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BAKANLAR KURULU 
Şayi* 

— Vazife ile yurt 'dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayan-
gil'e, dönüşüne kadar, İçişleri Bakanı Fa-

— Adalet Bakanı Hasan Dİnçer'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısının Üneelikle görüşül
mesine dair Önergesi ve usûl tartışmaları 
(1/100) 172:178,208:224,225 =244,268:271 

— Âmme sağlığı alanında uzman Par
lâmento üyeleri arasında 10 - 13 Mayıs 
1966 tarihlerinde Berlin'de yapılacak, top
lantıya katılacak üyeler 24 

— Başkanlıkça; yoklama ve oylama
larda Başkan veya başkanvekillerinin iki 
kâtiple birlikte çalıştıklarına, bu sebeple 
Divana yardımcı görevlerine ait ifadele
rin de Başkanlığa yapılması gerektiğine 
dair açıklama ve usulle ilgili görüşmeler 100: 

100 
— Başkanlık Divanının, çalışma zaman 

ve sistemleri hakkında verilmiş Önergeler
le ilgili 163 sayılı kararı ve usulle ilgili 
bâzı Önergeler. 885:888 

— Başkanlık Divanının Genel Kurulun 
çalışma gün ve saatleri üzerinde yapılması 
düşünülen değişikliklere dair kararı 355:361, 

361:366,366:367 
— Başkanvekilleri İsmail Arar ve Ah

met Bilgin'in; Anayasa karşısında genso
ru ve genel görüşme açılmasına dair öner
gelerin gündeme alınıp alınmıyacakları 
hususunun verildikleri birleşimi izliyen 
birleşimde ele alınacağına dair olan kana
atlerini muhtevi Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Boabeyli'ye yazdıkları yazı ile Baş
kan Ferruh Bozbeyli'nin cevabı 247:267 

Sayfa 
ruk Sükan'ın vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/S08) 566 

— Bütçe görüşmelerinin aralıksız de
vamı yüzünden yorgunluğun arttığı ve si
nirlerin gergin bir hale geldiği gerekçesiy
le çalışmalara ara verilmesini istiyen 
önergeler 123:124,125 =132,133:136 

— Cumhuriyet Senatosundan değiştiri
lerek dönen Balıkesir eski Milletvekili Ah
met Aydın Bolak ve 27 arkadaşının, Yeni
den kurulacak vakıflara ait kanun teklifi
nin Adalet, İçişleri ve Piân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulacak geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair karar 11:12 

— Cumhuriyet Senatosundan değiştiri
lerek dönen Millet Meclisi İdare Âmirleri
nin Sayıştay kanunu teklifinin Maliye, Sa
yıştay ve Plân komisyonlarından 5 er üye
den kurulacak geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair karar. 12:17 

— örüp Başkanvekilliklerince ve C. K. 
M. P. Topluluğu adına verilen ve Cumhur
başkanı Abdüsselâm Arifin bir uçak ka
zasında üç Bakanı ile birlikte vefatı dola-
yısİyle Meclisin duyduğu üzüntünün.dost 
Irak Devletine duyurulmasını istiyen 
önerge 828 

— Gümüşane Milletvekili Sabri Öz-
cansan'm, gensoruların kitap şeklinde ve 
çok uzun yazılmalarının Anayasanın ver
diği hakkın kötüye kullanılması niteliğin
de olduğu yolundaki konuşmasından son
ra verdiği Önerge ile, Kayseri Milletvekili 
Feyyaz Köksal'ın bu türlü önergelerin yal
nızca sonuç kısımlarının okunmasına dair 
olan Önerge 728:729 

ÇEŞİTLİ İŞLER 
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Sayfa 

— Hatay Milletvekili Talât Köseoğ-
lu'nuıı, gündemin sunuşlar kısmında yer 
alan ve okunmalarının uzun zaman alaca
ğı anlaşılan önergelerin önceden bastırıla
rak milletvekillerine dağıtılmasına ve bil
giye sunma konusunun bu suretle sağlan
masına dair önergesi 546:547 

— istanbul Milletvekili İllıami Sancar'-
ın, Askerî Personel Kanununun görüşül
mesine imkân aramak üzere bir usuli gö
rüşme açılması hakkındaki önergesi 384:389 

— istanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven ve Giresun Milletvekili *Nizamettin 
Erkmen'in, Seçim kanunu tasarısının gün
demdeki sunuşların görüşmeyi geroktir-
miyen maddelerinden önee görüşülmesine 
dair önergesi 51:54 

— İstanbul Milletvekilleri Reşit Ül
ker ve Coşkun Kırca'nm, gündemin düzen
lenmesiyle ilgili önergesi 490:494 

. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kök-
sal'ın; önceki birleşimde gürültü ve kav
galara sebebolduğu ileri sürülen kendi sö
zünün yanlış anlaşıldığı hakkındaki öner
gesi 123 

— Meclisin çalışma gün ve saatlerine 
dair evvelce verilen önergelerle ilgili Ba
kanlık Divanı kararı '442:459 

— Meclis çalışmalarının saat 14,30 -
19,30 ve 21 - 24 arasında ve her gün yapıl
ması hakkındaki Önerge 47:51,62:78,78:79 

— Adana Milletvekili Kasım Gülek'kı, 
NATO'nun geleceği hakkında karar ver
mek üzere Brüksel'de toplaman NATO 
ParTÖmaııterîerİ! Konferansı hakkmda de
meci 143:144 

— Ağrı Milletvekili Abdülbârİ Akdo
ğanın, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne 
bağlı Tıp Fakültesinde vu-kııbulan olaylar 
hakkındaki demeci ve Millî Eğitim Bakamı 
Orhan Dengiz'in cevabı 352:354 

— Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Yıırmaz'mı, İzmir'deki' Atatürk heykeline 
yapıtaşı saldırıya döğilnerek gerçek Ata
türkçülüğün mahiyeti hususundaki1 konuş
ması 729:730 

Sayfa 
— Romanya Büyük Millet Meclisi Baş

kanı tarafından vâki davet üzerine Türki
ye Büyük Millet Meclisinden Romanya'yı 
ziyaret edecek 9 kişilik kurula dâhil üye
ler 24 

— Sayın üyelerden bâzılarının, Mec
lis çalışmalarının düzenlenmesi 'hakkında 
verdikleri önergeler 459 

— S. S. C. B. Birlik Sovyetİ Millet Sov-
yeti Başkanlarının daveti üzerine bir T. B. 
M, M, Heyetinin Sovyetler Birliğini ziya
reti hakkında Başkanlık Divanlarının 
müşterek kararı 567 

— Türk - Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Parlâmento Dostluk Grupunun kuruldu
ğuna dair Müteşebbis Heyet Başkanlığı 
yazısı 656:657 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun tasarısının, gensoru 
önergelerinin gündeme alınması hususla
rının görüşülmesinden ve bilgiye sunula
cak işlerin okunmasından sonra görüşüle
ceğine dair açıklama (1/100) 277 

— 7 Nisan 1966 Perşembe gününe ka
dar ara verilmesi hakkındaki Parti Grup
ları Başkanvekillerinin önergesi 647:648 

— 25 Nisan 1966 tarihinde Berlin'i zi
yaret edecek olan üyelerle ilgili liste. 876 

— Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yıl-
maz'ın, «Millî kurtuluş cephesi», «Hür su
baylar» gibi adlarla komünizm içifn çalı
şan kuruluşl'a'rm geniş ölçüde yaymlarda 
bulunduklarına dair ve bunlar hakkında 
kovuştuimıa yapılıp yapılmadığını soran 
gündem dışı demeci 207:2()8 

— Birinci oturumda ve oturum sonıun-
n'a1 vukubul'an ve karşılıklı yaralama, yum
ruklama ve ağrr sözler- sarf etme şekRinde 
beliren olay vesilesiyle Çankırı Milletve
kili Mehmet Ali Arsan'm konuşması 111 ;115 

— Bursa Milletvekili' Sadrefrfckn Çan-
ga'nın, Marmaira bölgesi tütün sataş piya
sasının açılması vesilesiyle gerekli çağn-

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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Sayfa 

— idare Âmirlerinden Bursa Milletve
kili Sadrettin Çanga'nın bir fotoğrafçının 
balkondan resim çektiğine ve buna Baş
kan; tarafından izin verilmesinin doğru 
olmadığına dair konuşması ve Başkanlığın 
açıklaması 321:324 

— istanbul Milletvekili Orhan Birgit, 
komünizmle ve onu yaymaya çalışan ajan
larla mücadelenin gerçek şeklinim memle
ketin iktisadi kalkınması ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'm cevabı 870: 

872 
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

iktisadi kalkınmaya, yurttaş yaranma olan 
kantin tasarılarının görüşülmesine ve de-
vam eden çalışma sistemine dair demeci 781: 

783 
— istanbul Milletvekili Suphi Bay-

katn'ın, kendilerine, «Atatürk'çü milliyet
çi adını takmış olan bâzı teşekküllerin 
toplantılarda, konferanslarda ve iktîdar 
gazeteleri sütunlarımda şahıs ve zümreleri 
damgalamakta olduklarına' dair demeci1 ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm cevabı 348:352 

Şayia 
nın vaktinde yapıldığına dair gündem dışı 
demeci 442 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hımış kazasında vu-
kubulan deprem dokyısâyle Hükümetin-
daha müessir tedbirler alması gerektiği 
hakkında demeci 683:684 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in> 
Erzurum'un özellikle Tekmm, Karayazı ve 
Narman ilçelerindeki hayvan teleflerinin 
yemsizlik ve yolların bozukluğu île olan: 
ilgisine ve bu konularda tedbir alınmasına 
değitaen konuşması 828:830 

— Erzurum miHIetvekilIerî Nihat Diler 
ve Gıyasettin Karaca'nm, Erzurum, Bkı*-
göl ve Muş illerinde vukubulan deprem, 
Hükümetçe alunan tedbirler ve Kızıfayın 
yardımlarma dai'r demeçleri ve İmar ve is
kân Bakanı Haldun Menteşeoğhı'nmı cê  
vabı 140:143 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesas'in, Samsun'dan Rize'ye kadar 
olan üler halkının yiyecek tahıl, tohumluk 
ve kredi yetersizliği sebebiyle açlık tehli
kesiyle karşı karşıya bulunduğuna dair 
gündem dışı demeci ' 564:565 

— Hakkâri Milletvekilli Ali Karahan'-
m Hakkâri'de ortaya çıkan kolera salgını 
ve alınacak tedbirler üzerinde gündem dışı 
demeci 441:442 

— içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Millet Partisi Grup Başkanvekili Seyit 
Faruk önder ve 6 arkadaş* tarafından ve-
ril'en, Ulaştırma Bakanı hakkında bir gen-
aorü açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle demeci 603:605 

— içlileri Bakanı' Faruk Sükan'ın, Bo
ğazdan. geçişleri sırasında bir Rus şilebiyle 
tankerinin çarpışması sonucu denize dökü-
fen akaır - yakıtın tutuşmasına, Kadıköy 
vapuriyle iskelesinin yanmasına, suların 
üst atanında yangın çıkmasına ve büyük 
maddi zarara sebebolan olayla ilgili ge
rekli tedbirlerim alındığına dair demeci 4:5 

—- içişleri Bakan» Faruk Sükan'm, Ma
latya'da Atatürk'ün büstünün kırılması ve 
Bayrağımızm yıırtılma&K olayı ile ilgili gün
dem dışı açıklaması 867 

— istanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam'm, istanbul Şehir Tiyatrosu Yönetme
liğindin. vaktiyle Danıştayca kabul edilme
mesine rağmen uygulanmakta olmasını ye
ren demeci ve içişleri1 Bakanı Faruk Sü
kan'm cevabı 784:787 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
İzmir'in Narhdere, Balçova ve Mustafa 
Kemal Paşa ilçelerinde vukubulan dondan 
zarar görenlere ek kredi verilmesi husu
sunda Hükümetçe gerekli tedbîrin alıaıma^ 
sına dair demeci 684:686 

— İzmir Milletvekili' Osmatrı Zeki Efe-
oğlu'nun, komünizmin yurt içinde gün geç
tikçe yayıldığı ve propagandalarının art-
ti'ğına dair konuşması 521:524 

— izmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğhı'nlun, Türkiye'deki komünizm tahrik
lerime dair ve Hükümeti uyanık ve ted
birli olmaya çağıran konuşması 867:870 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, taşan Akşehir Gölünün sebebolduğu 
hasarlar dolaymiyle gerekli tedbirin alıro-
masuna daîr demeci 686 
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Sayfa 

— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, sonradan gelen soğuklar yüzünden 
ağaç ve asmaların dona: uğramasiyle Ege 
bölgesi ürününün büyük haisaır gördüğüne 
dalir Hükümetten tedbir ve yardım istiyen 
konuşması 526 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
Anamur ilçesine bağh bir kısi'm köyl'cıtle 
kıtlık bulunduğuna d adi' gündem dışı de
meci 565:566 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Muş ilinde jandarma ve polfeiln halka yap
tığı cebir, işkence ve alınması gerekli ted
birler hususumda demeci ve içişleri Bakanı 
Faruk Sükan'nı cevabı 783:784 

— Sağbk ve Sosyal Yardım Başkanı 
Edip Somunoğlu'nun, son günlerde mem-
lteöktiınizdö koleradan ölüm vukubulmadV 
ğına daiır demeci 488:489 

— Sakarya Milletvekilli Hayrettin: Uy-
sal'ın. Karasu Orman îşletmesntBn Karasu, 
Kocaeli ve civarındaki fındıklıkları sök
meye başlaması yüzünden yüzlerce ailenin 
ümit bağladığı bu ürünün ortadan; kalfc-

— Adana Milletvokiflî Kemal Sarıılbra-
himoğlu'nun, Ziraat alet ve makînalaTi ve 
araçları ile ziraî gübre ve zirai ilâçların 
Türk köylüsüne daha ucuza satılabilmesi ve 
'bu alanda haıksız (kazançların önlenmesi 
anrafiiyle alınması gerekli tedbirler üzerin
de Anayasanın 88 ve 89 neu maddeten ge
rekince bir gend görüşme açılmasına dair 
(8/6) 245,354 

— Afyon Karaihisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ ve İki arkadaşının, Türk köylü
sünün kalkındırılması için alınması gerekli 
tedibirkrin tesbiti hakkında Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
anılmasına dair (8/9) 278 

— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, Kıbrıs konusun
da alınması gereken tedbirleri tesbit için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğimoe bir 
genel görüşme açılmasına dair (8/18) 373,389 

Sayfa 
maskta olması sebebiyle Tarım Bakamnun. 
tedbir almasını istiyen bir konuşmasa* 489:490 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Karadeniz tülün ekicisinin müşkül duru
ma düştüğü konusundaki gündem dışı de
meci ve Gümrük ve Teköl Bakanır İbrahim 
Tekin'in cevabı 382:384 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şcneir'-
in, C, H, P, Grupu tarafından memur ay
lıklarınsın bayraimdan önce dağıtıimasınT 
engelleyici bir soru Öıtergesi verildiği yo
lundaki gazete yayınlarrnmn yersizliğine 
dair gümlem dışı demeci 564 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Doğu - Karadeniz tütün ekicisinin,, 
açılan fiyatların, düşük olması yüzünden 
büyük zarar gördüğü hakkında konuş
ması 524:525 

— Zonguldak Milletvekili Bül'enit Eee-
vit'in, Turizm ve Tanıtma Balkanınım söz-
lıerih'e itiraz ederek komünizmle savaış ted
bîrlerinin yan'lıs uygulandığına değinmesi 
ve içişleri Bakan* Vaıruk Sükaaı'm yeni 
Hükümetin bu konudaki tutam ve davra-
luş'iıu; açıkl'ıyan demeci 872:875 

— Afyon KaraÜıisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, Rejim aleyhtarı, 
yıkıcı faaliyetler karşısında Hükümetin du
rum ve tutumu (hakkında ibir genel görüş
me anılmasına dair (8/8) 246 

— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kal
kınması politikasını tesbit ve -bu konuda 
Hükümet icraatını kontrol için bir -genel 
görüşme •açılmasına dair (8/7) 246 

— Balıkesir Milletvekili Enver Güreli 
ve Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'ın, 
fiyat artışları ve hayat pahalılığının sebep
leri ile bıınla,rı önlemek için1 alınması •gerek
li, tedbirler üzerinde bir genel görüşme açıl
masına dair (8/5) 179,195,244,283-305,306:321 

— Eskişehir Milletvekili Hayri 'Başar'-
m, pancar bedellerinin ödenmeyiışi sebepleri 
ve bu hususta alınacak gerekli tedbirler hak
kında genel görüşme açılmasına dair (8/13) 2S0, 

GENEL GÖRÜŞMELER 
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— Haıtay Milletvekili Yahya Kanpolıat'-
m, Kiracılar, ortakçılar ve tanım iğcilerinin 
mâruz kaldığı ihmal ve ilgisizlik hakkında 
genel görüşme açılmasına dair (8/13) 280 

— istanbul-Milletvekili Coşkun Kırca'-
tim, artması muhtemel görünen entflasyoniet 
baSskmm önlenmesi ve Tüıfc parasının dış ve 
iç değerinin korunması .tedbirleri hakkında 
genel ıgörüsme ıdçıimaJsım dair (8/11) 179,355 

— tstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve Samsun Milletvekili KâniTan Evliyaoğ-
lu'nun, İktidarın gençlik teşelkfcülleriyle il
gili politikası (hakkında genel ıgorüşme açıl
masına dair (8/15) 280,355 

— 'Samsun milletvekilleri Kâmran Bvli-
yaoğlu ve tlyais Kılıç'm, Hükümetin mü> 
ıtah'sıl köylüyü öımal eden politikasının do
ğurduğu zararlı sonuçlar (hakkında >genel 
görüşme açılmasına dair (8/12) 279,354:355 

— Adana Milletvekili Alî Karcı*nm 
Personel Kanununun fiilen -uygulanmama
sı dolayısiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğinee Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair (11/16) 368 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın, savcı ve savcı yardîtncıla-
rının 18 . 1 . 1966 tarihli Kararname île 
atanmaları sdbebiyle Ada'let Bakanından 
olan gensoru önergesini geri aldığına dair 
(11/9) 279,568 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Ba-
lan'ın, ÎHer Bankası Genel Müdürünün ye
rinden alınması İle yerine yapılan tâyine 
dair İmar ve İskân Bakam hakkında gen
soru açılması hususundaki Önergesi (11/7) 278 

— C. H. P. Meclisi Gruptı Başkanve-
Tdlleri Kayseri Milletvekili Turhan Peyzi-
oğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'-
in, hâzı. Danıştay kararlarının uygulan
maması konusunda, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince, Bakanlar Kurulu hak
kında bir gensorunun açılmasına dair 
( İ l / t ) 19:29,79:92,110:111,144:172,200:203, 

245:246 

Sayfa 
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Neibİoğ-

lu'nun, mevcut hayat pahalılığı karşısında 
asgari ücretlerin yurt çapında tesbit ve uy
gulanması konusunda bir genel görüşme 
açılmasına dair (8/10) 279 

— Tekirdağ Milletvekili Kemaî Ne'bioğ-
lu'nun, Yurdumuzdaki mevcut issizliğin or
tadan toaldınlımaSı konusunda genel görüş
me açılmasına dair (8/16) 281:283,283 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınlı'nın, Öğretmenlere huzur ve güven 
vermek ve Hükümetin bu konudaki tutumu
nu eleştirmek üzere Anayasanın 88 nei mad
desi gereğince bir genel görüşme açılmasına 
dair (8/4) 17:19,54:62,93:96 

— ZonifiuHak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve Ordu Millettvekin Ferda Güley'in, Yurt 
dışındaki işçilerle ÜigiH sorunlar hakkında 
genel ıgörüşme açılmasına dair (8/15) 280281 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekânci'nin, Doğu ve Güney - Doğu'da uy
gulanmakta olan tıp hizmetlerinin sosyal-
leştirihnesindeki Hükümet tatbikatı hak
kında gensoru açılmasına dair (11/11) 279:280 

— Eskişehir Milletvekili Şevket As-
huzoğlu'nun, asın sağ ve sol akımların 
yaygın bir hale gelmesinde Hükümetin tu
tumu ve davranışlarına dair Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açıl
masına dair (11/14) 367 

— Gaziianltep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, TRT konusunda Turizm ve Ta
nıtma Bakanı hakkında gensoru açılması
na dair (11/12) 280 

