakanı) • Adana 

Milletvekili Kemal Sariİıbrahimoğlu'nun, 
Adana'da Çukoibirliktc ve Ceyhan ile Ma
r s ' t a Ticaret Bakanlığının onamasiyle 
meydana çıkan atama ve aziller dolayı-
•siyle konuşmasına eevalbı 580 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıîbra-
hraıoğlu'nun, 1950 yılından ibugüne ka
dar, her sene Türkiye'ye hangi trip ve mar-
Ika traktör ve biçer - döver İthal edildiğine 
•dair sorusu münasebetiyle 568 

— Adana Milletve'kİli Kemal Sarıibra-
himoğlutaun, 24 ncü Birleşimdeki konuş
masına cevap vererelk Ticaret Bakanlı
ğının onamasiyle kanun dışı bir atama 
veya işten çıkarma yapılmadığına dair 
açıklaması 591 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Urzurum'un ilçe ve köylerinin muhtacoldu-
ğu hububat ve .hayvan yeminin temini 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na sözlü öevaîbı 464,468 

Sayfa 
— İ-zmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 

îHiıimıik ürürnüuün değerlendirilmesi için 
ne gibi âcil todlbirler alınacağına ve des-
toklom-e alımının düşünülüp düşünülmedi-
£iıı-<? dair, lzmiı: .Yi illetvdkili Arif Ertun-
fja'tun, her gecen gün pamuk fiyatları
nın gerilemesi .karşısında üreticinin ne 
gi'bi tedbirlerle 'korunacağına ve Manisa 
Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, pamuk 
fiyattan tun süratle düşmesi karşısında 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü 
sorularına cevabı 365,371 

— Manisa Milletvekili Sami Binicİoğ-
lu'nun, esnaf ye tüccarın kredilerinin 
iadesi bakımından, protestoların, foir de-
i'uyn mahsus olmak üzere yok farz edil
mesi konusunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna sötzlü cevaJhı 557 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
köylülerin, eskiden 'beri malı /bulunan top
raklarının ipotek edil memesi usulünün kal
dırılması için ne düşünüldüğüne dair so
rusuna sözlü eovaıbı 508 


