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BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
—Vazife ile yurt dışına giden Ça

lışma Bakanı Ali Naili Erdem'e Güm
rük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in 
vekililk etmesinin uygun görüldüğüne 
dair. (3/345) ' 25 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayan-
gil'e İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair. (3/344) 24:25 

— Vazife ile yurt dışına giden Köy 
İşleri Bakanı Sabit Osman Avcıya 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm vekil
lik etmesinin uyyun . görüldüğüne dair 
(6/343) 

Sayfa 

24 

— Vazife İle yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekil
lik edeceğine dair (3/358) 178 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— A. P., T. T. P. grupları ile 
C. K, M. P, topluluğu temsilcilerin in, Mec
lisin çalışma günlerinin ve konularının 
düzenlenmesine dair Önergesi. 26:33 

— Antalya Milletvekili İhsan Ata-
Öv'ün, Askerî Personel Kanununun görü
şülmesine öncelik tanınmasına dair öner
gesi. 214 

— Başkanvekillermden Çankırı Mil
letvekili Nurettin Ok'un, Başkanlık Diva
nı üyeleri arasındaki bağlantının kesilme
si ile Meclisteki görüşmelerin gerektiği 
şekilde ele alınmadığına dair demeci üze
rine baslıyan usulle ilgili görüşmeler. 392: 

402:406 
— C. H. P., A. P., Y. T. P. ve T. L P. 

grupları temsilcilerinin, Tapulama kanun 
tasarısı ile çarşı ve mahalle bekçileri 
kanun tasarısının görüşülmesine mün
hasır önergenin diğer önergelerden önce 

oya sunulmasına ve Başkanlık sunuşla
rında yer alan bütün önergelerin 2 
Mayıs 1966 gününe kadar ertelenme
sine dair Önergesi. (1/128, 1/160) 26 

— C. H. P. ve A. P. Grup temsilcile
rinin, Millet Meclisi çalışmalarına 22 
Nisandan 26 Nisan 1966 Salı günü saat 
15 e kadar ara verilmesine dair önergesi, 33 

— Millet Meclisi Başkanlığının Av
rupa Konseyi îstişari Meclisi 18 nei Dö
neminde memleketimizi temsil edecek 
T. B. M, M. üyelerine dair yazısı. 23:24 

— Senato seçimleri dolayısiyle Mecli
sin bir aylık tatile girmesine dair Baş
kanlık Divanı sunuşu. 430:436 

—>28-29 Nisan şehitleri için saygı 
duruşu. 87:88 

— Vüce Meclisin çalışmalarıyla ilgili 
Başkanlık Divanı kararı, 88:106 

— Adıyaman Milletvekili Ali Turan-
lı'nın, Adıyaman'da 3 Mayısta vııkubulan, 
Merkez İlçesiyle Kâhta'nın ürünlerini 
mahveden dolu ve şiddetli yağmur hak-

DEMEÇLER VE SÖYİEVLER 

kında demeci. 
— Avrupa 

386:387 
Konseyi üyelerinin aldık

ları ve Hükümetimizin de katıldığı karar 
gereğince Konseyin kuruluş günü olan 



Sayfa 
5 Mayısın «Avrupa günü» olarak ilân 
edildiğine dair Başkanlığın açıklaması 302:303 

— Balıkesir Milletvekili Mevlût Yıl-
maz'ra, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reteri Orgeneral Refet Ülgenalp'uı ,bir de
mecinde din adamlarına karşı hakarette 
bulunduğuna, Hükümetçe gerekli tedbir
lerin alınması lâzımgcldiğine dair konuş
ması, 175:176 

— Bask anv e ki 11 erin den Çankırı Mil
letvekili Nurettin Ok'un, Başkanlık Dî
vanı üyeleri arasındaki bağlantısının ke
silmesi ile Meclisteki görüşmelerin ge
rektiği şekilde ele alınamadığına dair 
demeci üzerine başlıyan usulle ilgili gö
rüşmeler. 392:402:406 

— Bolu Milletvekili Hasan özcan'm, 
gittikçe artan hayat pahalılığına dair ko
nuşması. 177:178 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arslan'ın, Ankara şoförlerinin bir kısım 
dertlerine, 507 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine göre yapılması gereken şoför
ler kongresine izin verilmediğine ve Ti
caret Bakanının emrini tatbik ettireme
diğine dair demeci. 211:213 

— Devlet Bakanı Refet Sezginin, 
Korgeneral Refet Ülgenaln'in sözlerini 
yeren Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yıl
mamın Meclisteki demecinin ancak ken
disini ilzam ettiğine ve Hükümetin, Ana
yasanın ele aldığı lâiklik prensibini bü
tünüyle yerine getirdiğine dair demeci, 213: 