— Hatay Milletvekili Yahya Kanlbu-
lat'ın, ortakçı, kiracı ve tarım işçilerSnin 
hayat seviyelerim" artırmak yolunda hiç-
'bir teşebbüste bulunmıyan Hükümet hak
kında gensoru açılmasına dair (11/24) 372 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'mn, T. C. Merkez Bankası Genel Mü
dürünün görevinden alınması sebebiyle 
Maliye Bakanı hakkında bir gensoru açıl
masına dair (11/20) 369 

— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
in, son zamanlarda muhalif parti merkez-
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Sayfa 
terine ve partilere karşı vukubulduğu id
dia olunan tecavüzler konusunda Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair 

(11/5) 277:278 
— İstanbul Milletvekili Orhan Birgi't 

ve Suphi Bayfcanı'm Türkiye Millî Talelbe 
Federasyonu mensuplarına kargı vâki Ana
yasa ve kanun dışı hareketler sebebiyle 
içişleri Bakanı hakkında gensoru açılma
sına dair (11/23) 372 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
iktidarın petrol politikası hakkında gen
soru açılmasına dair (11/10) 279 

— istanbul Milletvekii Reşit Ülker ile 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin gece
kondularda oturan vatandaşların Hüküme
tin sorumlu bir mensubunun beyanına gü
venerek giriştikleri fullerden dolayı tu
tuklanıp ve tartaklanmalarına dair tmar 
ve l^kân Bakanı hakkında gensoru açıl
ması hususunda (11/17) 368 

— istanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam'ın, Toprak Reformu Kanununda ge
rekli çalışmaları yapmadığı iddiasiyle Ta
rım Bakam hakkında gensoru açılmasına 
dair (11/19) 369 

— Konya Milletvekili Yunus Koç&k'-
nı, içişleri Bakanlığı teşkilâtında nakil, 
tâyin, işe son verme ve merkeze alınma 
gîbi bir sebebe dayanmıyan tasarruflar 
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince Hükümet hakkında bir -gensoru 
açılmasına dair (11/2) 244:245,324:333,373:377 

— Millet Partisi Grup Başkanvekili 
Konya Milletvekili Seyit Faruk önder ve 
6 arkadaşının, telefon konuşmalarının 
Hükümet tarafından dinlendiği ve bu su
retle Anayasanın 37 nci maddesinin âhlâl 
edildiği iddiası ile Ulaştırma Bakanı hak
kında bir gensoru açılmasına, dair (11/31) 389: 

433,459:483,526:546,605 =625,625 =643,686:7I7, 
731:775,789:801 

— Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Diyanet işleri Teşkilatındaki kad
roların partizanca dağıtılması iddiasiyle 

Sayfa 
Anayasanın 89 ncu nraddeai gereğince 
Devlet Bakanı hakkında bir gensoru açıl
masına dair (11/6) 278 

— Manisa Milletvekili Sama Bânicîoğ-
lu'nun, 250 milyon ara zarara sebeboldu-
ğu iddiasiyle Ticaret Bakanı hakkında 
Anayasanın 89 neu maddesi gereğince ^bir 
gensoru açılmasına dair (11/4) 246 

— Muş Milletvekili Nermhı Neftçi'nin 
Servet beyannamelerinin kaldırılacağı yo
lunda Hükümet hakkında gensoru açılma
sına dair (U/25) 372:373 

— Sakarya Milletvekiili Hayrettin Uy-
sal'ın Türk Şeker Şirketi tarafından çiftçi 
aleyhine yapılan satışlarla, pancar tohu
mu vermeme ve hukuk dışı tehditler ya
pılması sebebiyle Tarım ve Sanayi bakan
ları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
(11/21) 369:370 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 4 arkadaşının, Devlet Personel Ka
nununun öğretmenlere yanlış ve zararlı 
uygulanması sebebiyle Devlet Bakanı ve 
Millî Eğitim bakanları hakkında genso
ru açılmasına dair (11/18) 368=369 

— Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, Samsun çevresinde istihsal edi
len fasulyelerin ihracına mâni olmak su
retiyle "millî servetin israfına sebebolduğu 
iddiasiyle Ticaret Bakanı hakkında gen
soru açılmasına dair (11/8) 278:279 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğhı'nun, mevcut fiyat oynamaları kar-
şısında hayat pahalılığından en çok za
rar gören işçilere bu konuda gerekli ted
birleri getirmiyen Hükümet hakkında gen
soru acıtmasına dair (U/22) 370=372 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'-
nin, köy yollarmın yapımına dair Köy 
işleri Bakanı hakkında gensoru açılması 
hususunda (11/15) 367=368 

— Urfa Milletvekili Atalay A'kan'ın, 
Güney bölgesinde vukua 'gelen olaylara 
dair içişleri Bakanı hakkında gensoru 
açılmasına dair (11/13) 280 



— 9 — 
KANUNLA» 

No. Cilt Sayfa 
No. C. Sayfa 

753 Türk parasının (kıymetini korama 
hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 
6256 «ayılı Kanunla ilâve edilen 
(Ek madde 2) nin -değiştirilmesi 
hakkında kanun 1 629 

4 676, 
721:722 

754 Kurtuluş Savaşma iştirak eden; 
Yedek Süvari Yüzbaşı İskender 
Kırmacı'ya vatani hizmet (terti
binden maaş tahsisine dair ka
nun 35 348 

755 Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi 
Hacıyahya mahallesi 92/5 hane-

—• Cumhuriyet Senatosundan değiş
tirilerek donen Balıkesir eski llilletivekih 
Ahmet Aydın Bolak ve B7 arkadaşının, 
Yeniden Adalet, içişleri ve Plân komis
yonlarından 3 er üyeden kurulacak çeçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair 'ka
rar. 11:12 

— Cum'huriyet Senatosundan değiş
tirilerek dönen İş Kanunu tasarısının Ta
rım, Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, 'Bayındırlık, 
içişleri, Ticaret, Adalet, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından 2 şer üyeden 'kurula
cak Geçici bir" Komisyonda görüşülmesine 
dair karar alınması. 495:496 [ 

— Cumhuriyet Senatosundan değişti
rilerek dönen Millet Meclisi İdare âmirle
rinin Sayıştay kanunu teklifinin Maliye, 
Sayıştay ve Plân komisyonlarından 5 er 
üyeden kurulacak 'geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair karar. 12:17 

— Cumhuriyet Senatosundan değişti
rilerek dönen Türk 'Silâhlı Kuvvetleri 
Personel kanunu tasarısının Millî Savun" 
ma, Maliye ve Plân komisyonlarından be-

Adana (AU Karcı) 
— Personel Kanununun fiilen uygulan

maması dolayısiyle Anayasanın 89 ucu mad-

No. Cilt Sayfa 
de mukim Mustafaoğlu 1314 do
ğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş 'bağlan
ması hakkında kanun 1& 525 

43 194, 
195,451: 

452 
756 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 

Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 
numaralı tablo İle IV" numaralı 
tablonun sonuna birer pozisyon 
eklenmesi hakkında kanun 2 493 

3 410 
4 722: 

730,742,811 :S14 

şer üyeden kurulacak Geçici <bir Komis
yonda görüşülmesine dair ikarar alınması. 
(1/178) 494:495 

— Cumhuriyet Senatosundan değişti
rilerek dönmüş 'bulunan Deniz î§ Kanu
nu tasarısının, iş Kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere, Tarım, Ulaştırma, Sanayi, 
Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 2 şer 
üyeden kurulacak Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine karar alınması. 496 

— içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, 
çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı
nın havale edilmiş olduğu Maliye, İçişle
ri ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er 
üyeden kurulu Geçici 'bir Komisyonda gö
rüşülmesine dair (1/160, 4/76) 876:885 

— Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın, 
Millî parklar kanunu tasarısmm havale 
edilmiş olduğu Adalet, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilecek dörder 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair (3/132, 4/54) 17 

desi gereğince Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair (11/16) 368 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

ÖNERGELER 
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Sayfa 

Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu) 
— Ziraat alet ve makinaları ve araçları 

ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köy
lüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alan
da haksız kazançların önlenmesi amaciyle 
alınması gerekli tedbirler üzerinde Anayasa
mın 88 ve 89 ucu maddeleri gereğincce bir 
genel görüşme açılmasına dair (8/6) 245,354 

Afyon Karahisar (Mustafa Akalın) 
— Savcı ve savcı yardımcılarındı 

18 . 1 . 1966 tarihli Kararname ile atanma
ları sebebiyle Adalet Bakanından olan gen
soru önergesini geri aldığına dair (11/9) 568 

Afyon Karahisar (Mustafa Akalm) 
•— Son aylarda yapılan savcı ve saveı 

yardımcıları tâyinine dair Adalet Bakana 
halikında gensoru açılması hususunda 
(11/9) 279 

Afyon Karahisar (Muzaffer Özdağ ve 
iki arkadaşı) 

— Türk köylüsünün kalkındırılması için 
alınması gerekli tedbirlerin tesbîti hakkında 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğinue bir 
genel görüşme açılmasına dair (8/9) 278 

Afyon Karahisar (Muzaffer Özdağ ve 
3 arkadaşı) 

— Kıbrıs konusunda alınması gereken 
tedbirleri tesbit için Anayasanın 88 nei mad
desi gereğince bir genel görüşme açılmasına 
dair (8/18) 373,389 

Afyon Karahisar (Muzaffer özdağ ve 
3 arkadaşı) 

— Rejim aleytan, yıkıuı faaliyetler kar
şısında Hükümetin durum ve tutumu hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair 
(8/8) 246 

Afyon Karahisar (Muzaffer Özdağ ve 
4 arkadaşı) 

— Doğu bölge kalkınması politikasını 
tesbit ve bu konuda Hükümet icraatını kont
rol için bir görüşme açılmasına dair (8/7) 246 

Ankara (Hüseyin Balan) 
— tiler Bankası Genel Müdürünün ye

rinden alınması ile yerine yapılan tâyine 
dair İmar ve İskân Bakanı hakkında gen
soru açılması hususunda (11/7) 278 

Balıkesir (Enver Güreli) ve Çanakkale 
(§efik İnan) 

— Fiyat artışları ve hayat pahalılığının 

Sayfa 
sebepleri ile bunları önlemek için alınması 
gerekli tedbirler üzerinde bir gened görüş
me açılmasına dair (6/5) 179,195,244,283:305, 

306:321. 
Denizli (Muzaffer Karam) 
— Millî Savunma ve Ulaştırma komis

yonlarından çekildiğine dair 567 
Diyarbakır (Tarık Ziya Ekinci) 
— Doğu ve Güney - Doğu'da uygulan

makta olan tıp hizmeti erinhı sosyalleştirjl-
mesmdeki Hükümet tatbikatı hakkında gen
soru açılmasına dair (11/11) 279:280 

Eskişehir (Hayri Başar) 
— Pancar bedellerinin ödenmeyişi sebep

leri ve bu hususta alınacak gerekli tedbirler 
hakkında genel görüşme açılmasnıa dair 
(8/13) 280,355 

Eskşchir (Şevket Asbuzoglu) 
— Aşırı sağ ve sol akımların yaygın 

bir hale gelmesinde Hükümetin tutumu ve 
davranışlarına dair Anayasanın 89 neu 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına 
dair (11/14) 367 

Gaziantep (Ali İhsan Göğüs) 
— TRT konusunda Turizm ve Tanıtma 

Bakanı hakkında gensoru açıimasma dair 
(11/12) 280 

Gümüşane (Sabri Öscansan) 
— Gensoruların kitap şeklinde ve çok 

uzun yazılmalarının Anayasanın verdiği 
hakkın kötüye kullanılması niteliğinde 
olduğu yolundaki konuşmasından sonra 
verdiği önerge ile, Kayseri Milletvekili 
Feyyaz Köksal'ın bu türlü önergelerin yal
nızca sonuç kısımlarının okunmasına dair 
olan önergesi 728:729 

Hatay (Talât Köseoğlu) 
— Gündemin sunuşlar kısmında yer 

alan ve okunmalarının uzun zaman alaca
ğı anlaşılan önergelerin Önceden bastırıla
rak milletvekillerine dağıtılmasına ve bil
giye sunma konusunun bu suretle sağlan
masına dair 546:547 

Hatay (Yahya Kanpolat) 
— Kiracılar, ortakçılar ve tarım işçile

rinin mâruz kaldığı ihmal ve ilgisizlik hak
kında genel görüşme açılmasına dair 
(8/13) 280 
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Sayfa 

Hatay (Yahya Kanpolat) 
— Ortakçı, kiracı ve tarım işçilerinin 

hayat seviyelerini artırmak yolunda hiç
bir teşebbüste bulunmıyan Hükümet hak
kında gensoru açılmasına dair (11/24) 372-

Konya (içişleri Bakanı Faruk Sükan) 
—r Çarşı ve mahalle bekçileri kanun 

tasarısının havale edilmiş olduğu Maliye, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçile
cek 5 er üyeden kurulu Geçici bir Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/1G0, 
4/7G) 876:885 

istanbul (Ahmet Tahtakılıç) 
— Anayasa Komisyonundan çekildiğine 

dair 567 
İstanbul (Coşkun Kırca) 
— Artması muhtemel görünen cnflâs-

yonist baskının önlenmesi ve Türk parası
nın dış ve iç değerinin korunması tedbir
leri hakkında genel görüşme açılmasına 
dair (8/11) 279,355 

İstanbul (Coşkun Kırca) 
— T. C. Merkez Bankası Genel Müdü

rünün görevinden alınması sebebiyle Ma
liye Bakanı hakkında bir gensoru açılma
sına dair (11/20) 309 

İstanbul (Çetin Altan) 
— Son zamanlarda muhtelif parti mer

kezlerine ve partilere karşı vukubulduğu 
iddia olunan teea.vüzler konusunda Anaya
sanın 89 neu maddesi gereğince Hükümet" 
hakkında bir gensoru açılmasına dair 
(11/5) 277:278 

İstanbul (îlhami Sancar) 
— Askerî Personel Kanununun görü

şülmesine imkân aramak üzere bir usuli 
görüşme açılması hakkında 384:389 

İstanbul (Muhiddin Güven) ve Giresun 
(Nizamettin Erkmen) 

— Seçim kanunu tasarısının gündem
deki «(muşların görüşmeyi gerektirmiyen 
maddelerinden önce görüşülmesine dair 51:54 

Istanbu/. (Muhiddin Güven ve parti 
grup temsilcileri) 

— Cumhurbaşkanı Abdüsselâm Arifin 
bir uçak kazasında üç Bakanı ile birlikte 
vefatı dolayısiyle Meclisin duyduğu üzün
tünün dost Irak Devletine duyurulmasını 
istiyen ' 828 

Sayfa 
— 7 Nisan 1966 Perşembe gününe kadar 

ara verilmesi hakkındaki Parti Grupları 
Başkanvekille rinin 647 ;648 

İstanbul (Orhan Birgİt) -ve (Suphi Bay-
kam) 

— Türkiye Millî Talebe Federasyonu 
mensuplarına karşı vâki Anayasa ve kanun 
dışı hareketler sebebiyle içişleri Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına dair (11/23) 372 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— iktidarın petrol politikası hakkında 

gensoru açılmasına dair (11/10) 279 
İstanbul (Reşit Ülker) ve (Coşkun Kır

ca) 
—Gündemin düzenlenmesiyle ilgili 490:494 
İstanbul (Reşit Ülker) ile Muş (Nermin 

Neftçi) 
— Gecekondularda oturan vatandaş

ların Hükümetin sorumlu bir mensubunun 
beyanına güvenerek giriştikleri fiillerden 
dolayı tutuklanıp ve tartaklanmalarına 
dair İmar ve iskân Bakanı hakkında gen
soru açılması hususunda (11/17) 368 

istanbul (Suphi Baykam) 
— Toprak Reformu Kanununda ge

rekli çalınmaları yapmadığı iddiasiyle Ta
rım Bakanı hakkında gensoru açılmasına 
dair (11/19) 369 

İstanbul (Supki Baykam) ve Samsun 
(Kâmran Evliyaoğlu) 

— İktidarın gençlik teşekkülleriyle il-
Bfili politikası hakkında genel görüşme açıl
masına dair (8/14) 280,355 

Kayseri (Feyyaz Koksal) 
— önceki birleşimde gürültü ve kavga

lara sebebolduğu ileri sürülen kendi sözü
nün yanlış anlaşıldığı hakkındaki 123 

Kayseri (Turhan Feyzioğlu) ve Kocaeli 
(Nihat Erim) 

— Bâzı Danıştay kararlarının uygulan
maması konusunda, Anayasanın 89 neu 
maddesi gereğince, Bakanlar Kurulu hak
kında bir gensoru açılmasına dair (11/1) 19: 

29,79:92,110:111,144:172,200:203,245:246 

Konya (Adalet Bakanı Hasan Dinçer) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler 
hakkında kanun tasarısının öncelikle görü-
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gülmesine dair (1/100) 
Sayfa 

172 178,208:224, 
225:244,2G8:271 

Konya (Seyit Faruk Önder ve 6 arka
daşı) 

— Telefon konuşmalarının Hükümet 
tarafından dinlendiği ve bu suretle Anaya
sanın 17 nei maddesinin ihlâl edildiği id
diası ile Ulagtıdma Bakanı hakkında bir 
gensoru açılmasına dair (1.1/31) 389:433, 

459 ;483,52S :546,605 :Ü25,625:643,68(> =717, 
731:775,789:801 

Konya (Yunus Koçak) 
— İçişleri Bakanlığı teşkilâtında nakil, 

tâyin, işe son verme ve merkeze alınma 
gibi bir sebebe dayanmıyan tasarruflar 
hakkında Anayasanın 89 ucu maddesi ge
reğince Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair (11/2) 244:245,324:333,373:377 

Manasa (Sami Binicioğlu) 
— Diyanet İşleri Teşkilatındaki fead" 

rolarıa partizanca dağıtılması tiddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Devlet Bakanı hakkında bir gensoru açıl
masına dair (11/6) 278 

— 250 milyon lira zarara sebebolduğu 
iddiasiyle Ticaret Bakanı hakkında Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince bir 
gensoru açılmasına dair (11/4) 246 

Muş N ermin Neftçi) 
— Servet beyannamelerinin kaldırıla

cağı yolumda Hükümet hakkında gensoru 
Açılmasına dair (11/25) 372:373 

Ordu (Sadi Pehlivan oğlu) ve Kars (Ce
lal Nuri Koç) 

— 346 saydı Temsil ödeneği Kanunu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkındaki kanun tekliflerinin geri ve
rilmesine dair (2/155) 567:568 

Sakarya (Hayrettim ysal) 
— Türk Şeker Şirketi tarafından çift

çi aleyhinde yapılan satışlarla pancar to
humu vermeme ve hukuk dışı tehditler 
yapdması sebebiyle Tarım ve Sanayi Ba
lkanları hakkında bir gensoru açılmasına 
dair (11/21) 369:370 

Sakarya (Hayrettin Uysal ve 4 arkada
şı) • 

— Devlet Personel Kanununun Öğret
menlere yanlış ve zararlı uygulanması se-

Sayfa 
bebiyle Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Ba
kanları haklarında gensoru açılmasına dair 
(11/18) 368:369 

Samsun (Bahattin- Vzunoğlu) 
— Samsun çevresinde istihsal edilen 

fasulyelerin ihracına mâni olmak suretiy
le millî servetin israfına sebebolduğu iddi
asiyle Ticaret Bakanı hakkında gensoru 
açılmasına dair (11/8) 278:279 

Samsun (Kâmran Evliyaoğlu) ve (11-
yas Kılıç) 

— Hükümetin müstahsil köylüyü ihmal 
eden politikasının doğurduğu zararlı so
nuçlar hakkında genel görüşme açılması
na dair (8/12) 279,354:355 

Konya (Tanm Bakam Bahri Bağdaş) 
— Millî parklar kanunu tasarısının ha

vale edilmiş olduğu Adalet, Malîye, Taran 
ve Plân komisyonlarından seçilecek dör
der üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (1/132, 4/54) 17 

Tekirdağ (Kemal Nebioğlu) 
— Meveut fiyat oynamaları 'karşısın

da hayat pahalılığından en çok zarar gö
ren işçilere yardım ve bu konuda gerekli 
tedbirleri getirmiyen Hükümet hakkında 
gensoru açılmasına dair (11/22) 370:372 

<— Mevcut hayat pahalılığı karşısın
da asgari ücretlerin yurt çapında tesbît 
ve uygulanması konusunda bir genel gö
rüşme açılmasına dair (8/10) 279 

— Yurdumuzdaki mevcut issizliğin or
tadan 'kaldırılması konusunda genel "gö
rüşme açılmasına dair (8/16) 281:283,283 

Trabzon (Ahmet Cebi) 
— Köy yollarının yapımına dair Köy 

İşleri Bakanı hakkında gensoru açılması 
•hususunda (11/15) 367:368 

Urfa (Atalay Akan) 
— Güney bölgesinde vukua gelen olay

lara dair İçişleri Bakanı halikında genso
ru açılmasına dair (11/13) 280 

Yozgat (Yusuf Ziya Bahadmh) 
—öğretmenlere huzur ve güven vermek 

ve Hükümetin bu konudaki tutumunu eleş
tirmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi 
gereğince bir genel görüşme açılmasına 
dair (8/4) 17:19,54:62,93:96 



— 13 -
Sayfa 

Zonguldak (Bülent Ecevİt) ve Ordu 
(Ferda Güley) 

Adalet Komisyonu raporu 

— Bâzı suç ve cezaların affı -hakkın
da kanun tasarısı ile Cumhuriyet Sena
tosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkada
şının, Vergi suç ve cezalarının affı hak
kında; Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Bâzı or
man suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili t. 
Hakkı Yılanlıoğhı ve 7 arkadaşının, Bâzı 
siyasi suçlularla basın suçlularının ve bun
larla ilgili 'olarak mahkûm olmuş, diğer 
suçluların cezalarının affına dair; Anka
ra Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mah
kemesince mahkûm edilen .67 eski Kara 
Harto Okulu öğrencisinin affı hakkında; 
Aydın 'Milletvekili Reşat Özarda'nm, Bâ
zı suç ve cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kap
lan ve 8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olay
ları ile ilgili «uçlular ile diğer 'bir kısım 
suçlullann affına ve bir kısım idari işlem
lerin değiştirildiğine dair (1/117, 2/81 
2/114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) 3 

Çalışma Komisyonu raporları 
— Eşit değerde iş için erkek ve ka

dın işçileri arasında ücret eşitliği hakkın
da 100 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun 'bulun
duğuna dair (1/78) 139 

— îş ve meslek 'bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair (1/74) 139 

Dışişleri Komisyonu raporu 
— Eşit değerde iş. için erkek ve ka

dın işçileri arasında ücret eşitliği hakkın
da 100 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/78) 139 

— İş ve meslek 'bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma 

Sayfa 
— Yurt dışındaki işçilerle ilgili sorun

lar hakkında genel görüşme açılmasına da
ir (8/15) 280:281 

Sözleşmesinin onaylanmasının, uygun bu
lunduğuna dair (1/74) 139 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 22 Haziran 1965 tarihinde imza
lanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair (1/99) 827 

Geçici Komİsyonraporları 
— 4997 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 

Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla 
değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (1/131) 654 

— 440 sayılı Kanununa geçici 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı hakkında .(1/142) 3,495,515 

— Gecekondu kanun tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 ar
kadaşının ; İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar ve 12 arkadaşının, Gecekonduların 
düzenlenmesi hakkında; Konya Milletve
kili îhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının, 
Gecekonduların ısîath, tasfiye ve önlen
mesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu ts-
tan'bul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gece
konduların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hak
kında (1/76, 2/13, 2/23, 2/193) 46,658,679, 

668:599,830:863 
— 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı 

Esnaf ve küçük sanatkârlar Kanununun; 
111 ve 112 nci maddeleriyle geçici 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici 4, 5 ve 6 nci maddelerin eklenmesi
ne dair (1/85) 382 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkında kanun (1/100) 23:38 

— Tapulama kanunu tasarısı hakkında 
1/126) 487 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır

rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna 
•bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

RAPORLAR 
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SATIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

Sayfa 
— İstanbul Üniversitesinin 1963 bütçe 

yıh Kesinh es abına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/174, 1/44) 487 

Ticaret Komisyonu raporu 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 22 Haziran 1965 tarihinde imzala-

ı nan Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair (1/99) 827 

E İLGİLİ İŞLER 

Sayfa 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında (2/239) 3 

Sayıştay Komisyonu raporları 
— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1962 

ıbütçe yılı KesinihesaJbına ait genei uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/162, 
1/32) 654 

Çekilmeler 
— Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-

ran'm, Mîllî Sauvnma ve Ulaştırma komis
yonlarından çekildiğine dair 567 

— İstanbul Milletvekili Ahmet! Tah-
takılıç'm, Anayasa Komisyonumdan çekil
diğine dair 667 

İzinler 
— Kastamonu Milletvekili Adil To-

közlü'ye izin verilmesi hakkında (3/285) 51 
— Sayın üyelerden bâzılarına izin 

verilmesi hakkında (3/309) 566:567 
(3/325) 657 
(3/326) 730:731 

— Adana Milletvekili Ali Kareı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldır iknası 
hakkında (3/293)' 276 

— Adana Milletvekili Turhan Dilli-
ğil'in yasama dokunulmazlığının (kaldırıl
ması hakkında (3/294) 276 

(3/303) 487 
(3/306) 520 
(3/306) 647 
(3/332) 827 

— Antalya Milletvekili Osman Yük-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/289) 139 

— Bolu Milletvekili .Şükrü Nihat Bay-
ramoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/283) - 46 

— Çanakkale Milletvekili Cİhad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl-

Ödenekler 

— Bir toplaoıtı yılında iki aydan fazla 
izin alan Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'ni ödeneğinin verilmesine dair 
(3/310) 567 

— Bir tonlantı yılında iki aydan fazla 
izin alan istanbul Milletvekili Ali Fuat 
Başgil'e ödeneğinin verilmesinle dair (3/321) 788 

— Bir tonlantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Kastamonu Milletvekili Âdil 
Toközlü'nun, ödenğinin verilebilmesi için 
keyfiyetin Genel Kurulun kararma sunul
duğuna dair (3/286) 51 

ması hakkında (3/323) 654 
(3/329) 780 
(3/330) 780 
— Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-

ran'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması haikkında (3/302) 487 

— İstanbul Milletvekili Mehmet AK 
Aybar'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/324) 65 

— Istanibul Milletvekili Tekin Ererin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/288) 139 

(3/295) 276 
(3/331) 780 
— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-

lar'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/269) 382 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının * kaldırılması 
hakkında (3/290) 139 

YASAMA 
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SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SOKULAR YE CEVAPLARI 

Sayfa 
Adalet Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Aıbdurralıman 
Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahallerde 
pervasızca yapılmakta olan ve striptiz tâ
bir edilen eğlence hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/102) 552:553,809 

Başbakandan 
— Ankara Milletvekili Übrahim Sıtkı 

Hatipoğlumun, Adaıta'da bulunan Bossa 
ve Güney Sanayi şirketlerinin ithal ede
cekleri malların Gümrük ve sair vergileri
nin, malların henüz gümrüğe gelmemiş ol
masına rağmen, ertelenmiş hulunduğunun 
doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/284) 207 

— Antalya Milletvekili thsan AtaöV-
ün, Amerika Birleşik Devletleri ile yapı
lan ikili anlaşmalardan Meclisin onayın
dan geçmemiş anlaşma bulunup bulunma
dığına ve Türkiye'de kaç NATO üssü ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/80) 547,808 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşre
dilip «dilmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/292) 682 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, temel görevi eğitmek ve öğretmek olan 
bir öğretmenin ve benzerlerini Türk ço
cuklarını jurnal etmesi karşısında ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/285) 440 

— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'uı, Amerika Birleşik Devletleri ile 
imzalanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yar
dım Anlaşmasından bu yana, Türkiye ile 
adı geçen Devlet arasında kaç aded ikili 
andlasma, anlaşma, sözleşme veya karşılıklı 
mektup gibi tarafları bağlayıcı nitelikte 
belge imzalandığına dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/70) 547,808 

•— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile il
gili hususları ve bilgileri açığa vuranların, 

Sayfa 
ortaya koyanların, kamum karşısında, so
rumlu olup olmadıklarına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/104) 553,809:810 

— Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, Samsun Adalet Partisi İl Başkanı
mın, Bolu ili hudutları içinde yaptığı trafik 
kazası ile ilgili olarak bir telefon görüşmesi 
yapılıp yapılmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/308) 827 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Savcı ve yargıçlarca adlî işlerin görülme
sinde kullanılan otomobil ve jeep gibi va
sıtalardan kaçmın ücretinin ödenmemiş ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/291) 646 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
(Kanununun, bugünkü şartlara ve ihtiyaç
lara göre, küllolarak değiştirilmesinin düşü-
ınülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/114) 559 

—•• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'im, Trabzon Hava Alanında, plânım ön
gördüğü güvenlik donatımının ne zaman ta
mamlanacağım ve Tahran - Trabzon - An
kara - İstanbul hava seferlerinin ihdası ça
lışmalarının ne safhada olduğuna- dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/276) 45 

Bayındırlık Bakanından 
— Adıyaman Milletvekili Süleyman 

Arif Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının 
yol ve köprü .ihtiyacının ne zaman karşıla
nacağına dair sorusu ve Bayındırlık Baltanı 
Eteni Erdiaıç'in sözlü ceıabı (6/118) 817:819 

— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift 
hattâ çevrilmesi işi uygulanırken, İzmit'ten 
geçen kısmının yapımının, şehrin yaya ve 
araç trafiğini aksatmaksızın, nasıl mümkün 
olacağına dair soru önergesi ve Bayındır
lık Bakanı Etem Erdinç'in sözlü cevabı 
(6/109) 553:554,811 

—. Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, İzmit'te liman tesislerinin biran önce 
yapılması ihtiyacı karşısında ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü soru öner-
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gesi ve Bamdırlık Bakanı Eteni Erdinç'
in sözlü cevabı (6/116) 560 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en 
kısa yoldan irtibatı temin edecek yolun ya
pımı için bir çalışma olup olmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/302) 780 

Devlet Bakanından 
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-

rıyüce'nkı, 1965 ve 1966 bütçelerine kanan 
ve köylere tahsis olunan imam kadrolarının, 
hangi illere, ne miktarda ve hangi ölçülere 
göre dağıtılmış olduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/282) 122 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
imam kadrolarmm dağıtımında Önceden tes-
bît edilen ve knunun söz ve ruhuna uygun' 
düşen usulden neden ayrılmış olduğuna da
ir Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/277) 45 

Dışişleri Bakanından 
— Trabzon Milletvekili AH Rıza Uzu-

ner'in; Amerikan - Rum Ortodoksları Li
deri Başpiskopos Yakovas'ın Şubat ayında 
yurdumuza girmesine neden ve nasıl izin 
verildiğine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/306) 826 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 

Pamukkalenin köylüler tarafından kesilen 
suyunun münhasıran Pamukkaye'ye tahsisi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/296) 779 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekin-
veren mevkiinde petrol araştırmasının ya
pılıp yapılmadığına dair Enerji ve Taiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/112) 555 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
— Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu '-

nun, Malatya Sigara ve Tütün Fabrikası 
için kiralanan,' binaların kimlere aidolduğu-
na ve 10 seneden beri ne miktar kira öden
diğine dair Gümrük ve Tekel Bakanından * 
sözlü sorusu (6/294) 682 

İçişleri Bakanından 
— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-

nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası in-

Sayfa 
saatinin ne zaman ikmal edileceğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/283) 122 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarih
leri arasmda kaç vasıtanın taksi plâkası al
dığına ve kaç vasıtanın da hususiden tak
siye çevrilmiş, olduğuna dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/280) 45 

—• Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Suriye'nin, Türkiye'den hayvan 
ithalâtım durdurmasının hayvan kaçakçı
lığı ile ilgisi olup olmadığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/273) 45 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gevaş üçesine bağlı Müküs nahiye
sinin tam teşkilâtlı bir nahiye haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/299) 780 

imar ve İskân Bakanından 
—• Erzurum Milletvekili Adnan Şen-

yurt'un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vuku-
bulah deprem dolayısiyle alınmış ve almacak 
tedbirlerin neler olduğuna dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/290) 646 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, gecekonduların eski ve yeni durumları
na dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu. (6/56) 547,801:808 

Köy İşleri Bakanından 
— Edirne Mületvekili Türkân Seçkkı'in, 

hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturul
ması için bir öncelik düşünülüp düşü
nülmediğine dair Köy îşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/110) 544,811 

Maliye Bakanından 
— Erzurum Milletvekili Nihat Pasin-

li'nin, Millî Piyango idaresinin, 1963 - 1964 
yılında, ne kadar gelir sağladığına ve ha
len kaç personeli bulunduğuna dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı fhsan Gürsan'-
m sözlü cevabı (6/96) 550:552,809 

—. Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İha
le 'Kanununun, bugünkü şartlara ve ih
tiyaçlara göre, küllolarak değiştirilme
sinin düşünülüp düşnülmediğine dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/114) 559 



Sayfa 
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 

her hangi bir Milli Eğitim Müdüründe ara
nılan vasıfların neler olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/279) 45 

— Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'-
un, bir tutanak bandının .tahrif edildiği ve 
bâzı önergelerin kaybedilmiş olduğu yolun
daki iddialar üzerinde ne gibi bir işlem ya
pıldığına dair Millet Meclisi Balkanından 
•sözlü sorusu (6/293) 682 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
«lal'ın, merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin 
ııakledilmiş, görevden alınmış ve (kimlerin 
ıren;den sröreve aîfanmış olduğuma dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/274) 45 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Başkale ilçesinde ne zaman fbir ya
tılı ıbîftge ilkokulu anılacağına dair Millî Eği-
Hm 'Bakanından «özlü sorusu (6/301) 780 

— Yoagat Milletvflikil i Yuzııf Ziya Ba-
Mdmlı 'nm, Ankara'da acılan Fon LÎ^CÎİ-
*vn, müfredat procrramı ve öğretim metodu 
akımından, başka ülkelerde bîr benlerinin 
fiilin oiîmadı^ın'a dair som önıersresi ve Mîllî 
^ ' t i m Bakanı Orhan Bengtz'in sözlü ee-
-ab! (6/113) '555:559 

Sayfa 
Millî Eğitim Bakanından 

•— Adıyaman Mületekili Süleyman Arif 
Emredin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî 
Eğitim Bakarandan sözlü sorusu (6/305) 826 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra 
Bakanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/278) 45 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, okullarda, günümüzün isteklerine 
daha uygun bir parasız yatılılık sistemi te
sisi hususunda ne düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/111) 554:555,816,811 

— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'-
m, üniversitelerimizin bütün fakülte
lerinde ve yüksek okullarda, normal öğre
nim sürelerini doldurdukları halde, mezun 
olamamış kaç öğrenci bulunduğuna dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/9Û) 550,80° 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik 
ve müfredat programlarında tadilât yap
mak suretiyle lise mezunlarının serbestçe 
ve diledikleri yüksek öğrenim kurumlarına 
devam imkânlarının sağlanıp sağlanmıya-
cağına dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz'in mehil isteği 
(6/87) 548:550,800 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir ve
teriner fakültesi açulması huusunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/289) 51!) 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin TCa-
raca'nın, Erzurum'da bir Teknik Okul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitlim Bakaıundan sözlü soru
su (6/286) 44'* 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, geçen yıllar liselerden mezun olup da 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenle-
rin durumları nazara alınarak ne gibi ted
bir düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/85) 548,808:80!) 

S a ^ ı k VB Sosyal Yardım Bakanından 
— Çankırı Milletvekili Dursun Akcaoğ-

'n'nnn, koleranın yurdumuzaı girmesini ön-
'"v'ci ve koruyucu ne eeşİt teöjhi-rlcrin alın
d ı n a ve haftalığı tedavi edici "tedbirlerin 
neler olduğuna dair Sağlık ve Snsval Yar
dım 'B'aknnındıpın sözlü $onı*u (6/275) 45 

— Snwp Milletvekili Hilmi Isifrüsîar'ın, 
Düzee "Devlet Hastanesindeki röntgen c'lıa-
"inın islemez hailde bırakılması sebebine 
'irç'r Saflık ve Sowa1 Yardım Bakanmdfm 
<wzlü -sonTsu (6/115) '559:560 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'm. 
:u|Tm Başkale ileesî Merkez Sağlık Oenğı-

v n 50 yastaki] bir'hastane haline getirilme
linin ne ^aman mümkün olacakına dair Sağ-
^k ve So^val Yardım Bakanından sözlü 
-•OTOSU (6/297) 779 

Sa-navi Bakanından 
— Adıvaman Mllletfveküi SiVflvman 

\ r i f Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrika-

CÜt 5 
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sının montaj işinin 'hangi safhada olduğuna 
dair ftanlayi Bakanından sözlü .sorusu 
(6/1171 816:817 

— Ağrı Milletvekili Abdiilbâri Akdo-
ğan'ın, çimento satışlarında karafborsa ya
ratıl malına ve partizanca kayırmalara neden 
imkân verildiğine dair Sanayi Bakanın dan 
sözlü .sorusu (6/287) 400 

— Avdım Milletvekili Reşat Ömrda'nın, 
Anfalva. Tekstili Fabrikası tşle-tme SerCinin, 
vazife tenzili sın-edyle, Manisa Teksıtİl Fab-
r'ik'i'iı tnljk fteflİ<rme nnkl«ı tâvîn edilmem 
se-bnh'ne dair Sanayi Bakamından sözlü «o-
rnsn Cfi/2nr)) 779 

— Horam Milletvekili Ffasan Lâtif Sa-
rıwir<n'nin, TCırktereli 'bÖI:<re«ine ne ısrihi s&-
navi v.ıtınmlan vam'lm^ımn düşünül m ek
te rtM"^"i!fl: d^ir Sanayi Balkanından sözlü 
sorusu (R/288) 440 

— THin™ Milletvekili Türkan Seçkin'-
in, Edirne ibö>re«i pancar mı^fcahsıliTi'a pan-
env Pdi-nl -,rmm ne zaman Ödeneceğine dair 
Sn>m\yi Bnlkamndan sözlü sorusu (6/108) 553 

811-
— Vnn Milletvekili Salih Yıldız'ın, 

Van'da kurulmalına 'karar verilen Sa-navi 
Or*ıı«flmn va.nımına ne zaman haslanıla-
e^/nna dair Sanayi Bakanından SÖBİİİ soruisıı 
(6/298) 779 

Tarım Bakanından 
— Avdın Mîlletveteili M. Kemi Yılmaz'-

m, .F"e1wltfe4nde, müstahsil ve ttieear elin
de bulunan incirlerin bozulmadan, değerlen-
dir'lme^i Mu h<r 1îan*n bir tedbir alınması
nın düşünül ün düşünülmediğine -dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/3041 S26 

— Hamdın Milletvekili Balhafttin Uzun-
oH-ln'nıı-n. Sa-ımnn Ad'a^et Fantisi îl B&sjka*-
mnın. Bolu ili hudutları İçinde vantısı tra-
fîk kazası ile îlsrili olarak bir telefon (görüş
meci va.mbn varılmadığına dair 'Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/308) 827 

— Siıtfvn Milletvekili Niyazi özgüç/ün, 
Sînon'nn Ayancık ilçesinde kurulması lü
zumlu görülen ve 1964 programına irtîhaî 
edilmiş ölaın Yonga Levha Fabrikasının1 ya-

Sayfa 
pımına ne zaman başlanacağına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/307) 827 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, ;bu ta
rihe kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymet
lendirmiş olduğuna d'air Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 553,810:811 

— Van MîHötvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Başkale ilçesinde ve 'su kanalı so
nunda 'başîıyan ovada numune fidanlık te-
sisi için Mı* çalışma ohıp olmadığına dair 
Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/303) 780 

— Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo-
^ n ' ı n , eimeuto satıslannda .karaborsa yara
tılmalına ve partizanca kayırmalara neden 
'•mikan verildirHnc dair Tarım Bakanımdan 
•ifalii floran (6/287) 440 

— Avdın Milletvekili M. Kemali Yılmas*.'-
*n l$™p bölrresmd-e, müstahsil ve tüccar elîıı-
]* bnIıınan incirlerin bozulmadan, değer
lendirilmesi iein her Tıarıei 'bir tedbir alın
ganının düşünülüp düşünül medi^n-e da!İT 
^arım Bakanından sözlü sorusu (6/304) 826 