214 
— Hatay Milletvekili Hüsnü Öz

kan'ın, Trabzon'un Oavkara ilcesine bağlı 
bâzı köyler halkının Hatay'ın Kırıkhan 
ilcesine naklinden sonra kendilerine veri
len arazinin yetmezliği ve yan gelirlerini 
sa^bvan e] işlerine ve küçük sanatlara 
nn^el olunması yüzünden içine düştük
leri duruma dair demeci. 174:175 

—• îeîsleri Bakanı "Faruk Sfikan ile 
parti ermları Başkan ve temsilcilerinin, 
Millet Meclisinin bâzı odalarında ffw.ele-
yin araştırma vamlması ile ilgili 7 Mayıs 
günlü olay hakkındaki demeçleri. 410:429 

— istanbul Milletvekili Selim Sar-
per'in Amerika ile olan eski anlaşmaların 
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gözden geçirilmesi ve Pakistan'ın CEN-
TO'dan çekileceği haberi hakkında de
meci . 387:388 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'İn izmir'de son gecekondu yıkım-
lariyle ilgili demeci ve imar ve iskân Ba
kanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı. 39:41 

— Konya Milletvekili ihsan Kaba-
dayı'nın pancar üreticilerin teslim ettik
leri ürünlerinin karşılığını tamamiyle ala
madıklarına dair demeci 176:177 

— Manisa Milletvekili Muammer Di-
rik'in, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay
ramı törenlerine katılan kız öğrencilerin 
kıyafetleri ile ilgili konuşmasına Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in cevabı 298:300 

— Muş Milletvekili Nermin Ncftçi'-
nin, istanbul'un çözümü gereken çeşitli 
dertlerine hayalle değil ancalt kanun ve 
bütçeden Ödenek ayırma yoliyle çare bu
lunabileceğine, dair demeci 209:210 

— Ordu Milletvekili Kemal Sen-
sov'un, fındık ürünü satışlarının düzen-
^izlırrine ve meselenin ivedi durumuna 
dair konuşması 300:302 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivaıı-
o»lu'nıın, .Avıtma'ya ve özellikle Alman
ya'ya (riden İradın isçilerinin ücretlerinin 
az olması dolavtsivle karşılaşacakları 
nroblemlere dair demeeei 41:42 

— Saflık ve Sosyal Yardım Bakanı 
rçdin Somun OJ l̂n'n un Siirt'in Pervari il
kesinde vukubulan salgın hastalıkları y.ı-
tulan mücadeleye dair demeci 297:298 

— Samsun Milletvekili Selâha.ttin 
Kılıc'ın büyük şehirlerimizin ve ezcümle 
istanbul'un ivedilik arz eden içme suyu 
derdi hakkında demeci 385:386 

— Sürat Milletvekili .Adil Yasa'mn, 
doktor ve ilâç azlığı yüzünden Pervari'de 
kızamık ve boŞmaca hastalıklarının çocuk 
filı'îm'erine sebeholdudunu, yol elverişsiz
liği yüzünden de bakım imkânlarının büs
bütün zorlaştı "in 7 acıklı yan demeci 38:39 

— Ticaret Vekili Maeit Zcren'înAn-
^ara Urumu Otomobilciler ve Şoförler 
Demeci Başkanı ile Yönetim Kurulunun. 

I kongrelerinin zamanında yapmamak hu
susundaki direnişleri yüzünden geciken 
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kongrenin bu ayın içinde yapılacağına da- Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 
ir demeci 296:297 Korgeneral Refet Ülgenalp'in gerçek 

— Yozgat Milletvekili Nuri Koda- din adamlarına saygılı bulunduğuna dair 
manoğlu'nun, dini siyasete alet etmenin , demeci 210:211 
ve şeriat düzeninin yasak olduğuna ve \ 

GENEL GÖRÜŞME 

— istanbul Milletvekili Ahmet Tah-
takıhç'm, 6/7 Mayıs 1966 gecesi Meclis
te yapılan araştırma olayı hakkında bir 
genel görüşme açılmasına dair (8/21) 429:430 

— Millet Partisi Grupn Başkanı, 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'-

— Cumhuriyet Halk Partisi Millet 
Meclisi Grup Başkanı MaTatya Milletve
kili İsmet İnönü ve 29 arkadaşının, Mec- • 
liste yapılan araştırma olayı sebebiyle İç
işleri Bakanı hakkında bir gensoru açıl
masına daİT (13/37) 429 

— C. H. P. Millet Meclisi Grup 
Baskanvekilleri Kayseri Milletvekili Tur
han Feyzioğlu ve Koocaeli Milletvekili Ni
hat Erİm'in, 27 Mayıs 1960 devrimine kar
şı yapılan tecavüzler karşısında elinde 
mevcut bulunan kanuni yetkileri kullan
madığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca bir gensoru açılmasına dair (Hy3) 191: 

201,388 

• — Millet Partisi Grup Başkanvekili 
Konya Milletvekili Seyit Faruk Önder 
ve 6 arkadaşının, telefon konuşmaları
nın Hükümet tarafından dinlendiği ve 
bu suretle Anayasanın 17 nci maddeci
nin ihlâl edildiği iddiası ile Ulaştırma 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına 
dair (11/31) 178:189 

No. Cilt Sayfa 
757 — 440 sayılı Kanunun geçci 1 nci 

maddesinde değşiklik yapılması 

nın, Parlâmento üyelerine vâki tecavüz
ler ve 6/7 Mayıs 1966 gecesi T. B. M. 
Meclisinde yapılan araştırma olayı hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair 
(8/20) 429 

— Muş Milletvekili Nernıİn Neftçi'-
nin, her yıl tarholunan vergilerin ilânı 
hususunda kanuni vazifesini yerine ge
tirmediği iddiasiyle Maliye Bakanı hak
kında bir gensoru açılmasına dair (11/34) 190 

— Nevşehir Milletvekili Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu ve Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok*un, ithal ham petrolüne ya
pılmakta olan indirim konusunda Hü
kümetin tutumu dolayısiyle Hükümet 
hakkında gensoru açılmasına dair (11/35) 190 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 2 arkadaşının, Knoya İmam - Hatip 
Okulu Türkçe öğretmenlerinden Bilhan 
Uluçay hakkında bâzı dergi ve gazete
lerde yapılan çeşitli yayınlar konusunda 
Millî Eğitim Bakanı hakkında bir gen
soru açılmasına dair (11/33) 189 

— Sivas Milletvekili Nazif Arslan 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
salın, bâzı dernek ve kuruluşlar tarafın
dan yayınlanan çeşitli bildirilerle Tür
kiye'de bir zor yolu açmaya yönelik 
davranışlar ve eylemler karşısında tedbir 
almadığı iddiasiyle Hükümet hakkında 
bir gensoru açılmasına dair. (11/33) 189:190 

No. Cilt Sayfa 
hakkında Kanun 4 442 

5 3, 
496:515 

KANUNLAR 

ORU 
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222 — Millet Meclisinin 10 Harran 
1966 Cuma gününe kadar tatiline 

KARABLAE 

Sayfa 
dair 

Sayfa 
6 430: 

436 

MECLİS ARAŞTIRMASI 

Aydın (Reşat özarda) 
— Millî Sanayii baltalıyan usulslz itha

lât konusunda Anayasanın 88 nei maddesi 
•gereğince bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair (10/3) 190:191 

Amasya (Ticaret Bakam Macît Zeren) 
— Su ürünleri kanun fcasarrsımn, Millet 

Meclisince daha önce aynı konu ile ilgili ka
nun -tekliflerini görüşmek üzere kurulmuş 
olan Geçici Komisyona havalesine dair öner
gesi (1/1W>) (2/26, 42, 51, 83) 42 

Ankaar (Osman Bölükhası) 
— Parlâmento üyelerine vâki tecavüz

ler ve 6/7 Mayıs 1966 gecesi T.E.M. Mecli
sinde yapılan araştırma olayı hakkında bir 
genel görüşme açılmasına dair (8/20) ' 429 

Antalya (ihsan Ataöv) 
— Askerî Personel Kanununun görüşül

mesine Öncelik tanınmasına dair 214 
Aydım (Reşat Özarda) 
— Millî Sanayii baltalıyan usulslz itha

lât konusunda Anayasanın 88 ııci maddesi 
gereğince bir Meclis Araştırması açılmaısmıa 
dair (10/3) 190:191 

Bolu (ibrahim Cop ve 7 arkadaşı) 
— 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü 

maddesinin 1 ve 2 nei fıkraları hükümleri
nin değiştirilmesine dair tekliflerinin geri-
•verilnıesi hakkında 25 

Çankırı (Taltir Akman) 
— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkındaki 

'kanını tasarısının, İstanbul {Mille-tveikili Re
şit Ül&er'in, aynı mahiyetteki kanım teklifi 
ile birlikte Geçici Komfeıyonda görüşülme
sine da'İr (1/160, 2/141) 42 

İstanbul (Ahmet Tahtaküıç) 
— 6/7 Mayıs 1966 -gecesi Meclîste yapı

lan araştırma olayı hakkında bir genel 'gö
rüşme açılmasına dair (8/21) 429:430 

İstanbul (Muhiddin Güven ile dört parti 
temsücisi) 