— Mnnisa Milletvekili Sülevman Onğ-
"fi**'m. TTımumî Mağailar Türk Anonim Kİr-
Vetinitı, Ulus gamtesine ve Akis dergisine 
-<"f"tı*n gazete kâğıdı bedellerini almamış ol-
İnfrnmın bilinip bilinmedi ̂ ıre dair Tarım 
Bakanından .sözlü sorusu (6/281) 99 

— Samsun Milletvekili Balbattm TTzun-
ı*lu'ım, hariçte daha iyi tutulan Oarsam-
'"«ı fasnlvesinin ihracına rorluk crkifl.nİmam
ı m Anava«tava avkırı olup olmadı^ma dair 
ticaret Bakanından sMü »orusu (6/81) 5<*-7, 

fi08 
Tnrisîm ve Tanıtırla Bakojımdan 

— Avdm -M'*J1 «t.TSfikîli ptesafi Ozfirda'nın, 
•^nmukkale'n'in kÖvlüler tarafından kepilen 
^ıvnnnn muniha:=ıiT*an Pc-mukkale've taihı4*?i 
•"i-ınsıında, ne düf'inüldüküne d'fliir Turizm 
•*<\ 'T^nıfma Bakanından sözlü sorusu 
'6/296) 779 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
"Han'ın Gevaş ilıecsînd'e bîr turistik otel ve 
'•'"=tWerİ inşasının düşünülüp diTsünülmedî-
r*'no dair Tnrİ'zm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/300) 780 
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Ulaştırma Bakanından 
—• Trabzon Milletvekili Ali Rıaa Uzun-

er'in, Traibzon Hava Alanında, plânın ön
gördüğü güvenlik donatımının ne zaman ta-

Adalet Bakanından 
— Bolu Milletvekili Hasan özcan'ın, 

dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili 
dosyalanıl adedine v<3 'kimlerin dokunul-
m azlıkların m 'kaldırıl masının istendiğine 
dair Adalet Bakanından yazılı sorusu 
(7/81) 122 

— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Orman suçlularının zarar mahiye
tindeki tazmniatlannın affı 'hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Adalot Bakanın
dan yazılı sorusu (7/93) 646 

— Sivas Milletvekili Gıyasefctin Du-
man'm, Si<vas Ağır Ceza Mahkemesinin 
7 . 3 . 1957 tarih ve 19 sayılı Karan ile 
memnu haklan iade «dilen şahsın seçmek 
hakkını haiz olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi ve Adalet Bakanı Hasan 

• Dinçer'in yazılı cevabı (7/70) 340:341 

Başbakandan 
— Ağrı Milletvekili Kasım KüfrevP 

nin, Ağrı ilinin merkez ve ilçelerinde, 
plân ve program icabı, her bakanlığın ya
pacağı yatırını ve göreceği 'kannı hizmet
lerinin neler olacağına dair yazılı soru 
Önergesi ve Başbakan adına Devlet Baka
nı Cihat Bilgehan'ın yazılı eeva'bı (7/64) 334: 

339 
— Çankırı Milletvekili Dursun Akrça-

oğlu'nun, Antalya ve Çukurova bölge 
plânlama projelerinin yapılmasına hangi 
tarihte başlandığına dair sorusu ve Baş
bakan Adına imar ve takan Bakanı Hal
dun Memteşeoğlu'nmt yazılı cevabı (7/72) 820: 

822 
— Edirne Milletvekili Türkân Seç-

kin'in, Edirne'nin ışıklanması işinin hangi 
•tarihte başlayıp hangi tarihte bitirilece
ğine dair sorusu ve Başbakan Adına 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ibra
him Deriner'in yazılı cevabı. (7/20) 820 

Sayfa 
mamlanacağına ve Tahran - Trabzon - An
kara - İstanbul 'hava seferlerinin ihdası 
çalışmalarının ne safhada olduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/276) 46 

ı — Kastamonu 'Milletvekili Adil Ay-
; dın'ın, Kastamonu il ve ilçeleri dâhilinde 

ne gibi işlerin ve yatırımların 1966 yılı 
plânına alındığına dair Başbakandan ya-
Izıh sorusu (7/91) G46 

Bayındırlık Bakanından 
— Kastamonu Milletvekili Adil To-

közlu'nün, Kastamonu ilinin Araç ilçesi
ne bağlı Boyalı nahiyesinin, Araç'tan Bo-
yalı'ya kadar olan, 30 kilometrelik yolu
nun yapımı isinin, 1966 yılı içinde, ele 
alınması için ne gibi tedbirler düşünldü-
ğünc dair yazılı sorusuna Bayındırlık Ba
kam Etem Erdinç'in yazılı cevabı (7/57) 119 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
Özlü'nün, Kastamonu ilinin Ecevit - Ağlı -
Azdavay yolunun karayollarınca, 1966 yı
lı içinde, esaslı olarak yapılması için şim
diden ne gibi tedbirler alınmış okluğuna 
dair yazılı soru Önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Etem Erdinç'in yazılı cevabı. 
(7/59) 198:199 

— Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş/-
m, Niğde ilini Nevşehir iline bağlıyan yo
lun asfaltlanmak üzere 1966 programına 
alınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Etem Erdinç'in yazılı cevabı 
(7/55) 334 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'-
m, Sinop ilini Karadeniz'in dalgalarından 
koruyan suların onarılması hakkında ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Etem 
Erdinç'in yazılı cevabı (7/65) 199 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-
tralk'm, Tekirdağ - Çanakkale yolu -güzar-
gâhının daha kısa olarak tanzimine imkân 
olup olmadığına dair Bayındırlık Baka
nından yazılı sorusu (7/107) 827 

B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Çalışma Bakanından. 
— Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-

trak'm, Tekirdağ îşçi Sigortaları Hasta
nesinin yapıhp yapılımıyaeağına dair Ca-
kşma Bakanından yazılı sorusu (7/104) 827 

Devlet Bakanından 
— Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'-

nin, Ağrı ilinin merkez; ve ilçelerinde, 
plan v eprogrum icabı, her 'bakanlığın ya
pacağı yatırım ve göreceği kamu hizmet
lerinin neler olacağına dair yazılı soru' 
önergesi ve Başbakan adına Devlet Baka
nı Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı (7/64) 3-34 = 

339 
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 

Ekinci'nin, Tapu ye Kadastro Genel Mü
dürlüğüne bağlı tapu grup müdürleriyle 
kontrol memurlarının, mevkileriyle müte
nasip bir harcırah sta-tüsüne kavuşturul
maları konusunda bir tedbir düşünülüp 
düşünülmediğine dair Devlet Bakanın
dan yazılı sorusu (7/101) 780 

Dilişleri Bakanından 
— Hatay Milletvekili Reşat Mursal-

oğlu'nun, Suriye'de Hatay ve iskenderun 
için yapılmakta olan nümayişler hakkın
da her hangi bir teşebbüste bulunulup 
bulunulmadığına dair yazılı soru önerge
si ve Dışişleri Bakanı İhsan 'Sabri Oağla-
yangü'm yazılı cevabı (.7/40) 650:651 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Burdur Milletvekili Fethi Çelik-

baş'm, istanbul Tetrol Rafinerisi Anonim 
Şirketinin, 'ha/mpetrol ithalinde, yerli ve 
yabancı petrol nakliye şirketlerine, 'baş
langıçtan itibaren, ton ıbaşma ödediği 
navlun miktarına dair yazılı soru önerge
si ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
İbrahim Deriner'in yazılı cevabı (7/14) 648: 

650 
— Edirne Milletvekili Türkân Seç-

kin'İn, Edirne'nin ışıklanması için 'hangi 
tarihte başlayıp hangi tarihte bitirileceği
ne dair sorusu ve Başbakan Adına Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ibrahim Deri
ner'in yazılı cevabı (7/20) 820 

— Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'm, Hatay'da inşası kararlaştırman Tah
ta Köprü Barajı için 1964 ve 1965 yılla-

Sayfa 
rında ne miktar para harcandığına ve 

.1966 yılında ayrılan yatırım miktarına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu 7/96) 682 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Kars'ın Susuz ilçesinin elektrik 
İhtiyacının 1966 yılı programına alınıp 
alınmadığına -dair yazılı soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan ibra
him Deriner'in yazılı cevabı (7/31) 650 

— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Ça.talağzı - Kastamonu elektrik 
hattından hangi ilçe ve köylerin istifade 
edeceğine dair yazılı sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı ibrahim Deri
ner'in yazılı cevabı (7/90) 646,823:824 

— Maraş Milletvekili Kemali Baya-
zıt'm, yukarı Ceyhan projesi içindeki El
bistan, Afşin ve Göksu ovalarını sulamak 
üzere yapılması öngörülmüş olan Adatepe 
ve Karakuz barajlarının Fizibilite ve katî 
projelerinin bitirilip bitirilmediğine dair 
sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı ibrahim Deriner'in yazılı eeva'bı 
(7/54) 433:434 

— Sivas Billetvekili Riyasettin 17u-
man'm, Sivas'ta bîr erozyon müdürlüğü 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair ya2ih soru Önergesi ve Tarım Baka
nı Bahri Bağdaş/m yaızılı cevabı (7/83) 652 

— Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas'ta, Devlet Su işleri Bölge 
teşkilâtı kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ibra
him Deriner"in yazılı cevabı (7/84) 207,725: 

726 
— Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-

trak'ın, Edirne'nin Uzunköprü- inıdutları 
dâhilinde yapılmakta olan Altmyazı Barajı 
sahası içinde kaldığı için istimlâk edilen 
arazilerine 'bedel olarak köylülere, Devle
te ait toprakların verilmesinin müımkün 
olup olmadığına dair yazılı soru önerge
si, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı sorusu (7/103) 827 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-
trak'ın, Saray, Çerkezköy ve Vize beledi
yelerine Kuzey - Batı enterkonete siste-
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minden sağlanması lâzımgelen enerjiye 
mukabil talebedilen ve tatbikatta eşitsiz
liğe ve ödemede imkânsızlığa müncer olan. 
enerji bedelleri hakkında ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
lkanından sözlü sorusu (7/106) 827 

İçişleri Bakanından 
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-

rıyüee'nin Çorum'un Sungurlu ilçesine1 

bağlı Inegazİli köyü halkı ile Ankara'nın, 
Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyü hal
kı arasındaki hudut anlaşmazlığının ne 
zaman halledileceğine dair soru önerge
sine içişleri Bakanı Farak .Sükan'ın yazıh 
cevabı (7/82) 127,725 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Muş ili Şoförler Cemiyeti -Baş
kanının, Muş Emniyet Teşkilâtına mensup 
dört polis tarafından dövülerek işkence
ye-tabi tutulduğunun doğru olup olmadı
ğına dair İçişleri Bakanından yapılı soru
su. (7/100) 682 

— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dm'ın, Kastamonu'nun Devrekani iloesme 
bağlı Etçiler 'köyü halkından Zfrıet Demir 
Kaya'nın, silâhlı şahıslar tarafından evi 
basılıp kendisinin dağa kaçırıldığının doğ
ru olup olmadığına dair yazılı soru öner
gesi ve içişleri Bakanı Faruk Süikan'ın 
yazılı cevabı (7/75) . 434:435 

înmr ve iskân Bakanından 
— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'ın, 

her bakımdan mahrumiyet içerisinde 'bu
lunan Bitlis'in konut problemlerinin halli 
konusunda n« düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi ve imar ve iskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/39) 717:719 

— Çankırı Milletvekili Dursun Akça-
oğlu'nun, Antalya ve Çukurova bölge 
plânlama projelerinin yapılmasına hangi 
tarihte başlandığına dair sorusu ve Baş
bakan adına îmar_ ve iskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun yazılı «evahı (7/72) 820: 

822 
— Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-

trak'ın, Edirne'nin Uzunköprü hudutları 
dâhilinde yapılmakta olan Altınyazı Ba
rajı sahası içinde kaldığı için istimlâk 

Sayfa 
edilen arazilerine bedel olarak köylülere, 
Devlete ait toprakların verilmesinin -müm
kün olup olmadığına dair yazılı soru 
önergesi, imar ve iskân Bakanından ya
zılı sorusu (7/103) 827 

Köy İşleri Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Mu

rat Öner'in, gezici olarak çalışan İşçilere, 
yolluk verilmesi kabul edilen tazminatın 
sözleşme hükümlerine göre hemen öden
mesi için ne gibi tedbirler alındığına dair 
önergesi ve Maliye Bakanı İhsan G ur
san İle Köy işleri Bakanı Sabit Osman 
Avcı'nın yazılı cevapları (7/43) 38:40 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyiice'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine 
bağlı Evci köyünde kayma sebebiyle tah
liye edilen mahalle sakinlerine ne 'gibi 
yardım yapıknasının düşünüldüğüne dai" 
yazıh soru önergesi, Köy işleri Bakanlığa 
na gönderilmiştir. (7/87) 207 

•— Edirne Milletvekili Türkân Soçldn'-
in, hudut şehirlerinin de elektriğe kavuş
turulması için bir öncelik düşünülüp dü
şünülmediğine dair Köy işleri Bakanın
dan yazdı sorusu (7/99) 6S2 

— Hatay Milletvekili Yahya Kaıvbo-
lat'ın, Hatay'ın, Altınözü ilçesi ile Yıumış-
han, Bayra ve Zev köylerinin irtibatını 
sağlıyan köprünün, 1966 yılında, yeni
den inşaasmın düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Köy İşleri Bakanından yazılı 
sorusu (7/98) 681 

— Haıtay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, Hatay köylerim biran önce içme 
suyuna kavuşturmak için gereken tedıbir-
lerin alınıp alınmadığına dair Koy işleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/97) 682 

— Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'm, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı 
Aktaş köyüne 1966 yılında içme suyu te
mini için bir hazırlık yapılıp yapılmadığı
na dair Köy işleri Bakanından yazılı so
rusu (7/95) 682 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şamiı 
oğlu'nun, Kars'n İğdır ile Aralık ilçeleri 
arasındaki çorak arazinin verimli hale 
getirilebilmesi için ne gibi tedbirler dü-
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şünüldüğüne dair Köy işleri Bakanından 
yazılı sorusu ,(V77) 45 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'da, nehir kıyısındaki köy
lere ait arazilerin sulanmasında fail lam
dan ve tıkanmış. olan ıkanahn açılması 
işinin ne zaman ele alınacağına dair Köy 
işleri Bakanından yazılı sorusu (7/89) 646 

— Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'm, Sivas'ta bulunan Koy içime Sula
rı Şefliğinin Bölge Müdürlüğü haline 'geti
rilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından yazdı soru
su (7/86) 207 

— Sİvas Milletvekili G-ıyasettin Du-> 
•man'ın, Sivas'ta bulunan Köy içme Su
lan Şefliğinin, Bölge Müdürlüğü haline 
getirilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair sorusuna Köy isleri Bakanı Sa
bit Osnıan Aveı'nm yazılı cevabı (7/86) 822-

823 
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-

bioğlu'nun Köy İçme Sulan Başkanlığı ile 
Oes - Ig Senkası arasında imzalanan Top
lu Sözleşmenin 60 ncı 'maddesinin tatbiki 
konusunda ne düşünüldüğüne dair yapılı 
soru önergesi ve Koy işleri Bakanı Sairi t 
Osman Aveı'nm yazılı cevabı (7/50) 195* 

196 

Malîye Bakanından 
— Afyon Karihisar Milletvekili Murat 

öner'in, gezici olarak çalışan- işçilere, 
yolluk yerine verilmesi kabul edilen taz
minatın sözleşme hükümlerine göre he
men ödenmesi için ne gibi tedbirler alın
dığına dair Önergesi ve Maliye Bakam 
ihsan Gürsan'ın yazılı cevabı. (7/43) 38:40 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, hac konvoyu teşkil eden fir
malardan, dış seyahat vergilerinin, kon
voy yurt dışma çıkmadan tahsil edil
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Maliye Bakanından yazılı sorusu, (7/80) 45 

Millet Meclisi Başkanından. 
— izmir Milletvekili Şinasi Osma-' 

nın, 15 . 3 . 1966 tarihli Birleşimin ikinci 
oturumuna Başkanlık eden Başkanveki-
linin tutumuna ve mütaakıp birleşim-

Sayfa 
de verdiği önergenin okunmamış ol
ması sebebine dair Millet Meclisi Baş
kanından yazılı sorusu (7/88) 519 

Milli Eğitim Bakanından 
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 

Ekinci'nin, 5 Yıllık Plân gereğince ye
niden açılması öngörülen 6 tıp fakülte
sinin nerelere kurulacağına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in ya2ilı cevabı (7/52) 41 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in. 
Koalisyon ve Sayın Süleyman Demire] 
Hükümetleri zamanlarında, Millî Eğitim-
Bakanlığı Merkez Teşkilâtına mensu-
bolmadığı halde bu teşkilâta ve merkez 
teşkilâtında ikeoı hariç bir göreve ata
nanların durumuna dair Millî Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/108) 827 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 

Sarıyüce'nin, Ankara Göğüs Hastalık
ları Hastanesine, 1 Nisan 1963 tari
hinden bugüne kadar kaç hasta yatml-
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından yazılı sorusu (7/109) 827 

Sanayi Bakanından 
— Hatay Milletvekili Yahya Kan-

bolat'm, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı 
Aktaş köyüne 1966 yılında içme suyu 
temini için bir hazırlık yapılıp yapıl
madığına dair yazılı sorusu 

— Kasatnronu Milletvekili Âdil To-
közlü'nün, Kastamonu'da bol miktarda 
ekilen ve bölgenin iktisadi durumuna 
büyük ölçüde tesir eden kendirin, fenni 
usullerle ekimi, istihsali, lifinin çıka
rılması ve değerlendirilmesi üzerinde du
rulmuş olup olmadığına dair sorusuna 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un ya
zılı cevabı. (7/58) - 719:724 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, küçük esnafa verilen kredinin 
asgari 10 bin liraya çıkarılması için ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru Önergesine 
Sanayi Bakam Mehmet Turgut'un yazılı 
cevabı. (7/76) 724:725 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-
trak'ın, 1964 yılında plâna alınmış bu
lunan Tekirdağ Sanayi Çarşısının plân-



Sayfa 
dan çıkarılıp çıkarılmadığına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (7/105) 827 

Tarım Bakanından 
— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak-' 

m, Bitlis ve çevresinin mahsulünün ne îiis-
bette zarar gördüğüne ve zarar gören
lere yardımın ne safhada bulunduğu
na dair sorusuna Ticaret Bakanı Mac İt 
Zeren'in yazılı cevabı. (7/15) 115:117 

—Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum'un Ortaköy ilçesi 
köylerinde haşhaş ekimine tekrar izin 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/102) 827 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şamîl-
oğlu'nun, Kars ili ve havalisinde, yetiş
tiricilerin kâfi, ucuz ve kolay damız
lık hayvan temin etmeleri için yeni 
tedbirler düşünülüp düşünülmediğine, 
dair sorusuna Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'm cevabı. (7/79) 45,436:437 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Kars'ta inşası kararlaştırılan 
Süt Tozu Fabrikasında yağ ve peynirin 
de imal edilip edilmiyeeeğine dair soru
suna Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm ya
zılı cevabı (7/78) 45,435:436 

— Kastamonu Miletvelrili Adil Ay-
dın'm, Kastamonu'da köylünün ve çiftçi
nin daha müsait kredi imkânlarına ka
vuşturulması için ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından yazılı sorusu 
(7/94) 646 

— Kastamonu Miletvekili Adil Ay-
dan'm, kendir istihsalinin daha verimli 
bir hale getirilmesi ve değerlendirilmesi 
için ne gib tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/92) 646 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
özlü*nün, Kendir ekim alanının yüzöl
çümünün ne kadar olduğuna ve bölge ve 
illere göre dağılım miktarına dair yazılı 
sorusuna Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm 
yazılı cevabı (7/56) 196:198 

— Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'm, Sivas'ta bir erezyon müdürlüğü 
kurulmasının düşünülüp düşünülmedi-

Sayfa 
ğine dair Tarım Bakanmdan yazılı so
rusu (7/83) 207 

Ticaret Bakanından 
— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'-

ın, Bitlis ve çevresinin mahsulünün ne 
nisbctte zarar gördüğüne ve zarar gö
renlere yardımın ne safhada bulundu
ğuna dair sorusuna Ticaret Bakanı Ma-
cit Zeren'in yazılı cevabı. (7/15) 115:117 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğhi'nun, Kars ili ilçe ve köylerinde 
başgösteren yiyecek buğday ve hayvan 
yemi sıkıntısının giderilmesi hususunda 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sorusuna Ticaret Bakanı Macit Zeren'in 
cevabı. (7/29) 117:118 

— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dm'ın, Kastamonu'da köylünün ve çift
çinin daha müsait kredi imkânlarına 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu 
(7/94) 646 

— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dın'm, Kendir istihsalinin daha verimli 
bir hale getirilmesi ve değerlendirilmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/92) 646 

— Samsun Milletvekili Bahaddin 
Uzunoğlu'nun, halen Toprak Mahsulleri 
Ofisinde kaç kişinin bekçi olarak is
tihdam edildiğine dair sorusuna Ticaret 
Bakam Macit Zeren'in yazılı cevabı 
(7/53) • 41:42 

— Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas'ın, Koyulhisar kazasında, 
Esnaf Kefalet Kooperatifinin ne zaman 
durulacağına dair Ticaret Bakanından 
yazılı sorusu (7/85) 207 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 
—Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-

oğlu'nun, Ağrı ili tarihî Anı harabe-
elri civarında, yolu yapılmadan inşa 
edilen otelin ne şekilde çalıştırılaca
ğına dair yazılı sorusuna Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın cevabı 
(7/30) 118:119 



Ulaştırma Bakanından 
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 

Sarıyüce'nin Kırklareli ile istanbul ara
sındaki motorlu tren seferlerinin yeni
den ihdası hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı sorusuna Ulaştırma Bakam 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/73) 
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341 

Sayfa 
— Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş-

m, Niğde ili Aksaray ilçesi telefon şebe
kesinin ıslahı île otomatik santral konul
ması hususunun düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna Ulaştırma Bakanı 
Seyfİ öztürk'ün yazılı cevabı (7/45) 40:41 

SUNtTKLAR VE TELGRAFLAR 

— Doğu Pakistan'da vukubulan deniz 
faciası münasebetiyle Başkanlığın vâki 
mesajına Pakistan Millî Meclis Reisliği
nin cevabı. 354 

— Kurban Bayramı dolayısiyle Ge
nelkurmay Başkanı Orgenaral Cemal Tu-
ral ile Millet Meclisi Başkanı Ferruh 
Bozbeyli'nin karşılıklı tebrik telgrafları 656 

TASARILAR 

— 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştik 
ritnıesi hakkında (1/149) 9.9 

•—• 6760 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/158) 486 

— «Akdeniz Balıkçılık Genel Konse
yi» Muaddel Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair (1/189) 780 

— Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/169) 487 

— Arsa Ofisi kanun tasarısı (1/157) 486 
— Bâzı suç ve cezaların affı 'hakkında 

kanun tasarısı (1/117) 3 
— 5434 «ayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 22 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(1/145) 4 5 ' 

— 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/172) 487 

— Ceza işlerinde karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Söyleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında (1/147) 99 

— Çarşı ve mahalle Bekçileri kanunu 
tasarısı (1/160) 686,876:885 

— Denizde can ve mal koruma hakkın
da kanun tasarısı (1161) 

— Deniz İş kanunu tasarısı (1/188) 

— Devlet İhale kanunu tasarısı (1/150) 
— Devlet Su İşleri G-enel Müdürlüğü 

1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı (1/175) 

486 
496, 
655 
138 

647 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı (1/174) 647 

— 4997 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla 
değişik 5 nei maddesinin değiştirilmesi 

' hakkında (1/131) 654 
— 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad

desinde değişiklik yapılması hakkında 
(1/142) 3,496:515 

— Ege Üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/176) 520 

— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hak
kında kanun tasarısı (1/162) 486 

— Eşit değerde iş için erkek ve kadın 
işçileri arasında ücret eşitliği hakkında 
100 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair (1/78) 139 

— Gecekondu kanun tasarısı (1/76) 46, 
568:599,658:679,830:863 

— Genel 'bütçeye dâhil dairelerin 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (3/162, 1/32) 654 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı (1/186) 654 

— İstanbul Üniversitesinin 1963 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş-
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kanlığı tezkeresi İle Manbul Üniversite
sinin 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (3/174, 1/44) 487 

— İş kanunu tasamı (1/187) 495:496,655 
— İş ve meslek bakımından ayırım 

hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair (1/74) ' 139 

— Jandarma Efradı Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/159) 486 

«— Milletlerarası para fonu ile millet
lerarası imar ve kalkınma bankasına 
katılmak için yetki verilmesine dair ka
nunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/146) 46 

— Millî parklar kanun tasarısı 
(1/132, 4/54) 17 

— Mürcimlerin iadesine dair 3 Eylül 
1930 tarihli Türikdye - Almanya, Anlaşma
sının 19 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında mektup teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu-
bulunduğuna dair (1/165) 486 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı. (1/171) 487 

— Kişi halleri işlemlerinin düzeltil
mesi kararlan ile ilgili Sözleşmenin onay
lanmasının uygun 'bulunduğuna dair 
(1/182) 654 

— Kooperatifler kanun tasarısı 
(1/151) 138 

— 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı 
Esnaf ve küçük sanatkârlar (Kanununun 
111 ve 112 nci maddeleriyle geçici 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici 4, 5 ve 6 neı maddelerin eklenme
sine dair (1/85) 382 

— Olağanüstü hal insangücü idaresi 
ve çalışma yükümlülüğü kanun tasarısı 
(1/155) 139 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçesi yılı Kesİnhesap kanun tasarısı. 
(1/170) 487 

— «XXXVII sayılı Türkiye Cumhu
riyeti listesi» (En ziyade müsaadeye 
mazhar Millet Tarifesi) nde değişiklik 
yaıpılmasına dair olan Bakanlar Kurulu 
kararlarının onaylanması hakkında 
(1/184) «64 

Sayfa 
— «XXXVII sayılı Türkiye Cumhu

riyeti listesi» (En ziyade müsaadeye 
mazhar Millet T,arifesi)nin yürürlüğe 
konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu 
Kararının onaylanması 'hakkında (1/185) 654 

— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 neı maddesinin değiştirilmesine 
dair (1/163) 406 

—• Serbest malî müşavirlik kanunu 
tasarısı. (1/166) 486 

— Su ürünleri kanunu tasarısı. (1/190) 780 
— Tapulama kanunu tasarısı (1/128) 487 
— Telsiz kanunu tasarısı (1/179) €64 
— Türk Farmakopesi hakkında kanun 

tasarısı. (1/167) 486 
— Türkiye Büyük Milet Meclisi üye

lerinin seçimierinde uygulanacak hü
kümler hakkında (1/100) 24:38,172:178,208: 

2124,225 =244,268 fl7İ 
— TCDD, Memur ve Hizmetlilerine 

3186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine 
göre ikramiye Ödenmesi hakkında (1/154) 139 

— T. C. (Emekli Sandığı Kanununun 
>2 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla ek
lenen (ıg) fıkrasının değiştârilmesine da
ir (1/152) 138 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 1964 ta-
fihinde Ankara'da imzalanmış olan Kül
tür •Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair (1/168) 486 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
ırasında 22 (Kaairan 1966 tarihinde imza
lanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
ınlunduğuna dair (1/99) 827 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı. (1/178) 494:495,655 

— Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ba
zı maddelerin değiştirilmesine dair 
(1/180) 654 

— Uyuşturucu maddelerin murakalbesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 neı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/173) 520, 

646 
— 3630 sayılı Kanunun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin 
kaldırılması ve bir geçici madde eklenme
si hakkında (1/153) 138 
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— 3078 sayılı Tuz Kamununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 'bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair (1/148) 99 

— Yaıbaneı memleketlerde yapılan OT-1 

lenme merasimlerinin kolaylaştırılması 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun 'bulunduğuna dair (1/181) 654 

— 27 . 6 . 1963 tarihli ve 261 sayılı 
Kanun gereğince Hükümetçe alınan ka
rarın onanması hakkında (1/164) 486 

Sayfa 
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun değişik .geçici 5 ve 6 nen maddelerinin 
değiştirilmesi hakındaki 11 . 2 . 1966 ta* 
nihü ve 724 sayılı Kanuna ok kanun ta
sarısı (1/166) 3S1 

* — Vatandaşlığın 'kazanılması 'konu
sunda karşılıklı <Mlgi verilmesi hakkındaki 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/183) 654 

TEKLİFLER 

Adana (Hasan Aksay) 
— Onfra - Doğu 'Teknik Üniversitesi Ka

nununun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (2/269) 

Afyon KaraJıisar (Mustafa Akalın ve 18 
arkadaşı) 

-— Çiftçi mallarının korunması hakkıtir 
daki kanun teklifi (2/270) 

Aydın (Reşat özarda) 
— Bâzı suç ve cezaların affı halckında 

(2/207) 

Aydın (Reşat özarda ve 4 arkadaşı) 
— 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka

nununu tadil edem 23.2.1965 tarihlî ve 545 
sayılı Kanunun 6 neı maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair (2/255) 

'Balıkesir esfki (Ahmet Aydın Balak ve 
37 arlcadaşı (1) 

— Yeniden kurulacak vakıflara ait ka
nım teklifi, (2/250) 

Bolu (Sırrı JTzunhasanoğlu ^Cumhuri
yet Semtosu Üyesin) ile Tunceli (M. Ali 
Demir «Cumhuriyet Senatosu Üyesi») 

— 5965 sayılı Ka.nuoıa bir madde ek
lenmesine dair (2/239) 

BnT.şıa (Cahit Ortaç ^Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi* ve 9 arkadaşı) 

— Vergi suç ve cezalarının affı hakkın
da (2/81) 

Bursa (Nilüfer Gürsoy ve 60 arkadaşı) 
— Bursa'da (Bursa Üniversitesi) ismi 

ile bir üniversite kurulmasına dair (2/262) 

780 

780 

139 

46 

382 

(i) Birinci Dönem Milletvekili, 

Cumhurbaşkanınca S. Üye (Ömer Ergün 
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi» ve 31 arka
daşı) 

— 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair (2/252) 99 

Erzurum (Adnan Senyurt) 
— öayriımenkulo tecavüzün men 'ine dair 

5917 sayılı Kanunun 5 ve 6 neı maddeleri
nin 4öğEgtirilmeei 'hakkında (2/256) 139 

Erzurum (G-n/asettin Karaca) 
— 7269 sayılı Kanuna bir geçici madde 

•eklenmesi hakkında (2/272) 827 

İçel (Cami Tevfİk Okyayuz ^Cumhuri
yet Senatosu üyem») 

— Köy elektrifikasyonu yatırımlarında 
ltııManılraaık üzere 'Türkiye'de istihlâk edi
len elektrik enerjisinin beher kilovat saatin
den 1 lEiıtuş; koy elektrifikasyonu payı alın
malıma dair (2/260) 276 

Mareci Üyeler (Millet Meclisi îdare 
Âmirler i) 

— Sayıştay kanun teklifi (2/251) 46 

fotanibııl (Ahmet TaJıtahılıç.) 
•—'Karalı Mücahit merhum İbralhim Ay

dın'in eşi, MeVk Aydm ile evlenmemiş kızı 
Meliha Aydm'a valbamî hizanet tertibinden 
•maaş bağlanması hakkımda (2/253) 139 

istanbul (Mebrure Aksoley «Cumhuri
yet Senatosu Üyesi») 

— 5434 sayılı T. C, Emekli Sandığı Ka
nununun 72 nci maddesinin sonuna bir 
bend eklenmesi hakkında (2/254) 139 
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Sayfa 

istanbul (Reşit Ülker ve 10 arkadaşı) 
ile izmir (Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı) 

— Gecekonduların düzenlenmesi hak
kında (2/13) 46,568,599,658,679,830:863 

istanbul (Rıfat öztürkçine «Cumhuri
yet Senatosu Üyesh) 

— Gecekonduların iman, tasfiyesi ve 
ıslahı hakkında kanun teklifi (2/193) 46,568: 

599,658:679,830:863 
Kars (Abbas Çetin) 
— 3456 sayılı ve 28 . 6 . 1938 tarihli 

Noterlik Kanununa beş madde eklenmesine 
mütedair kanun teklifi (2/263) 382 

•Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna ^.Cum
huriyet Senatosu Üyesi») 

— Bâzı orman suçlarının affına ve taz
minatın terkinine dair (2/114) 3 

Kastamonu (î. Hakkı Yılanhoğlu ve 7 
arkadaşı) 

— Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı As
kerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hak
kında (2/174) 3 

— Bâzı siyasi suçlularla basın suçluları
nın ve bunlarla ilgili olarak mahkûm olmuş 
diffei' suçluların cezalarının affına dair 
(2/101) 3 

Konya (Muammer Obüs «Cumhuriyet 
Senatosu Üyesh) 

— Basın Kanununun 31 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair (2/261) 381 

Konya (İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşı) 
— Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön

lenmesi hakkında (2/23) 46,568:599,658:679 
830:863 

— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın, 
1314 doğumlu Ahmetoğlu Aziz Sinan'a va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında (2/271) 827 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri 
— 6831 sayılı Orman Kasnırtıma 633 sas-

yılı Kanunca eklenDCfn geçici 6 ncı madde
nin Anayasaya ayları olduğundan îptaliüe 
dair (3/292) 246:247 

Sayfa 
Nevşehir (Alî Baran Numanoğlu) 
— 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İha

le Kanununun 66 ncı maddesinin değişti
rilmesine dair (2/267) 647 

Ordu (Sadi Pehlivanoglu) ve Kars (Ce
lâl Nuri Koç) 

— 346 sayılı Temsil ödeneği Kanunu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında (2/155) 567:568 

Sakarya (Hayrettin Uysal) 
— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
(2/257) 139 

Sakarya (Hayrettin Uysal ve 14 arka
daşı) 

— Sakarya iline bağlı Geyve ilçesinin 
Pamukova bucağında Pamukova adı ile bir 
ilçe kurulması hakkında (2/265) 520,647 

Sakarya (Hayrettin Uysal ve 15 arka
daşı) 

— Sakarya iline bağlı Karasu ilçesinin 
Kocaeli bucağında, Kocaeli adı ile ilçe ku
rulması hakkında (2/266) 520,647 

Tabiî Üye (Fahri özdilek «Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi» ve 5 arkadaşı) 

— Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu Abdur-
rahman Özgen'o vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında (2/264) 520,647 

Tabiî Üye (Kadri Kaplan «Cumhuriyet 
Senatosu Üyesh ve 8 arkadaşı) 

— 2 0 - 2 1 Mayıs olayları ile ilgili suç
lular ile diğer bir İnsim suçluların affına 
ve bir kısım idarî işlemlerin değiştirildiği
ne dair (2/223) 3 

Uşak (Fahri Uğrasızoğlu) 
— 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maa

rif teşkilâtına dair (2/259) 276 
— 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayıh Ulu

sal bayram ve genel tatiller hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin D ve E fıkraları
nın değiştirilmesine dair (2/258) 276 

— 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kamiu-
mnran 21/3 maddcteHiin' irptaKtoıe dair 
(3/326) 657:658 

— Temyiz Mahkemesi Teşklâtın'a daitr 
1221 sayılı Kanunun 5859 satysb Karnımla1 

TEZKERELER 
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Sayfa 

değişik 5 ncl maddesinin iptali hakkında 
(3/327) 657 

Başbakanlık tezkereleri 
(Çeşitli) 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle 
Amerika Bürlegik Devletleri Hükümeti ara> 
sında Atom Enferjilsîlnin] Sivil Sahada kul-
lasndması hususunda i^bilrlîğhıe dair Anlat
manın değiştirilmesi île ilgittî Anlaşmanın 
bir suretinin gönderildiği hakkında 
(3/336) 788:789 

Öeriverme isteği) 
— ölüm cceasına hükümlü Kaçak Çe

lik, Abdülgani' Karasu ve Mehmet Demir 
haklaırmdaki dosyanın? geriverîlmesine 
dair 875:876 

ölüm cezalan 
— Bafra kazasınm Elifli köyü 149 nu

marada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı Saniye'-
den doğma 1 , 1 . 1937 aslî ve (ay günsüz 
1933) tashih Bafra doğumlu Şerife Balsü-
zen ile Bafra kazasının' Kanfagüney köyü 
2 numarada nüfusa kayıtlı Salihoğhı Ha-
mîde'deıı doğma 8 . 9 . 1927 Bafra do
ğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm cezasnua 
earptırılmail'an hakkında (3/305) 487 

— Edirne'iMta.- Lalapaşa İlçesi Çömlek-
pînaT köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfu<-
sa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 
22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yaman İle 
ayn* nüfusa kayıtlı Emin kızı Fatma'dan 
do&ms 1928 doğumlu Zehra Yaman 'm ölüm 
cezalarına1 çarptırılmaları hakktndaı (3/284) 9f 

— Keskin'in Kavurgah köyü 107 hanıe 
numarasında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Naizife'den doğma 1 . 2 . 1935 doğumlu 
Molla YiğlteFm ölüm cezasıma çarptiTHİma-
n hakkında (3/307) 520,647 

— ölüm cezasına hükümlü Kaçak Çe
lik, Abdülgani Karasu ve Mehmet Demir 
haklarındaki dosyamın gerîverilmesitııe 
dair 875:876 

— Trabzon merkez ilçesinıe bağlı Tas-, 
köyü haine 3, cilt 35/1 ve sahife 8 de ka
yıtlı îsmailoğlu, Mevlude'dem doğma 
1 . 9 . 1942 doğumlu Osman Yurdusevet-'-
in ölüm cezasına çarptırılması hakkımda 
(3/304) 487 

Sayfa 
(Yasama dokunulmazlıkları) 

— Adana Milletvekili Ali Karcı'nm ya
sama dokunsu'lnıazliğının kaldırılması hak
kında (3/293) 276 

— Adana Milletvekili Turhan DitUgü'-
în yasa'ma dokunnılmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/294) 276 

(3/303) 487 
(3/306) 520 
(3/306) 647 
(3/332) 827 
— Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-

in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
kakında (3/289) 139 

— Bolu Milletvekili Şükrü Nihat Bay
ram oğlü'nıın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkımda (3/283) 46 

— Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ın yasama dokımul'mazlığının kaldiTilması 
haklnnda (3/323) 654 

(3/329) 780 
(3/330) 780 
— Denizli Milletveıli Muzaffer Karan'-

m yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkımda (3/302) 487 

— istanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm yasama dokumumazlığının kal
dırılması hakkında (3/324) 654 

— istanbul Milletvekili Tekin Erer'ih 
yasama d okunul m aslığının kaldırılması 
hakkında (3/288) 139 

(3/295) 277 
(3/331) 780 
— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-

lar'ın yasama dokunnl'mazltğının kaldınl-
>ıası hakkında (3/269) 382 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptarn.''-
'n yasama dokrmıulmazlığının kaldmlması 
hafklnnda (3/290) 139 

Oumhurbaşaalığı tezkereleri 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Dışişleri Balkanı' ihsan Sabri Çağlayangil'e 
dönüşüne kadar, içişleri Bakanı Faruk Sü-
kan'ın vekillik edeceğine dair (3/308) 566 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 
— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 

Sırrn Uzıınlh asan'oğlu ve Tunceli Üyesi 
Mehmet AB Demür'in, 5965 sayılı Kamnna 
bir madde eklenmesine dair kanun1 teklifi 
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Sayfa 

hakkmda Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında (2/181) 3 

İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 
•—• İçicileri Komisyonu Başkanlığının, 

İçişleri Komisyonumda bulunan 16 kamun 
tekMİndn müddet i! içinde görüşüleni ediğim
den içtüzüğün 36 neı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisinle sunulmasına dair 
(2/9, 10, 77, 78, 106, 111, 126, 137, 153, 
155, 161, 163, 167, 168, 172, 183) (3/280) 7:8 

— îçilşteri Komisyonu Başkanlığının, 
içişleri Komisyonunda bulunan 8 kanun 
tek'lifî hakkında Hükümetçe aynı mahiyet
te kanun1 tasarıları hazırlanmakta oldu
ğundan İçtüzüğün 36 neı maddesi gereğin
ce tehİrVıe daîr (2/38, 43, 55, 67, 74, 115, 
122, 128, 3/279) 5:7 

Maliye Komisyonu Başkanlığı teskereleri 
— Maliye Komisyonu Başkanıliîrnnıı, 

Ankara MîlletvcMIİ İsmail Rüştü Aksal 
ve 13 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 9 ar-
kada^nn-m, Devlet ihale kanunu teklif inin, 
Hükümetçe hazırlanmakta ol'an ühal'e ka
nunu tasarısı île birlikte görüşülmek üzere 
İçtüzüğüm 36 neı maddesi gereğtece tehi-
rifn-e daiır (2/31, 3/281) 8:9 

— Maliye Komisyonu Başkantfıfnn'in, 
Mal6yd Komisy onlunda bulunan 13 kanun 
teklifi ve iki- kamın- tasarısının müddeti 
ilcimde görü'sül'emediğimden. İçtüzüğün 36 
neı maddesi gereğince Genel Kurulun bil
gisine sunulmasına dair (2/97, 141, 176, 
179, 57, 85, 190, 194, 197, 202, 130); (1/96, 
56); (3/282) 9:11 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
— Bîr toplantı yılımda iki aydan fazla 

Soy/* 
Mn alan Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'na ödeneğinin verilmesine dair 
(3/310) 567 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Istan-bul Milletvekili Ali "Fuat 
Başgil'e ödeneğinin verîlcrtesirae dair 
(3/321) 788 

— Bilr töpl'atntı yılında iki aydan fazla 
izin. alan Kastamonu Milletvekili Âdil 
Toközlü'nün, ödeneğinin verilebilmesi içitı 
keyfiyetto. Genel Kurulun kararına sunul
duğuna dair (3/286) 51 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Toköz-
lü'ye izin verilmesi hakkında (3/285) 51 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/309) 566:567 

(3/325) 657 
(3/326) 730:731 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

nün 1963 bütçe yılı Kegfcırhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/287) 139 

— Devlet Orman İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair (3/291) 139 

— Devlet Su taleri Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yıh Kpsinhesamna ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/322) 654 

— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1962 
bütçe yılı Kesinhcsa'bına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/162, 
1/32) 654 

— İstanbul Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/174, 1/44) 487 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cilt Sayfa 
2 , 3 . 1966 tarihli 60 neı Birleşim 

tutanak özeti 5 44: 
45 

4 . 3 . 1966 tarihli 61 nci Birleşim 
tutanak özeti 5 98: 

99 

Cilt Sayfa 
5 . 3 . 1966 tarihli 62 ncî Birleşim 

tutanak ödeti 5 122 

6 . 3 . 1966 tarihli 63 ncü Birleşim 
tutanak özeti 5 138 
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Cilt Sayfa 

14 . 3 . 1966 tarihli 64 ncü Birleşim 
tutanak özeti 5 206: 

207 
.16 . 3 . 1966 tarihli 65 nei Birleşim. 

tutanak özeti 5 275: 
276 

16 . 3 . 1966 tarihli 66 nei Birleşim 
tutanak özeti 5 345: 

346 
17 . 3 , 1966 tarihli 67 nei Birleşim 

tutanak özeti 380: 
381 

18 . 3 . 1966 tarihli 68 nei Birleşim 
tütana'k özeti 5 440 

21 . 3 . 1966 tarihli 69 ncu Birleşim 
tütana'k özeti 5 486 

22 . 3 . 1966 tarihlî 70 nei Birleşim 
tutanak özeti 5 519 

23 . 3 . 1966 tarihli 71 nei Birleşim 
tütana'k özeti 5 562: 

563 

Sayfa 
Sayfa : 4,46,62,99:100,123,140,178:179,207. 

277,321,347:348,382,441,487,520,563,655,655,656, 

Cilt Sayfa 
24 . 3 . 1966 tarihli 72 nei Birleşim 

tutanak özeti 5 602 
25 . 3 . 1966 tarihli 73 ncü Birleşim 

tutanak Özeti 5 646 
28 . 3 , 1966 tarihli 74 ncü Birleşim 

tutanak Özeti 5 654 
7 . 4 . 1966 tarihli 75 nei Birleşim 

tütana'k özeti 5 682: 
683 

8 . 4 . 1966 tarihli 76 ııcı Birteşîm 
tutanak özeti 5 728 

1 1 . 4 . 1966 tarihli 77 nei Birleşim 
,tutanak özeti 5 779: 

780 
13 . 4 . 1966 tarihli' 78 nei Birleşim 

tutanafe özeti 5 826: 
827 

14 . 4 . 1966 tarihli 79 neu Birleşim 
tutanak özeti 5 866 

15 . 4 . 1966 tarihli 80 nei Birleşim 
tutanak özeti 6 2:3 

fİMtfO 
683,728,781,826:827,866:867 

YOKLAMALAR 



Söz alanlar 

Sayfa 
Taşar Akal (Samsun) - Samsun Mil

letvekili Yaşar Akal'm, Karadeniz tütün 
ekicisinin müşkül duruma düştüğü, konu
sundaki gündem dışı demeci 382 

Erol Yılmaz Akçal (Rize) - 440 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında 'kanun tasansı ve 
Sanayi. Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 511 

Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) - Ağrı Mil
letvekili Abdülbâri Akdoğan'm, Erzurum 
Atatürk Üniversitesine bağlı Tıp Fakül
tesinde vukubulan olaylar hakkındaM de
meci 352 

— 440 sayılı Kanunun geçici 1 ııci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasansı ve Sanayi, Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden (kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 509 

— Gecekondu, kanun tasarısı ve Ugfili 
teklifler ile Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 595,669 

İsmail Hakla Akdoğan (Yozo-at) - Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'İn, 'T.B.M.M. üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesine dair önergesi münasebetiy
le 261 

— Başkanlık Divanının, Genel Kurulun 
çalışma gün ve saatleri üzerimde yapılması 
dÜKİİnüflen değişikliklere dair karan mü
nasebetiyle 356,361 

— C. H, P. Meclis Gnıpu başkanvekil-
leri Kayseri Milletvekili Turhan Fevzioğ-
lu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erİm'in, 
bâzı Danıştay kararlarınm uygulanmama
sı konusunda, Anayasanın 89 ucu maddesi 
gereğince, Bakanlar Kurulu hakkında bir 

Sayfa 
gensorunun açılmasına dair önerge müna
sebetiyle - 22 

— Meclisin çalışma gün ve saatlerine 
dair evvelce verilen önergelerle ilgili Baş
kanlık Divanı karan münasebetiyle 451,457 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun tasarısının, genso
ru önergelerinin gündeme alınması husus
larının görüşülmesinden ve bilgiye sunu
lacak işlerin okunmasından sonra görüşü
leceğine dadr önerge münasebetiyle 289 

— Usul hakkında 249 
Tafcir Akman (Çankırı) - Gecekondu 

kanun tasansı ve ilgili teklifleriyle Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 861 

Ekrem * Alican (Sakarya) - Adalet 
Bakanı Hasan Dineer'İn, T. B. M. M. üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun •tasamsmm öncelikle 
görüşülmesine dair önergesi münasebetiy
le 221 

Çetin Altan (İstanbul) - Adalet 
Bakam Hasan Dinçer'İn, T, B, M. M. üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun tasansınm öncelikle 
görüşülmesine dair önergesi münasebetiy
le 241 

—- Cumhuriyet Senatosundan değiştiri
lerek dönen Millet Meclisi fdare Âmirle
rinin Sayıştay kanunu teklifinin Maliye, 
Sayıştay ve Plân komisyonlarından 5 er 
üveden kurulacak geçici bir fcomisvonda 
görüşülmesine dair karar münasebetiyle 14 

— Usul hakkında 241,253 
Mehmet Altmsoy (Ni&de) - Başkanlık

ça; yoklama ve oylamalarda Başkan veya 
Başkanvekillerirrin iki Kâtiple "birlikte 
çalıştıfclanna, bu sebeple Divana yardım
cı görevlilere ait ifadelerin de Başkanlığa 
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yapılması gerektiğine dair yapılan açık-
lam ve usulle ilgili görüşmeler, münase-
'betiyle 105 

Kenan Aral (Tunceli) - 0. H. P. 
Meclis Grupu Başkanvekilleri Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Kocaeli 
Milletvekili Nihat Erim'in, bâzı Danıştay 
'kararlarının uygulanmaması konusunda, 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince, 
Bakanlar Kumlu hakkında bir gensoru
nun açılmasına * dair önergesi münasebe
tiyle 84 

— 440 sayılı Kanunun geçici 1 ııci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden (kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 508 

İsmail Arar (Kocaeli) - Adalet 
Bakanı Hasan Dinçer'in, T. B. M. M. üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm- . 
ler hakkındaki kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesine dair önergesi münasebetiy
le 218 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun -tasarısının, genso
ru önergelrinin gündeme alınması husus
larının görüşülmesinden ve bilgiye sunu
lacak islerin okunmasından sonra görüşti-
leee<nne dair önerge -münasebetiyle 302 

Sadun Aren (İstanbul) - Balıkesir 
Milletvekili Enver Güreli ve Çanakkale 
Milletvekili Şefik İnan'ın, fiyat artık
ları ve lıavat pahalılığının sebeoleri ile 
bunları 'Önlemek için alınması gerekli ted
birler üzerinde bîr sene] görmme açılma
sına d<air önersresi münasehetliyi e 315 

Maahar Arikan (toeJ) - C. H. P. 
Meclis Gmnu B aşka nve kül eri Kayseri 
Milletvekili Turhan Fevzİoğlu ve Kocaeli 
Milletvekili Nihat Erim'in, bâzı Danıştay 
kararlarının uygulanmaması konusunda, 
Anayasanın 89 n<ra maddesi gerekince, 
Balkanlar Kurulu hakkında rhir ffensoru-
nun açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 84 

8ttyfa 
— Millet Partisi Grup Başkanvekil Se

yit Faruk önder ve 6 arkadaşı tarafından 
yerilen, Ulaştırma Baltam hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle demeci 603 

M. Ali Arsan (Çankırı) - Birinci otu
rumda ve oturum sonunda vukubulan ve 
karşılıklı yaralara, yumruklama ve ağır 
sözler sarf *tme şeklinde beliren olay vesi
lesiyle 112 

Talât Asal (Zonguldak) - Bütçe gö
rüşmelerinin aralıksız devamı yüzünden 
yorgunluğun arttığı ye sinirlerin gergin 
tıir hale geldiği gerekçesiyle çalışmalara 
ara verilmesini istiyen önergeler münasc-
tiyle 127 

İhsan Ataöv (Antalya) - Adalet 
Bakanı Hasan Dinçer'in, T. B. M. M. üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesine dair önergesi münasebetiy
le 259 

— İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarı
sının havale edilmiş olduğu Maliye, İçim
leri ve Plân komisyonlarından seçilecek 
5 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi münasebetiy
le 880 

Kemal Aytaç (Mus) - Anamur ilçesine 
bağlı bir kısım köylerde kıtlık bulundu
ğuna dair gündem dışı demeci 565 

— Mus iMnde jandarma ve polisin hal
ka yaptığı eebîr, işkence ve alınması «?e-
reklî tedbirler hususunda demeci ve İçiş
leri Ba>anı Faruk Rükan'm cevabı - 783 

— Kifayet aleyhinde 664 

Yusuf Aaiîîolflu (Diyarbakır) - Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim
lerinde uygulanacak hükümler hakkında
ki kanun tasarısının, gensoru önergeleri
nin gündeme almması hususlarının görü
şülmesinden ve »ilpriye sunulacak islerin 
okunmasından sonra görüşüleceğine dair 
önerge münasebetiyle 290 
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Kemal Bağcıoğhı (Ankara) - Adalet 
Bakanı Hasan Dinçer'in, T. B, M. M. üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler 'hakkındaki 'kanun tasarısının önce
likle görüşülmesine dair önergesi münase
betiyle 177,222 

— Başkanlık Divanının, Genel Kurulun 
Çalışma gün ve saatleri üzerinde yapılması 
düşünülen değişikliklere dair karan mü
nasebetiyle 363 

— C. H. P. Meclis Grupu başkanvekiJ-
leri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve Kocaeli Milletvekili NiOıat Erim'in, 
bâzı Danıştay 'kararlarının uygulanmama
sı konusunda, Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince, Bakanlar Kurulu hakkında bir 
gensorunun açılmasına dair önerge müna
sebetiyle 80,88,172 

Yusuf Ziya Bahadınh (Yozgat) - An-
fcnaa'da açılan Fen Lisesinin, müfredat 
programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olma
dığına dair sorusuna Millî "Eğittin Bakanı 
Orhan Dengiz'in cevabı münasebetiyle 556 

— öğretmenlere huzur ve güven ver
mek ve Hükümetin bu "konudaki tutumu
nu eleştirmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi geerğince bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 54 

Hüseyin Balân (Ankara) - Gecekondu 
kamun tasarısı ve ilgili teklifler ile Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 5G8 

Nuri Bâyar (Sakarya) - 440 sayılı 
Kanunun geçici 1 ııei maddesinde değişik
lik yapılması- hakkında kanun tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu 'münasebetiyle 510 

Suphi Baykanı (İstanbul) - İstanbul 
Şehir Tiyatrosu Yönetmeliğinin vaktiyle 
Danıştayca kabul edilmemesine rağmen 
uygulanmakta olmasını yeren demeci ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm cevabı 784 

— Kendilerine, «Atatürk - Milliyetçi 
adını takmış olan bâzı teşekküllerin top
lantılarda, konferanslarda ve iktidar ga
zeteleri sütunlarına dair demeci 348 

Sayfa 
Cihat Bilgehan (Devlet Bakanı) - Baş

kanlıkça; yoklam ve oylamalarda Başkan 
veya başkan vekili erinin İki kâtiple birlik
te çalıştıklarına, bu sebeple Divana yar
dımcı görevlilere ait ifadelerin de Başkan
lığa yapılması gerektiğine d-air yapılan 
açıklama ve usulle ilgili görüşmeler müna
sebetiyle 108 

— 0. H. P. Meclis Grupu başkanvekil-
leri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
bâzı Danıştay kararlarının uygulanmama
sı konusunda, Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince, Bakanlar Kurulu* hakkında bir 
gensorunun açılmasına dair önerge müna
sebetiyle 166 

Sadettin Bjlgiç (İstanbul) - Usul hak. 
kında 190 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Başkanlık
ça ; yoklama ve oylamalarda Başkan veya 
Başkanvekillerinin iki Kâtiple birlikte 
çalıştıklarına, bu sebeple Divana yardım
cı görevlilere ait ifadelerin de- Başkanlığa 
yapılması gerektiğine dair yapılan açık-
lam ve usulle ilgili görüşmeler, münase
betiyle • 105 

Orhan Birgit (İstanbul) - Komünizmle 
ve onıi yaymaya çalışan ajanlarla "müca
delenin gerçek şeklinin momlektm iktisa
di 'kalkınması olduğu hususundaki konuş
ması 870 

— Meclis çalışmalarının saat 14,30 -
19,30 ve 21 - 24 arasında ve her gün ya
pılması hakkında önerge münasebetiyle 47 

Benice Hatko Boran (TJrfa) - C. H. P. 
Meclis Grupu Başkan vekilleri Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve. Kocaıeli 
Milletvekili Nihat Türim'in, bâzt Danıştay 
kararlarının uygulanmaması konnsunda, 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince, 
Bakanlar Kurulu hakkında bir 'gensoru
nun açılmasına d;air Önergesi münasebe
tiyle 156 

— Gecekondu kanun tasarısı ve ilglilti 
teklifler ile Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 576,670 835 

Cilt 5 
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Osman Bölükbagı (Ankara) - Bütçe gö
rüşmelerinin aralıksız devamı yüzünden 

•yorgunluğun arttığı ve sinirlerin gergin 
bir hale geldiği gerekçesiyle çalınmalara 

Sayfa' 
araverilmesâni istiyen önergeler 
betiyle 

— Usul hakkında 

Sayfa 
münase-

125,129 
186 

Süleyman Çağlar (Manisa) - 440 sayıh 
Kanunun geçici 1 nci maddesinde değişik
lik yapılması 'hakkında kanun tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komisyon
larından seçil-en 4' er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 499 

— Sonradan gelen soğuklar yüzün
den ağaç ve asmaların dona: uğranrasiyle 
Ege "bölgesi ürününün büyük hasar gör
düğüne dair, Hükümetten tedbir ve yar
dım istiyen konuşması 526 

Gadrettin Çanga (Bursa) - Balıkesir 
Milletvekili Enver Güreli ve Çanakkale 
Milletve'kili Şefik İnan'ın, fiyat artış
ları ve hayat pahalılığının sebepleri ile 
bunları önlemek için alınması gerekli ted
birler üzerinde bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi münasebetiyle 321 

— Marmara bölgesi tütün satış piyasa
sının açılması vesilesiyle gerelcli çağrının 
vafctirtde yapılmadığına' dair gündem dışı 
demeci 442 

Fethi Çelikfiaş (Hurdur) - 440 sayılı 
Kânunun geçici 1 nci maddesinde değişik
lik yanılması hakkmda kanun tasarısı ve 
Sanayi Ticaret; Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 

Geçici Komisyon raporu' münasebetiyle 498;510, 
513. 

Fethi Çetfkbag (Burdur) - Gecekondu 
kanun tasarısı ve ilgili teklifleriyle Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 851 

A, İhsan ÇeÜkhaıt (Gümüşane) - Baş
kanlıkça ; yoklama ve oylamalarda Başkan 
veya bas/kanvekillerinin iki kâtiple bir
likte çalıştıklarına, bu sebeple Divana! yar
dımcı görevlilere ait ifadelerin de Baş
kanlığa yapılması gerektiğine dair yapı
lan açıklama ve usulle ilgili görüşmeler 
münasebetiyle 101 

Abbas Çetin (Kars) - Adalet Bakanı 
Hasan Dmçer'in, T. B. M. M. üyelerinin 
seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kındaki kanun tasarısının öncelikle görü* 
şülmesine dair önergesi münasebetiyle^ 239 

Abbas Alî Çetin (Kars) • Gecekondu 
kanun tasarısı ve ilgili teklifleriyle Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle > 840 

— Usul hakkında 239 
Mustafa Kemal Çilesiz- (Giıesun) -

SamsunMan 'Rize'ye kadar olan iller halfa
nın yiyecek tahıl, tohumluk ve kredi ye
tersizliği sebebiyle açlık tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunduğuna dair gündem dişi 
demeci 564 

D 
Orhan Dengiz (MUK Eğitim Bakam) -

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm, 
Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı Tıp 
Fakültesinde vukubulan olaylar hakkın
daki demecine cevabı 

— Aydın Milletvekili M, Kemal Yıl-
maz'ın, okullarda, günümüzün isteklerine 
daha uygun bir parasız yatılılık sistemi 

353 

tesisi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna sözlü cevabı '811,816 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelİkbaş'-
ın, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik 
ve müfredat programlarında' tadilât yap
mak suretiyle lise mezunlarının serbestçe 
ve diledikleri yüksek öğrenim kurumla
rına devam imkânlarının sağlanıp sağla-
namıyacağına dair sorusuna sözlü cevabı 549 
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— ̂ ©agst 'Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınb,tun, Ankara'da «çılan Fen iaşesi
nin, müfredat programı ve öğretim meto-
<du bakımından, başka ülkelerde bir ben-
aerimn olup olmadığına dair sorusuna söz
lü cevabı 555 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınlr'mn öğretmenlere huzur ve güven 
vermefe <ve HüküMetm bu konudaki tutu
munu -«ieştİEmek üzere Anayasanın '88 nci 
raaddesi gereğince bir genel görüşme açıl
mağına-dair önergesi münasebetiyle 73 

Nihat Diler .(Ertzumm) -Erzurum, Bin
göl ve -Mu§ illerinde vnkubulan deprem, 
Hükümetçe alınan tedbirler ve .Kızılaym 
yardımlarına dair demeci 140 

— Erzurum'un özellikle 'Tekman, Ka
rayazı -ve Narman ilçelerindeki hayvan te
leflerinin yeMBİzEk ve yolların bozukluğu 

Bülent JScevit CZonguMak) - Turizm 
ve Tanıtma .Bakanının, sözlerine itiraz ede
rek komünizmle savaş tedbirlerinin yanlış 
.uygulandırma değinmesi ve İçişleri Bakanı 
Faruk .Sükaaı'ın, yeni Hükümetin hu konu 
daki tutum ve .davranışını aeıklıyan de
meci 872 

Osman .ZeM JEİ&ûğbı <lanir) • Eomü-
nizmin joırt i$înde ,gün„geçtikce yayıldığı 
»ve prqpa£aadalaruıın arttığına dair JEonuş-
ması 521 

— Türkiye'deki komünizm tahriklerine, 
dair ve Hükümeti uyanık tedbirli olmaya 
çağıran konuşması 867 