— Meclisin çalışma günlerinin -ve konu-
larmın düzenlenmesine jîaîr 36:33 

Kayseri (Turhan Feyzioğlu) ve Kocaeli 
(Nihat Erim) 

— 27 Mayıs 1960 devrimine kargı yapı
lan tecavüzler karşısında elinde mevcut bu
lunan kanuni yetkileri kullanmadığı iddia-
siyle Bakanlar Kurulu hakkında Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca 'bir gensoru 
.açılmasına dair (11/3) 191:201,388 

Kocaeli (Nihat Erim) ve Aydın (Nahit 
Menteşe) 

— Millet Meclisi çalışmalarına 22 Nisan
dan 26 Nisan 1966 Salı 'günü saat 15 e ka
dar ara verilmesine dair önergesi 33 

Kocaeli (Nihat Erim ve üç parti tem
silcisi) 

— Tapulama kanun taısarısı ile çarşı ve 
<maüıalle bekçileri kanun tasarısının görü
şülmesine münhasır önergenin diğer önerge
lerden önce oya sunulmasına ve Başkanlık 
sunuşlarında yer alan bütün önergelerin 
2 Mayıs 1966 gününe kadar ertelenmesine 
dair '(1/128, 1/160) 26 

Konya (Seyit Faruk önder ve 6 arka
daşı) 

— Telefon konuşmalarının Hükümet ta
rafından dinlendiği ve bu suretle Anayasa
nın 17 nci maddesinin ihlâl edildiği iddiası 
ile Ulaştırma Bakanı haklımda bir genso
ru açılmasına dair (11/31) 178:189 

Malatya (îsmet İnönü ve 93 arkadaşı) 
— Meclîste yapılan araştırma olayı se

bebiyle İçişleri Bakanı hakkında bir gen
soru açılmasına dair (11/37) 429 

Muş (Nermin Neftçi) 
— Her yıl tarholunan vergilerin ilânı 

hususunda kanuni vazifesini yerine getir
mediği iddiasiylc Maliye Babanı hakkında 
bir gensoru açılmasına dair (11/34) 190 

Nevşehir (Selâhattin Hakkı Esatoğlu) 
ve Manisa (Mustafa Ok) 

— İthal ham petrolüne yapılmakta 
olan indirim konusunda Hükümetin tutu-



Sayfa 
mu dolayısiyle Hükümet hakkında genso
ru açılmasına dair (11/35) 190 

Sakarya (Hayrettin Uysal ve 2 arka
daşı) 

— Konya İmam - Hatip Okulu Türkçe 
öğretmenlerinden, Bilhan Uluçay hakkında 
bâzı dergi ve gazetelerde yapılan çeşitli ya
yınlar konusunda Millî Eğitim Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair 
(11/33) 189 

Adalet Komisyonu rapora 
— Balıkesir eski Milletvekili Ahmet Ay

dın Bolak ve 27 arkadaşının, Yeniden ku
rulacak vakrflara ait kanun tekMfrıc dair 
(2/250) 27 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 
— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 

bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında (1/137) 83 

— Balıkesir eski Milletvekili Ahmet Ay
dın Bolak ve 27 arkadaşının, Yeniden ku
rulacak vakıflara ait kanun teklifine dair 
(2/250) 27 

— Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletilmesi kuruluşu hakkında kanun tasarı
sına dair (1/3) 83 

— Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Cahit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkında
ki Kanuna 23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sa
yılı Kanunla ilâve dilen geçici 5 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/118) 83 

— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Gavsi Uçagöfc ve 13 arkadaşının, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi hakkında (2/94) 27 

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay"ın, Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifine dair (2/İ04O) 83 

Sayfa 
Sivas (Nazif Arslan) ve Sakarya (Hay

rettin Uysal) 

— Bâzı dernek ve kuruluşlar tarafından 
yayınlanan çeşitli bildirilerle Türkiye'de 
bir zor yolu açmaya yönelik davranışlar 
ve eylemler karşısında tedbir almadığı id-
•diasiyle Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair (11/33) 189:190 

— T. C. Devlet Deimryolları Memur 
ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine göre ikramiye ödenme
si hakkında kanun tasarısına dair (1/154) 19, 

126:144 
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

değişik geçici 5 ve 6 neı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 ta
rihli ve 724 sayıb Kanuna ek kanım tekli
fine dair (1A56) 409 

Çalışma, Komisyonu raporu 
— (Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Sta

tüsünde yapılan bâzı değişikliklerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı hakkında (1/120) 208 

Dışişleri Komisyonu raporları 
— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı sta

tüsünde yapılan bâzı değişikliklerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasamı hakkDreda (1/120) 208 

— Türk - Yunan Trafoya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç Nehri 
mecrasının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 
tarihinde İmzalanan Protokolün onaylanma

sının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısına dair (1/83) 172 

Geçici Komisyon raporları 
• — Çalışma Bakanlığının kuruluş ve gö

revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenme
si hakkında kanun tasarısına dair (1/123) 208 

— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi hak
kında (1/160, 2/141) 37,43:74,214:247 

RAPORLAR 
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— Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkada
şının; İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
12 arkadaşının, gecekonduların düzenlen
mesi hakkında; Konya Milletvekili İhsan 
Kabadayı ve 10 arkadaşının, 'gecekondula
rın ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkında; 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin, Gecekonduların imarı, tas
fiyesi ve ıslahı hakkında kanun teklifine 
dair (1/76, 2/13, 2/23, 2/193) 106:125,303: 

333 
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin Sa

yıştay Kanunu teklifi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(2/251) 22 

— Tapulama kanunu tasarısı hakkın
da (1/128) 144:162,248:283,333,372,378:381, 

388:391,392:403 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka

nunu tasarısı hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(1/178) 208 

İçişleri Komisyonu raporları 
— Balıkesir eski Milletvekili Ahmet 

Aydın Bolak ve 27 arkadaşınnij yeniden 
kurulacak vakıflara ait kanun teklifine 
dair (2/250) 27 

— Sivil Savunma Kanununa iki ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (-1/119) 208 

Malîye Komisyonu raporları 
— Balıkesir eski Milletvekili Ahmet 

Aydın Bolak ve 27 arkadaşının, yeniden 
kurulacak vakıflara ait kanun teklifine 
dair (2/250) 27 

— Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Cahit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkın
daki Kanuna 23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 
sayılı Kanunla ilâve edilen geçici 5 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/118) 83 

— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Gavsi UçagÖk ve 13 arkadaşının, 193 sa
ydı Gelir Vergisi Kanununun 29 nen mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/94) 27 

Sayfa 
— T, C. Devlet Demiryolları Memur ve 

hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesine göre ikramiye ödenmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/154) 19,126:144 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 ta
rihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun tekli
fine dair (1/156) 409 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 

Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının 97 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair 
ek kanun teklifi ile Mardin Milletvekili Ri
fat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963. ders 
yılında Harb Okulu öğrencilerinden okul
dan ihraeolunanlarm askerlik mükellefiyet
lerini düzenliyen kanun teklifine dair (2/2, 
2/66) 27 

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Akay'm, Ankara Üniversitesi 'kuru
luş kadroları hakkında 5239 sayılı Kanu
na ek kanun teklifine dair (2/240) 83 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 

nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/110) 16 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının 97 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair 
ek kanun teklifi ile Mardin Milletvekili 
Rifat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 ders 
yılında Hart» Okulu öğrencilerinden okul
dan âhraoûlunanların askerlik mükelle
fiyetlerini düzenliyen kanun teklifi hak
kında (2/2, 2/66) 27 

Sayıştay Komisyonu raporu 
— Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 

Fon İşleri Saymanlığının 1960, 1961 1962 
ve 1963 yılları hesabına ait raporun bi
lançosu ile 'birlikte sunulduğuna dair 
(3/132, 3/133, 3/152, S/166) 15 

Ulaştırma Komisyonu raporları 
— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye

si Gavsi Uçagök ve 13 arkadaşının, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 nen 
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maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilme
si hakkında kanun teklifine dair (2/94) 27 

— T, C. Devlet Demiryolları Memur 
ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 

Sayfa 
10 neu maddesine göre ikramiye ödenme
si hakkında kanun tasarısına dair (1/154) 19, 

126:144 

SATIM ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

izinler 
— Sayın üyelerden •bâzılarına izin 

verilmesine dair (3/346, 3/347) 25:26 
(3/359) 214 

— Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'e izin verilmesi hakkında (3/360) 388 

Ödenekler 
— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı-

yılmda iki aydan fazla izin alan Erzin
can Milletvekili Nafiz Giray'a ödeneğinin 
verilmesine dair (3/348) 26 

Yasama dokunulmazlıkları 
- - Adana Milletvekili Turhan Dilli-

gil'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/339) 19 
(3/340) 19 
(3/341) 19 

— Ankara Milletvekili Ali Kıza Qe-
tiner'in, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/362) 409 

— Antalya MilleİJvekili Osman Yük-
sel'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/338) 16 

— Bursa Milletvekili Barlaa Küntay'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/361) 409 

— Denizli Milletvekili 'Muzaffer Ka-
ran'ın, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması bakkında (3/363) 409 

— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/364) 409 

— İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/356) 172 
(3/357) 172 
(3/365) 409 

— Kastamonu Milletvekili Ahmet §ev-
kat Bohça'nm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/342) 22 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 