Cengiz JBrinci ;(Eaoj) - Ecmy-a Mület-
vekili ironi» iiEaeakkn, İçişleri Bakanlığı 
teşkilâtımda .nakil, tâjdn, işe »on verme .ve 
raeıtaz îâİmmajgihi İOT«eb€İıe dayannujmı 
tasarruflar ıhakkmda Anayasanın 89 ucu 
maddesi geıs#üwe fiükömet hakkında JMT 
gensacn aıçıtnaasma dair önergesi 330 

T. Ziya Ekinci (Biyarbalar) -:B»g-
kanlıkça; yoklama ve oylamalarda Başkan 
veya Bagkanvekillerinin iki kâtiple birlikte 
çalıştıklarına, bu sebeple Divana yardımcı 

Sayfa 
ile olan ilgisine ve bu konularda tedbir 
alınmasına değinen konuşması 828 

— Gecekondu kanun tasarısı ve ilgili 
teklifler ile geçici komisyon raporu müna
sebetiyle 585*677,837,849,856 w 

Hasam Dinç«r (Adalet Bakanı) - İstan
bul Milletvekili îlhami Sancar'ın, Askerî 
Personel'Kanununun'görüşülmesine imkân 
aramak Üzere bir usülî 'görüşme açılma 
hakkındaki önergesi münasebetiyle • 385 

— Meclisin çalışma gün ve saatlerine 
dair evvelce verilen Önergelerle ilgili Baş
kanlık Divanı 'kararı münasebetiyle .445 

— T .B . M. M, üyelerinin seçimlerinde 
uygulanacak hükümler hakkındaki kanun 
tasarısının, öncelikle görüşülmesine dair 
önergesi münasebetiyle 254 

— Usul hakkında 254 
— Usul hakkında ve önergesi münase

betiyle 286 

görevlilere ait ifadelerin de Başkanlığa ya
pılması gerektiğine dair yapılan açıklama 
ve usulle .ilgili görüşmeler, münasebetiyle 102 

— Başkanlık Divanının, Genel Kurulun 
çalışma 'gün ve saatleri üzerinde yapılması 
düşünülen değişikliklere dair karan müna-
««jbetiyle 357 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınh'mn öğretmenlere huzur ve güven 
vermek ve Hükümetin Jbu : konudaki tütü
nümü • eleştirmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi gereğince bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 33 

SiHöymam Artf Jhnre (Adıyaman) -
Adıyaman- ili Te sivarcnnvyol ve köprü ih-
tiyaeınm -ne zaman karşılanacağına dair 
sorusu ve -Bayındırlık Bakanı Etem Er
dinç'in taözîü .cevabı münasebetiyle 818 

Memduh Erdemir (Kırşehir) • Balıke
sir Milletvekili 'Enver Güreli ve Çanakkale 
Milletvekili Şefik inan'in, fiyat artışları 
ve hayat pahaftıhğınm sebepleri ile bun
ları önlemek için alınması gerekli tedbirler 
üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 316 

E 
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— Başkanlık Divanının, Genel Kura 
lun «alışma gün ve saatleri üzerinde yapıl-
ıması düşünülen değişikliklere dair karan 
münasebetiyle 365 

Ethem Erdinç (Bayındırlık Bakam) • 
Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em-
re'nin, Adıyaman İli ve civarının yol ve 
köprü ihtiyacının nezaman karşılanacağı
na dair sorusuna sözlü sorusu 817 

— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa '- Arifiye demiryolunun çift 
hatta çevrilmesi işi uygulanırken, İzmit'ten 
geçejı kısmının yapımının, şehrin yaya ve 
araç trafiğini aksatmaksızın, nasıl mümkün 
olacağına dair sorusuna sözlü cevabı 553 

— Mar-dİn Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce ya
pılması ihtiyacı karşısında ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusuna 
sözlü cevabı 560 

Şaban Erik (Malatya) - 440 sayılı Ka
nunun geçici 1 neî maddesinde değişiklik 
yapılması 'hakkında kanun tasarısı ve Sa
nayi, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 500 

Nihat Erim (Kocaeli) - Adalet Balkanı 
Hasan Dinçer'in, T. B. M. M. üyelerinin 
seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kındaki kanun tasarısının öncelikle görü
şülmesine dair önergesi münasebetiyle 219,234 

— Başkanlık Divanının, Genel Kurulun 
çalışma gün ve saatleri üzerinde yapılması • 
düşünülen değişikliklere dair kararı mü
nasebetiyle 357,362 

•— O. H. P. Meclis Grupu Başkanvekil-
leri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, bâzı 
Danıştay kararlarının uygulanmaması ko
nusunda, Anayasanın 89 neu maddesi-ge
reğince, Bakanlar Kurulu hakkında bir 
.gensorunun açılmasına dair önerge müna
sebetiyle 90 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun tasarısının, genso-

Sayfa 
ru önergelerinin gündeme alınması husus
larının görüşülmesinden ve bilgiye sunula
cak işlerin okunmasından sonra görüşüle
ceğini dair önerge münasebetiyle 205,298 

— Usul hakkında 219,234 
Nizamettin Erkmen (Giresun) • Ada

let Bakanı Hasan Dinçer'in, T. B. M. M. 
üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hü
kümler hakkındaki kanun tasarısının 
Öncelikle görüşüLmesine dair Önergesi mü
nasebetiyle 230 

— Meclis çalışmalarının saat 14,30 -
19,30 ve 21 - 24 arasında ve her gün ya
pılması hakkında önerge münasebetiyle 50 

— Meclisin çalışma gün ve saatlerine 
dair evvelce verilen önergelerle ilgili Baş
kanlık Divanı kararı münasebetiyle 453 

— Usul hakkında 230 
Nuri Eroğan (İstanbul) - Gecekondu 

kanun tasarısı ve ilgili teklifler ile geçici 
komisyon raporu münasoibetiyle 831,854 

İlhami Ertem (Edirne) - Konya Millet
vekili Yunus Koçak'ın, İçişleri Bakanlığı 
teşkilâtında nakil, tayin, işe son verme 
ve merkeze alınma gibi bir sebebe dayan-
mıyan tasarruflar hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi 332 

— İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı
nın havale edilmiş olduğu Maliye, İçişle
ri ve Plân komisyonlarından seçilecek 
5 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle 884 

Arif Ertunga (İzmir) - Gecekondu 
kanun tasarısı ve ilgili teklifleriyle Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 857 

Kenan Esengin (Zonguldak) - Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimle
rinde uygulanacak -hükümler hakkında
ki kanun tasarısının, gensoru önergeleri
nin gündeme alınması hususlarının görü
şülmesinden ve bilgiye sunulacak işle
rin okunmasından sonra görüşüleceğine 
dair önerge münasebetiyle 292 
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Sayfa 
Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Adalet 

Bakam Hasan Dİnçer'in, T. B. M. M. üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun tasarısının öneelîkle 
görüşülmesine dair önergesi münasebe
tiyle 174,226 

— Başkanlıkça; yoklama ve oylama
larda Başkan veya Başkanvekülerinin iki 
kâtiple birlikte çalıştıklarına, bu sebep
le Divana yardımcı görevlilere ait ifade
lerin de Başkanlığa yapılması gerektiğine 
dair yapılan açıklama ve usulle ilgili gö
rüşmeler münasebetiyle 109 

— C. H. P. Meclisi Grupu Başkanve-
Jıilleri Kayseri Milletvekili Turhan Fey
zioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'-
in, bâzı Danıştay kararlarının uygulanma
ması konusunda, Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince, Bakanlar Kurulu hakkın
da bir gensorunun açılmasına dair önerge 
münasebetiyle 19,82,145,112,170 

— İçişleri Bakanı Faruk Sükan"ın, 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı
nın havale edilmiş olduğu Maliye, İçişle
ri ve Plân komisyonlarından seçilecek 
5 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle 882 

— İçişleri Komisyonu Başkanlığının, 
İçişleri Komisyonunda bulunan 8 kamun 

Kasım Gtilek (Adana) - NATO'nun 
geleceği hakkında karar vermek üzere 
Biirükseî'de 'toplanan NATO Parlöman-
terleri konferansı hakkında demeci 

A. Hikmet Oüner (Kırklareli) - 440 
sayılı Kanunun geçici i nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon .raporu münasebe
tiyle 512 

Sayfa 
teklifi hakkında Hükümetçe aynı mahi
yette kanun tasarıları hazırlanmakta oldu
ğundan İçtüzüğün 36 neı maddesi gere
ğince tehirine dair tezkeresi münasebe
tiyle 6,7 

— İstanbul Milletvekili Muhiddın Gü
ven ve Giresun Milletveldli Nizamettin 
Erkmen'İn, Seçim kanunu tasarısının gün
demdeki sunuşların görüşmeyi gerektir-
miyen maddelerden önce görüşülmesine 
dair önergesi münasebetiyle , 52 

— Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Maliye Komisyonunda bulunan 13 kanun 
teklifi ve iki kanun tasarısının müddeti 
İçinde görüşülemediğinden içtüzüğün 
36 neı maddesi gereğince Genel Kuru
lun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi 
münasebetiyle 10 

— Meclisin çalışma gün ve saatlerine 
dair evvelce verilen önergelerle ilgili Baş
kanlık Dîvanı kararı münasebetiyle 443,456 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm* 
ler 'hakkındaki kanun tasarısının, genso
ru Önergelerinin gündeme alınması hu
suslarının görüşülmesinden ve bilgiye 
sunulacak iişlerİn okunmasından sonra gö
rüşüleceğine dair önerge münasebetiyle 293, 

296 
— Usul hakkında 284 

Enver Güreli (Balıkesir) - Balıkesir 
Milletvekili Enver Güreli ve Çanakkale 
Milletvekili Şefik İnan'ın, fiyat artışları 
ve hayat pahalılığının sebepleri ile bun
ları önlemek için alınması gerekli tedbir
ler üzerinde bir genel görüşme açılması
na dair önengesi münasebetiyle 306j308 

İhsan Gürsan (Maliye Bakanı) - Ba
lıkesir Milletvekili Enver Güreli ve Ça
nakkale Milletvekili Şefı'k İnan'm, fiyat 
artışları ve hayat pahalılığının sebepleri 
ile bunları önlemek için alınması gerekli 

G 

143 



fl«rff 
tedbirler üzerinde 'bir genel görüşme açıl-
joasına dair önergesi münasebetiyle 320 

— 4*0 sayılı Kanunun geçici 1 nei 
maddesinde değişiklik yapılması hakkın-
da kanun tasarısı ve '•Sanayi, 'Ticaret, "Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Oeeici Kiomisyon ra
poru münasebetiyle 505,507 

— "Erzurum Milletvekili Nihat Pasin-
li'nin, Millî Tiyango idaresinin, 1SB8 -
1S64 yılında, ne kadar ,gelir sağlandığı
na ve lıalen kaç personeli bulunduğuna 
dair sözlü sorusu $50 

MûTutRIin "Güven (istanbul) - Gece
kondu kanun tasarısı ve ilgili teklifler 

Sayfa 
•ile ıgeçiei komisyon raporu münasöbetiy-
le 580,674,675,838,852 

— İstanbul MiHefcvekîli MnhMdin 
Güven s?e .Giresun Milletvekili Nizamet-
tin Ertkmen'în, Seçim kanunu tasarıaının 
gündemdeki sunuşların :'gör%mçyi ;gerek-
tirmiyen maddelerden ı&ıee #örü§ülmesi-
;ne dair önergesi münasebetiyle .63 

— 'Pürkiye Büyük Millet Meelisi üye
lerinin segimlıerinde uygulanaak hüküm
ler hakındaki kanun tasarısının, gensoru 
önergelerinin gündeme alınması 'hususla
rının görüşülmesinden ve bilgiye 'sunula
cak işlerin (Okunmasından sonra görüşü-
.şüleeeğine dair Önerge münasebetiyle 391 

— Usul hakkında 248 

t. Sıtkı Hâtipoğlu (Ankara) - 'Meclis 
çalısmalaranın saat 14,30 - 19,50 ve "21 -

H 
24 arasında ve her .'gün yapılması .hak
kında -önerge ..müttaseibetjyle 48 

IsmetJaıönü (Malatya,) - Antakya Mil
letvekili İhsan Ataöv'ün, 'konuşmam «ıra
sında ^ahsi ile ilgili isnat ve •sataşmajîat 
verdiği • ce-Viftin 

-Hilati ıjggiuar (Siaep) - Başkanlıkça; 
yoklama oylamalarda Başkan veya Baş-

S84 

kanveMllerinin .iki kâ%>le birlikte ça
lıştıklarına, .'hu sebeple Jütivana yardımcı 
.gÖrevlUeDe »ait ifadelerin de ^Başkanlığa 
yapılması gerektiğine dair yapılan açık-

.İaana ve -.sualle .ilgili görüşmeler nriinase-
be tiyle 104 

İhsan Kabadayı (Konya) - Gecekon
du 'kasımı Aasarısı **ve .ilgiH teklifler .ile 
geçici kemisyım Jüipor-u müna&ebetiyie 591 

MutftSfa Kaptan X9İnop) - iGumSıuri-
y«t Senatosundan değiştirilerek -dönen 
Millet 'Meclisi İdare Âmirlerinin Sayıştay 
kanun tekBEinin,"Maliye, Sayıştay ve'Plân 
komisyonlarından '5 er üyeden kurulacak 
Geçici i>ir Komisyonda gOTnştthnesme da
ir karar münasebetiyle 17 

diyanettin Karaca .(Umumu) • Ermi
nim, ıBkfö&l -ve MQ$ illerinde vakubulan 

deprem, Hükümetle alınan tedbîrler ive 
Kraılayan'yardrmlarınfl dair demeci 141 

— Erzurum'un Hınıs kazasında vuku-
•bulan deprem dölayîsjyle Hükümetin da-
,na müessir 'tedbirler (alması .gerektiği 
hakkında demeci, 683 

Ali Kavaftan (Sakkâri) - Balıkesir 
Millofeçekild Enver :Güreli ve «Çanakkale 
Milletvekili • Ĵ efîk -İntan'm, fiyat »T-tışları 
ve flıayat pahalılığmın «ebapleri .île ibrnı-' 
lan önlemek için alınması gerekli ted
birler üzerinde (bir 'genel .jgöriigme jacıl-
ımasına dair Önerce münasebetiyle .317 
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Sayfa 

—-HakkâriVle ortaya^ çıkan bol«ra sal
gını Ye alınacak tedbirler üzerinde gün
dem dişi demeci t 441 

— Türkiye Büyük Millet' Meclis* üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkında kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle- 27 

— Yozgat Milletvekili1 Yusuf Zîya 
Bahadmlı'nm öğretmenlere- huzur- ve gü
ven vermek ve Hükümetin bu konudaki 
tutuırramr eleştirmek üzerff Anayasanın 
8? nci maddesi gereğince birgenel görüş-
me açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 62 

A1İ Kara (Adana) - Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyelerinin seçimlerinde- uy-
gulanacak hükümler hakkındaki kanun ta
sarısının, gensoru önergelerinin gündeme 
alınması hususlarının görüşülmesinden ve 
bilgiye sunulacak işlerin okunmasından 
sonra görüşüleceğine dair önerge münase
betiyle 291.292 

1. Btem Kffleoğlu (direnin) - Baş-
kanlıkça; yoklama ve oylamalarda Baş
kan veya Başkamrekilferimh iki1 kâtiple-
birlikte çalıştıklarına, bu1 aebepk Divana 
yardımcı görevlilere ait iiadel*ri de Baş
kanlığa yapılması gerektiğine dair yapılan 
açıklama ve usulle ilgili görüşmeler, mü
nasebetiyle 100 

— Usul hakkında 192 
Faik Kırbaglı (Burdur) - 440 sayılı Ka

mımın geçici 1 nei maddesinde- değişiklik-
yapılması hakkında kannn tasarım ve Sa
nayi, Ticaret, Maliye ve PİJHV komisyonla-
nndan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 502 

Coşkun- Krrca. (İstanbul^, - Adalet Ba
kam Hasan Dinçer'in, T. B. M. M, Üyele
rinin seçimlerinde uygulanacak hüküm,-
ler hakkındaki kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesine dair önergesi.münasebetiyle 173, 

192,233,236 
— C. H, PT Meclisi Grupu Başkanvekil-

leri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve Köca«lİ Mİlle«veküiTnhat Erim'-
in, bâaı: Damştay k&Tarlarının uygulanma
ması konusunda, Anayasanın: 89 neu; mad
desi gereğinde, Bakanlar Kinminj hak-

Sayfa 
kında hii" gensorunun açılmasın» dair önet*-
gesi münasebetiyle 86.89ÇİTO 

— Cumhuriyet Senatosundan değiştin-
îerek dSnen Millet Meclisi-İdare Âmirle
rinin Sayıştay- kanunu, teklifinin Maliye; 
Sayıştay ve Plân komisyonlarından' 5- er 
üyeden kurulacak Geçicr bir - Komisyonda 
görüşülmesine, dair karar münasebetiyle 12 

— Balıkesir- Milletvekili Efctver* Güreli-
ve- Çanakkale; Milletvekili • Şefik toan'riv 
fiyat artışları ve hayat pahalılığının sebep
leri ile bunları önlemek için alınması ge
rekli tedbirler üzerinde bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 319 

— İçişleri Bakam Faruk Sükan'in, çar
şı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu Maliye, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üye
den kurulu Geçici bîr Komisyonda" görüşül
mesine dair önergesi münasebetiyle 879 

— İçişleri Komisyonu Başkanlığının-, 
İçişleri Komisyonunda bulunan' 8" kanrar 
teklifi hakkında.Hükümetçe- aym matoye-t-
te kanun1 taşanları hazırlanmakta, oldu
ğundan İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin
ce tehirine dair tezkeresi münasebetiyle 6,7 

—İstanbul Milletvekili. Ülrami.San<*ar.'- r 
in, Askerî Personel Kanununun görüşül
mesine imkân aramak üzere bir usuli gö-

S( rüşme açılma hakkındaki önergesi münase-
' betiyle 384 

— Türkiyfr Büyük Miliet Meelisfe üye^ 
lerinin seçimlerinda uygulanacak hüküm
ler hakkında, kanun tasamı ve G«çiüi 
Komisyon raporu, münasebetiyle 25 

— Usul hakkında. 184,287-

Yumar Koçak (Könyu)-- îçişterr Ba
kanlığı teşkilâtında nakil, tâyin-, işe son 
verme ve merkeze alınma gibr bir- sebebe 
dayanmayan, tasarruflar h&kkınd&r Anaya* 
sanın 89 ncu maddesi gereğince Hükümet 
hakkında bir gensoru, açılmasına dair öner
gesi 327,374 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadınlı'nm öğretmenlere huzur ve gü
ven vermek ve- Hükümetin bu- konudaki 
tutumunu eleştöromek İIZ6E6 * A^myrfflftıiTTi • 
8fr nail maddesi gereğince bir genel göröş* 
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Sayfa 

me açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 69 

Celâl Nuri Koç (Kars) • Adalet Ba
kam Hasan Dinçer'in, T. B, M. M. Üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun tasarısının Öncelikle 
görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle 177 

Nuri Kodamanoğlu (YoBgat) - Gece
kondu kanun tasarısı ve ilgili teklifler ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 832 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadmlı'nm öğretmenlere huzur ve gü
ven vermek ve Hükümetin bu konudaki 
tutumunu eleştirmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 61 

Feyyaz Koksal (Kayseri) - Başkanlık 
Divanının, Genel Kurulun çalışma gün ve 
saatleri üzerinde yapılması düşünülen de
ğişikliklere dair kararı münasebetiyle 358 

— Meclisin çalışma gün ve saatlerine 
dair evvelce verilen önergelerle ilgili Baş
kanlık Divanı kararı münasebetiyle 448 

Talât Köseoğlu (Hatay) - Başkanlık 
Divanının, Genel Kurulun çalışma gün ve 

Nahit Menteşe (Aydın) - Yozgat Mil
letvekili Yusuf £iya Bahadmlı'nm öğret
menlere 'huzur ve güven vermek ve Hükü
metin bu konudaki tutumunu eleştirmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 58 

— Usul hakkında 189 

Haldun Menteşeoğlu (İmar ve İskân 
Bakanı) - Erzurum, Bingöl ve Muş illerin
de vukubulan deprem, Hükümetçe alman 
tedbirler ve Kızılayın yardımlarına dair 
demeci 142 

— Gecekondu kanun tasarısı ve ilgili 
teklifler ile geçici komisyon raporu mü
nasebetiyle 664,673 