Arsan'm, Kütahya'da adam öldürdükleri 
iddiası ile 4 vatandaşın -haksız yere tevki
fini düzeni iyenler ve muhayyel 'bir olayın 
dosyasını hazırlayanlar hakkında ne gibi 
bir işlem yapıldığına 'dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (7/114) 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Ankara Adalet Gazetesinde «Sofeakta-
•ki adam» başlığı altında yayımlanan yazı 
ve resimlerin 38 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine aykın olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/310) 

— Tokat Milletvekili Osman 'Saraç'-
ın; son yı]laı>da artan ve millî bir fecaat 
ve felâket haline gelen yığın ve samanlık 
yakma hâdiselerinin önüne geçmek için n« 

14 

İH 

gibi tedbir alınmakta olduğuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/309) 14 

Başbakandan 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

nın, Devlet Personel Dairesine, şimdiye 
kadar, AID Teşkilâtı tarafından kaç mil
yon lira yardım yapıldığına ve bu yardı
mın ne suretle sarf edilmiş olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/327) 294 

— Bundur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Afrika ülkeleriyle ticari mübadeleleri
mizi geliştirmek için yapılan çalışmalar
dan ne netice alınmış olduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/318) 18 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Köyceğiz - Dalaman Numune Kalkın
ma projesi sonucu ile Antalya Pilot Böl
gesi çalışmaları sonucunda ne netice elde 
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edilmiş okluğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (7/323) 19 

— İstanbul Milletvekili TeMn Erer'in, 
1965 nüfus sayımına göre 7 yaşından yu
fkan erkek ve kadın ad«dine ve bunlar
dan. ne kadarının okur -yazar olduğuna 
•dair Barbakandan sözlü sorusu (6/321) 204 

Bayındırlık Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Mus

tafa Akahn'ın, Güney - Doğu'yu izmir'e 
kısa yoldan bağbyan Çay - Karadilli -
Dinar yol güzergâhının karayolları bün
yesine alınıp alınmıyacağına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu {'6/313) 18 

— Konya Mİleltvekili Nâ zif Kurucu'-
nun, Konya toy yollarının yapımı için «k-
sik ayrılan ödeneğin nasıl telâfi edileceği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/329) 294 

Çalışma. Bakanından 
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-

nm, büyük şehirlerde yapılan apartman
larda bir kapıcı - kaloriferci bulundurul
ması mecburiyeti olup olmadığına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/322) 204 

— Aydın Milletvekili Reşat özerda'-
nra, Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanın
da, ücretle çalışan kaç çoban bulunduğu
na dair Çalışma Bakanından sözlü soru
su (6/323) 205 

Devlet Bakanından 
— Aydın Milletvekili Reşat özerda'-

nın, Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanın
da, ücretle çalışan kaç çoban bulunduğu
na dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/323) 205 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde, Çanakkale ve İsparta illerine ka
çar aded imam - hatip ve müezzin kadrosu 
tahsis edilmiş olduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (7/122) 19 

Dışişleri Bakanından 
— Ordu Milletvekili Feridun Cemal 

Efkin'in, Hükümetimiz île Avrupa Eko
nomik Topluluğu arasında İmzalanan Or
taklık Andlaşması muvacehesinde toplu
luğa tam üye hüviyeti ile tedricen leatıla-
bilmemiz için yapılması gereken 'keşif ça
lışma ve hazırlıklarının halen ne safihada 

Sayfa 
'bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/324) 205 

Enerji re Tabii Kaynaklar Bakanından 
— Gaziantep Milletvekili Ali ihsan 

Göğüş'ün, Oaziantep'e içme, kullanma ve' 
endüstri suyu temin projesinin fizibilite 
etütlerinin ne zaman biteceğine ve finans
manı için ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/325) ' 205 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucıı'-
nun, Konya'da tarım üretimim faızla sek
teye uğratan su baskınları, göl -taşkınları 
ve rüzgâr sebebiyle meydana gelen eroz
yonu önleyiei ne gibi âcil tedbirlerin alın
mış olduğuna dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/336) 408 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ermenek ilçesinin kalkın
ması için ne gibi tedbirler alınmış olduğu
na dair sözlü soru önergesi Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/328) 294 

Gümrük re Tekel Bakanından 
— Gaziantep Milletvekili Ali ihsan 

Göğüş'ün, Güney - Doğu bölgesinde yeti
şen Hasankeyf tütününden Gaziantep Ta
rım Satış Kooperatifinin elinde ne mik
tar stok bulunduğuna dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu (6/320) 82 

— Manisa Milletvekili Muammer Di-
rik'in, oyun salonları açılma izninin ne şe
kilde ve kimler tarafından verildiğine ve 
bu nevi salonların kapatılması için bir te
şebbüste bulunup bulunmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sö'zlü soru
su (6/319) 82 

içişleri Bakanından 
— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 

Arsan'ın, Kütahya'da adam öldürdükleri 
iddiası ile 4 vatandaşın haksız yere tevki
fini düzenliyenler ve muhayyel bir olayın 
dosyasını hazırlıyanlar hakkında ne <gibi 
»bir işlem yapıldığına dair yazılı soru 
önergesi Adalet ve içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir, (7/114) 14 

— Manisa Milletvekili Muammer Di-
rik'in, oyun salonları açılma izninin ne şe
kilde ve kimler tarafından verildiğine ve 
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bu nevi salonların kapatılması için bir te
şebbüste bulunup bulunulmadığına dair 
sözlü soru Önergesi, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/319) 82 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
son yıllarda artan ve millî bir fecaat ve 
felâket haline gelen yığın ve samanh'k 

., yakma hâdiselerinin önüne geçmek için ne 
gibi tedbir alınmakta olduğuna dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/309) 14 

imar re Z&ân Bakanından 
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda-

nın, büyük şehirlerde yapılan apartman
larda bir kapıcı - (kaloriferci bulundurul
ması mecburiyeti olup olmadığına dair 
sözlü soru, îmar ve tskân Bakanından 

• sözlü sorusu (6/322) 204 
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-

ga'nın, Bursa mezbahası inşası iğine önce
lik tanınıp 1966 yılı programıma alınıp 
alınmıyacağına dair imar ve iskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/118) 18 

— Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 
»elden evleri yıkılmış olan köylere yardım 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi îmar ve iskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/113) 14 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, tiler Bankasının 19 . 4 . 1966 tarihin
deki yıllık genel kurul toplantısında, ön
ceden hazırlıklı oldukları intibaını veren 
bâzı delegelerin olaylar yarattığı rivayeti
nin doğru olup olmadığına dair imar ve 
iskân Bakanından sözlü sorusu (6/330) 295 

Köy işleri Bakanından 
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 1965 
yılında içme suyu getirildiğine ve 1966 
yılında kaç köyün içme suyu işinin prog
rama alındığına dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/316) 18 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın, Haizine adma tesbit ve tes
elli yapılan arazilerin topraksız çiftçi aile
lerine dağıtılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Köy işleri Bakanından söz
lü sorusu (6/311) 18 

Sayfa 
Maliye Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili Hayri Ba-
şar'ın, Türk Kanser Araştırma ve Savaş 
Kurumuna şimdiye kadar, bütçeden, ne 
miktar para verildiğine dair yazılı soru 
önergesi Maliye,. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/120) 18 

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Gröğüş'ün, Güney - Doğu bölgesinde yeti
şen Hasankeyf tütününden Gaziantep Ta
rım Satış Kooperatifinin elinde ne -miktar 
stok bulunduğuna dair sözlü soru önerge
si, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/320) 82 

— Manisa Milletvekili Muammer Di-
rik'İn, oyun salonları açılma izninin ne şe
kilde ve kimler tarafından verildiğine ve 
bu nevi salonların kapatılması için bir te
şebbüste bulunup bulunulmadığına dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/319) 82 

Millet Meclisi Başkanından 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun, verilmiş olan gensoru öner
geleri görüşülüp neticelendirilinceye ka
dar her hangi bir tasarı veya teklifi gün
deme almamak suretiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi hükmünün yerine getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/334) 295 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in; 
Meclisin çalışma sorumluluğu hakkındaki 
•beyana dair Millet Meclisi Başkanından 
sözlü sorusu (6/337) 408 

Millî Eğitim Bakanından 
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında 
kaç aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç aded ilkokul yapılacağına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/315) 18 

— Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'
ın, parasız yatılı okullar için köy çocukla
rına ayrı bir kontenjan tanınması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/119) 18 

— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'ın; 
1965 -196.6 ders yılı -başında, yurdumuzda 
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İlkokul çağına giren kız ve erkek çocuk 
sayısına, bu yi! meslekten yetişmiş kaç öğ
retmenin hizmete girdiğine ve kaç okul 
yapılmış olduğuna dair yazılı soru öner
gesi Millî Eğitim Bakanlığına 'gönderil
miştir. (7/111) 14 

— Eskişehir Milletvekili Hayri Bnşar'-
ın, yeni Devlet Memurları Kanuntına flöre 
öğretmenler için kabul edilen esasların 
neler olduğuna dair yazılı »OTO önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/12İ) 19 

— tamir Milletvekili Arif Ertumga'-
nın; izmir Millî Eğitim Müdürünün, öğ
renci velilerine haber verip müsaadelerini 
almadan, kız öğrencileri balo, defile ve iç
kili toplantılarda manken olarak bulun
durmak yetkisi olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/338) 408 