Sayfa 
saatleri üzerinde yapılması düşünülen 
değişikliklere dair kararı münasebetiyle 365 

— C. H. P. Meclisi Grupu Başkanvekil-
leri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve Koeaeli Milletvekili Nihat Erİm'-
in, bâzı Danıştay kararlarının uygulanma
ması konusunda, Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince, Bakanlar Kurulu hak
kında bir gensorunun açılmasına dair öner
ge münasebetiyle 91 

— İstanbul Milletvekilleri Reşit Ülker 
ve Coşkun Kırca'nın gündemin düzenlen
mesiyle ilgili önergesi münasebetiyle 490 

Nazif Kurucu (Konya) - Taşan Akşe
hir gölünün sebebolduğu hasarlar dolayı-
siyle gerekli tedbirin alınmasına dair de
meci 686 

Kasım Küfrevi (Ağrı) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyelerinin seçimlerinde 
uygulanacak hükümler hakkında kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 28 

Nihad Kürçad (Turizm ve Tanıtma 
Bakanı) - İstanbul Milletvekili Orhan Bir-
git'in, komünizmle ve onu yaymaya çalışan 
ajanlarla mücadelenin gerçek şeklinin 
memleketin iktisadi kalkınması olduğu hu
susundaki konuşmasına cevabı 873 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına 
dair sorusuna sözlü eevabı 802 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) • 
C. H, P. Meclis Grupu Başkanvekilleri 
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-oğlu ve 
Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, bâzı 
Danıştay kararlarının uygulanmaması ko
nusunda, Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince, Bakanlar Kurulu hakkında bir 
gensorunun açılmasına dair Önergesi mü
nasebetiyle 171 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun tasarısmın, gensoru 
önergelerinin gündeme alınması hususları-

M 
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nm, gömülmesinden. ve bilgiye sunulacak 
işlerin, okunmasından sonra görüşüleceği-

Sayfa 
ne dair Saerge münasebetiyle 

\ — Usul hakkında 

Sayfa 
^290,296 

• ;.,180 

N 
Kemal Nebioğfoı (Tekirdağ) • Gecekon

du kanun tasarısı ve ilgili teklifler ile ge
çici komisyon raporu münasebetiyle 585,662,669 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
faadınlı'nm öğretmenlere huzur ve güven 
vermek ve Hükümetin bu konudaki tutu

munu eleştirmek üzere Anayasanın 88 aci 
maddesi gereğince 'bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 

Nermin Neftçi (Mus) - Gecekondu ka
nun tasarısı ve ilgili teklifler ile geçici ko-
misyon raporu münasebetiyle 

61 

585 

Uaemİ Oğvz (Mardin) - Haydarpaşa -
Arifiye demiryolunun çift hattâ çevrilmesi 
işi uygulanırken, İzmit'ten geçen kısmının 
yapımının, şehrin yaya ve araç trafiğini 
aksatmaksızın,, nasıl mümkün olacağına 
dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Etem 
Erdinç'in cevabı münasebetiyle 554 

— İzmît'te liman tesislerinin biran önce 
yapılması ihtiyacı karşısında ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'in, cevabı 
münasebetiyle 560 

IfiurefctÜL Ok (Çanları) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyelerinin seçimlerinde 
uygulanacak hükümler hakkındaki kanun 
tasarısının, gensoru önergelerinin günde
me alınması hususlarının görüşülmesinden 
ve bilgiye sunulacak işlerin okunmasın
dan sonra görüşüleceğine dair önerge mü
nasebetiyle 300 

Hüdai Oral (Denizli) - Maliye Komis
yonu Başkanlığının, Maliye Komisyonun
da bulunan 13 kanun teklifi ve iki kanun 
tasarısının müddeti içinde görüşülemedi
ğinden İçtüzüğün 36 >ncı maddesi gereğin
ce Genel Kurulun bilgisine sunulmasına 
dair tezkeresi münasebetiyle , 1 0 

Hamdı Orhon (Trabzon) • 440 .sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasamsı ve 
Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 507 

Şinasi Osma (İzmir) - Milletin hayati
yeti ve Millî Savunma ile ilgili hususları 
ve bilgileri açığa vuranların, ortaya, ko
yanların» kanun karşısında, sorumlu olup 
olmadıklarına dair sorusu ve Başbakan 
adına Millî Savunma Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun sözlü cevabı münasebetiyle 809,810 

Ş. Faruk Önder (Konya) - C. H. P. 
Meclis Grupu Başkanvekilleri Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Kocaeli 
Milletvekili Nihat Erim'în 'bâzı Danıştay 
kararlarının uygulanmaması konusunda, 
Anayasanın 89 ncu maddesi, gereğince, 
Bakanlar Kurulu hakkında bir gensoru-
nunvaçjlmasına dair önergesi münasebe
tiyle 149,153 

Sabri Özoaasan (Gümttşane) •- Genso
ruların kitap şeklinde ve çok uzun yazıl
malarının Anayasanın verdiği, hakkın kö
tüye kullanılması niteliğinde olduğu yo
lundaki konuşmasından sonra verdiği 
önerge ile, Kayseri Milletvekili Feyyaz 
Köksal'ın, bu türlü önergelerin y&lhıec* 
sonuç kısımlarmm okunmasına 4atr> olan 
önergesi münasebetiyle •••: $788 
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Muzaffer özdağ (A. Karahisar) • Kon
ya Milletvekili Yunus Koçak'ın, İçişleri 
Bakanlığı teşkilâtında nakil, tâyin, ise son 
verme ve merkeze alınma gibi bir sebeibe 
dayanmıyan •tasarruflar hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair 
Önergesi 373 

Emin Pakaüt (Ankara) - Adalet Ba
kanı Hasan Dinçer'in, T, B. M. M. üyele
rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler 
hakkındaki kanun- tasarısının öncelikle 
görüşülmesine dair Önergesi münasebetiyle 210, 

211,213,257 
— Balıkesir Milletvekili Enver Güreli 

ve Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'm, 
fiyat artışları ve hayat pahalılığının se
bepleri ile bunları önlemek için alınması 
gerekli tedbîrler üzerinde bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 308,309 

— Başkanlık Divanının, Genel Kuru
lun çalışma ;gün ve saatleri üzerinde yapıl
ması düşünülen değişikliklere dair kararı 
münasebetiyle 364 

— İstanbul milletvekilleri Reşit Ülker 
ve Coşkun Kırca'nm gündemin düzenlen
mesiyle İlgili Önergesi münasebetiyle 490 

— Usul hakkında 210,211,213,257 

Selim Sarper (istanbul) - Başkanlık
ça; yoklama ve oylamalarda Başkan veya 
ibaşkanvekillerinin iki kâtiple birlikte ça^ 
lıştıklarına, bu sebeple Divana yardımcı 
görevlilere ait ifadelerin de Başkanlığa 
yapılması gerektiğine dair yapılan açık
lama ve usulle ilgili görüşmeler münase
betiyle 103 

Kemal Satır (Elâzığ) - Birinci oturum
da ve oturum sonunda vukubulan ve kar
şılıklı yaralama, yumruklama ve ağır soz-

Sayfa 
Nazmi özoğnl (Edirne) - Cumhuriyet 

Senatosundan değiştirilerek dönen Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu tasa
rısının Millî Savunma, Maliye ve Plân ko
misyonlarından beşer üyeden 'kurulacak 
geçici bir komisyonda görüşülmesine da
ir karar münasebetiyle 495 

M. Kemal Palaoğlu (Sivas) - Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın, İçişleri Ba
kanlığı teşkilâtında nakil, tâyin ,işe son 
verme ve merkez alınma gibi bir sebebe 
dayanmıyan tasarruflar hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince Hükümet 
hakkında hîr gensoru açılmasına dair 
önergesi 328 

Nihat Pasinli (Erzurum) - Milli Piyan
go İdaresinin, 1963 - 1964 yılında, ne ka
dar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair sorusuna Maliye 
Ba'kanı îhsan Gürsan'm, sözlü cevabı mü
nasebetiyle 551 

Zühtü Pehlivanlı (Ankara) • Balıke
sir Milletvekili Enver Güreli ve* Çanak
kale Milletvekili Şefik tinan'ın, fiyat ar
tışları ve bayat pahalılığının sebepleri ile 
bunları önlemek için alınması .gerekli ted
birler üzerinde 'bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi münasebetiyle 322 

S 
ler sarf.etme şeklinde beliren olay vesile
siyle 111 

ismet Sezgin (Aydın) - Balıkesir Mil
letvekili Enver Güreli ve Çanakkale Mil
letvekili Şefik înan'm, fiyat artışları ve 
hayat pahalılığının sebepleri ile bunları 
önlemek için alınması gerekli tedbirler 
üzerinde bir genel 'görüşme açılmasına da
ir önergesi münasebetiyle 318 

Edip Somunoğlu (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı) - Son günlerde memleke-

P 
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timizde 'koleradan ölüm vukubulmadığına 
dair demeci 488 

Kemal Doğan Sungun (Zonguldak) • 
440 sayılı Kanunun geçici 1 nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye* 
den kurulu Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 504,512 

Faruk Sükan (içişleri Bakan) • Boğaz
dan geçişleri sırasında bir Rus şilebiyle 
tankerinin çarpılması sonucu denize dö
külen akaryakıtın tutuşmasına, Kadıköy 
vapuru ile iskelesinin yaramasına, suların 
üst alanında yangın çıkmasına ve büyük 
maddi zarara sebeholan olayla ilgili ge
rekli tedbirlerin alındığına dair demeci 4 

— İstanbul Milletvekili Suphi Bay* 
kam'ın, İstanbul Şefoir Tiyatrosu Yönet
meliğinin vaktiyle Danıştayea 'kabul edil
memesine rağmen uygulanmakta olması
nı yeren demecin cevabı 787 

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Suphi Bay-

kam'ın, kendilerine, «Atatürk • milliyetçi 
adını takmış olan bâzı teşekküllerin top* 
lantılarda, konferanslarda re iktidar ga
zeteleri sütunlarına dair demecine cevabı» 350 

— Konya Milletvekili Yunus Koçak'-
ın, içişleri Bakanlığı teşkilâtında nakil, 
tâyin, işe son verme ve merkez alınma gi
bi bir sebebe dayanmıyan tasarruflar 
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince Hükümet 'hakkında bir gensoru 
açılmasına dair Önergesi 375 

— Malatya'da Atatürk'ün büstünün 
kırılmam ve Bayrağımızın yırtılması olayı 
ile ilgili gündem dışı açıklaması 867 

— Mus Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
Mu§ ilinde jandarma ve polisin halka yap
tığı cefa bir, işkence ve alınması gerekli 
tedbirler hususunda demecine cevabı 787 

—. Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in,. Turizm ve Tanıtma Bakanının söz- 4 
lerme itiraz ederek komünizmle savaş ted
birlerinin yanlış uygulandığına değinme
sine dair demecine cevabı 875 

Ahmet Şener (Trabzon) • C. H. P. Gru-
pu tarafından memur aylıklarının bayram
dan önce dağıtılmasını engelleyici bir 
soru önergesi verildiği yolundaki gazete 
yayınlarının yersizliğine dair gündem dışı 
demeci 564 

— 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 501 

Nevzat Şener (Amasya) - Adalet Ba
kanı Hasan Dinçer'in T. B. M. M. üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesine dair önergesi münasebe
tiyle 

— Meclis çalışmalarının saat 14,30 • 
19,30 ve 21 * 24 arasında ve her gün yapıl
ması hakkında önerge münasebetiyle 

— Usul hakkında 

263 

49 

263 

Ahmet Tahtaküıç. (istanbul) - Adalet 
Bakanı Hasan Dinçer'in, T, B. M, M. üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler 
hakkında kanun tasarısının öncelikle gö
rüşülmesine dair önergesi münasebetiyle 220, 

228 

— Bütçe görüşmelerinin aralıksız de
vam yüzünden yorgunluğun arttığı ve si
nirlerin gergin bir hale geldiği gerekçe
siyle çalışmalara araverilmesini istiyen 
önergeler münasebetiyle 130 
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Sayfa 
İbrahim. Tekin (Gümrük ve, Tekel Ea-

kanı) - Samsun Milletvekili Yaşar Akalınin, 
Karadeniz tütün ekicilerinin müşkül du
ruma düştüğü konusundaki gündem dışı 
demecine cevabı 383 

1. Hakkı Tekinel (İstanbul) - Gecekon
du kanun tasarısı ve ilgili teklifleriyle 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 834, 

841,843,858 
Ahmet Topaloğlu (Millî Savunma Ba

kanı) - İstanbul Milletvekili İlhami San-
ear'ın, Askerî Personel Kanununun görü
şülmesine imkân aramak üzere bir usuli 
görüşme açılması hakkındaki önergesi 
münasebetiyle 385,387 

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nm, milletin hayatiyeti ve Millî Savun
ma ile ilgili hususları ve bilgileri1 açı
ğa vuranların, ortaya koyanların, ka
nun karşısında, sorumlu olup olmadık
larına dair sorusuna sözlü cevabı, 800 

Hasan Tiirkay (Ankara) • Cumhuriyet 
Senatosunun değiştirilerek dönen î§ ka
nunu tasarısının Tarım, Ulaştırma, Sa
nayi, Millî Savunma Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarm-
dna 2 şer üyeden kurulacak Geçici bir 
Komisyonda görüşülmesine dair karar 
münasebetiyle, 495 

Oğnaiemir Tüzün (Niğde) - Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'ın, İçişleri 
Bakanlığı teşkilâtında nakil, tâyin, işe 
son verme ve merkeze alınma gibi bir 
sebebe dayanmıyan tasarruflar hakkın
da Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi. 331 

Sayfa 
' —v Cumhuriyet Senatosunda» değiştiri
lerek dönen Mîllet Meclisi idare Amirle
rinin. Sayıştay kanunu teklifinin Maliye, 
Sayıştay ve Plân komisyonlarından 5 er 
üyeden kurulacak Geçici bir Komisyonda 
görüşülmesine dair karara münasebetiyle 14 

—: 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 497 

— Gecekondu kanun tasarısı ve ilgili 
teklifler ile Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 587 

— Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Maliye Komisyonunda bulunan 13 kanun 
teklifi ve. iki kanun tasarısının müd
deti içinde görüşülemediğinden içtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun 
bilgisine sunulduğuna dair tezkeresi mü
nasebetiyle 11 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkındaki kanun tasarısının, gensoru 
önergelerinin gündeme alınması hususla
rının görüşülmesinden ve bilgiye sunula
cak işlerin okunmasından sonra görüşüle
ceğine dair önerge münasebetiyle 289 

— Usul hakkında 220,228 
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 

Bahadınlı'nın öğretmenlere huzur ve gü
ven vermek ve Hükümetin bu konudaki 
tutumunu eleştirmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 67 

Mustafa Uyar (izmir) - Gecekondu ka
nun tasarısı ve ilgili teklifler ile Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. 660 

—i izmir'in, Narlıdere, Balçova ve 
Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde vukubu-
lan dondan zarar görenlere ek -kredi 

verilmesi hususunda Hükümetçe gerekli 
tedbirin alınmasına dair demeci. 684 

Hayrettin Uysal (Sakarya) - Gecekon
du kanun tasarısı ve ilgili teklifler ile 
Geçici Komisyon rapora münasebetiyle. 597, 

658 
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— Karasu Orman İşletmesinin Ka
rasu, Kocaeli ve civarındaki fındıklık
ları sökmeye başlaması yüzünden yüz
lerce ailenin ümit bağladığı bu ürünün 
ortadan kalkmakta olması sebebiyle Ta
rım Bakanının tedbir almasını istiyen 
konuşması, 489 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
haâınlı'nın, öğretmenlere huzur ve gü-

Keşit Ülker (istanbul) - C. II. P. 
Meclis Grupu Başkanvekilleri Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
Kocaeli Milletvekili Nihat Erimin, bâzı 
Danıştay kararlarının uygulanması ko
nusunda, Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Bakanlar Kurulu hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle. 171 

— Cumhuriyet Senatosundan değişti
rilerek donen İş kanunu tasarısının 
Tarım, Ulaştırma, Sanayi, Millî Savun
ma, Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındır
lık, İçişleri, Tİearet, Adalet, Çalışma ve 
Plân komisyonlarından 2 şer üyeden ku
rulacak Geçici bir Komisyonda görü
şülmesine dair karar münasebtiyle. 495 

— Cumhuriyet Senatosundan değişti
rilerek dönen Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel kanunu tasarısının Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
beşer üyeden kurulacak Geçici bir 
Komisyonda görüşülmesine dair karar 
münasebetiyle. 495 

— Gecekondu kanun tasarısı ve ilgili 
teklifler ile Geçici Komisyon rapora mü
nasebetiyle. 571,805,836,843,844,846,852 

Sayfa 
ven vermek ve Hükümetin bu konudaki 
tutumunu eleştirmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi münase
betiyle, 63 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) • Doğu • Ka
radeniz tütün ekicisinin, açılan fiyat
ların düşük olması yüzünden büyük za
rar gördüğü hakkında konuşması. 524 

— İçişleri Bakam Faruk Siikan'ın, 
çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarı
sının havale edilmiş olduğu Maliye, İç
işleri ve Plân komisyonlarından seçile
cek 5 er üyeden kurulu Geçici bir Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi 
münasebetiyle, 876 

— İktisadi kalkınmaya, yurttaş ya
rarına olan kanun tasarılarının görüşül
mesine ve devam eden çalışma sistemi
ne dair demeci, 781 

— İstanbul millletvekilleri Reşit Ül
ker ve Coşkun Kırca'nın, gündemin dü
zenlenmesiyle ilgili önergesi münasebe
tiyle. 490 

— İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven ve Giresun Milletvekili Nizametrin 
Erkmen'in, Seçim kanunu tasansınm 
gündemdeki sunuşların görüşmeyi ge-
rektirmiyen maddelerden önce görüşülme
sine dair Önergesi münasebetiyle. 520 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hü
kümler hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle. 26 

— Usul hakkında. 548 
Hasan Ünlü (Tunceli) - Gecekondu 

kanun tasarısı ve İlgili teklifleriyle Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle. 850 

Ü 



4A-» 

8ayf& f 
t Hakki YıIaııHog'ln "(Kaotemoım) w. 

C. H. P, MeclisjGrupuBa8|3anvekillerîKay-:,• 
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
Kocaeli Milletvekili Nihat1 Erimen,' bâzı '• 
Danıştay kararlarınm uygulanmaması ko
nusunda, • Anayasanın •89 ncu maddesi 
gereğince Bakanlar Kurulu 'hakkında 
bir gensoru açılmasına dair Önergesi 
münasebetiyle. 155 

îsmaU Hakta Yıldırım (Erzurum) • 
Gecekondu kanun tasarısı .ve ilgili ;;tek-:v 
lifler ile Geçici Komisyon .raporu,,jmü-
nasebetiyle. 830,838 

— istanbul milletvekilleri Res.it tflkcr 
ve Cogkun , Kırca'nm, gündemin . düzen- ,. 
lenmesiyle ilgili önergesi münasebetiyle. , 493 

— Usul hakkında 251 

MuBtefa Kemal YümftB<Ankara>v 440-. 
sayılı Kantinim geçici 1 nci maddesini >-,<.. 
de değişiklik yapılması •'hakkında* kaı- :.•> 

s Bayf&>{>•> 
nun tasarısı ve Sanayi, Ticaret* Maliye > 
ve Plân ^ komisyonlarından seçilen 4 er . i 
üyeden kurulu .Geçici Komisyon -raporu, M.* 
münasebetiyle; . 508 ; 

— İzmir'deki Atatürk heykeline ya-
pılan saldırıya- ^değinerek gerçek • Ata- • 
türkçülüğün •'• mahiyeti hususunda bir : 

konuşma yaptı. 730 
M. Kemal Yılmaz (Aydın) • Okul

larda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru-v. •,, 
suna Millî •'. Eğitim • Bakanı- Orhan Den-
giz'in 8Ö0İÜ! eevabı münasebetiyle. <• 813 a 

Mevlüt • YoSma* -: (Balıkesir) * «Millî .'.;•-
kurtuluş cephesi» «Hür subaylar»-gibi .•.-.•>. 
adlarla -.komünizm için çalışan kuru-. 
kışların ıgenis. > ölçüde yayınlarda bulun- •. 
duklanna- elair , ve bunlar hakkında? kq- *. 
vuşturma yapılıp yapılmadığını .soran?, r^;. 
gündem dışıdemeçl. 207 

http://Res.it