Mîllî Savunma Bakanından 
— Afyon Karahİsar Milletvekili Mus

tafa Akalın'ın, Afyon Karahisar Hava 
Alam inşası için ne kadar arazinin istim
lâk edilmiş olduğuna dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/312) 18 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut 
karakol binaları ile gözetme kulelerinin, 
büyük milletimizin şanına yaraşır şekilde, 
inşasının hangi yıl .gerçek! eşebileceğin e 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu (6/332) 2fl!> 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Eskişehir Milletvekili Hayri Başar

ın, Türk Kanser Araştırma ve Sa,vaş Ku
rumuna, şimdiye kadar, bütçeden, ne mik
tar para verildiğine dair yazılı soru öner
gesi Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/120) 18 

Sanayi Bakanından 
— Konya Milletvekili Nazif Kuracu'-

nun, Konya'nın Ermenek ilçesinin kalkın
ması için ne gibi tedbirler alınmış olduğu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/328) 294 

Tanın Bakanından 
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Adana-ilinde, küçük pamuk ekici
lerinin yeraltı sularından istifade edebil-

Sayfa 
'meleri için bir plân veya bir tedbir olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/314) 18 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun; Konya'da tarım üretimini fazla sek
teye uğratan su baskınları, -göl taşkınları 
ve rüzgâr sebebiyle meydana gelen eroz
yonu önleyici ne gibi âcil tedbirlerin alın
mış okluğunu dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/336) 408 

— Konya Milletvekili Na-zif Kurucu'-
nıın, Konya'nın Ermenek ilçesinin kalkın
ması için ne gibi tedbirler alınmış olduğu
na dair, Tarrm Bakanından sözlü sorusu 
(6/328) 294 

— Trabzon Milletvekili AH Rıza Uzu-
ner'iıi; Tarım arazisi yeterli olmıyan Do
ğu - Karadeniz Bölgesinde, bu meyanda 
Trabzon ilinde hayvancılığın ıslah ve inki
şafı için alınmış vo alınacak tedbirlerin 
neler olduğuna dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/335) 408 

Ticaret Bakanından 
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-

maz'm, Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün eki
cilerinin malını birkaç liralık kaparo "kar
şılığı kapatıp ve sonra bir daha görünmi-
yen alıcı firmalar yüzünden zarar gören 
ekicilerin zararına mâni olacak tedbirle
rin neden alınamadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/331) 295 

— Gaziantep Milletvekili AH îhsan 
Göğiiş'ün, Gaziantep Dokumacılık iplik 
Sanayii Anonim Şirketinin Genel Kurul 
toplantısının tehir edilip edilmediğine da
ir Ticaret Bakanmdan sözlü sorusu (6/326) 205 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
PTT Genel Müdürlüğünün bürüt ve net 
olarak kaç lira maaş aldığına ve görevin
den uzaklaştırılması halinde tazminat ve
rilmesi ile ilgili bir sözleşme yapılmış olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/115) 14 

ulaştırma Bakanından 
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Adana'da 196!) yılı içinde, PTT ye 
ait telefon teli ile kurşunlu kablolardan 
ne kadarının hırsızlar tarafından çalındı-



— 13 — 
Sayfa 

ğma dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/317) 18 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Afyon Karahisar Hava 
Alanı inşası için ne kadar arazinin istim
lâk edilmiş olduğuna dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/312) 18 

— Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin; Diyarbakır'ın k;İndcn geçmekte 

Adalet Bakanından 
— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 

Arsan'ın, Kütahya'da adam öldürdükleri 
iddiası ile 4 vatandaşın haksız yere tevki
fini düzenliyenler ve -muhayyel 'bir olayın 
dosyasını hazırlıyanlar.hakkında ne gibi 
bir işlem yapıldığına dair Adalet Baka
nından yazılı sorusu (7/114) 2 

— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Orman suçlularının zarar mahiye
tindeki -tazminatlarının affı 'hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Adalet Ba
kanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı (7/93) 79 

Başbakandan 
— Burdur Milletvekili Fethi Çelik-

tıaş'ın, Köyceğiz - Dalaman Numune Kal
kınma projesi sonucu ile Antalya Pilot 
Bölgesi çalışmaları sonucundan ne netice 
elde edilmiş olduğuna dair, Başbakandan' 
yazılı sorusu (7/123) İD 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
özlü'nün, Kastamonu'dan hor yıl üç - beş bin 
kişinin- büyük şehirlere göç etmesine se-
nebolan iktisadi faktörlerin ve işsizliğin 
giderilmesi konusunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı sorusuna Başbakan adına Sa
nayi Baltanı Mehmet Turgut'un yazılı ce
vabı (7/63) 74:79 

— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Kastamonu il ve ilçeleri dâhilin
de ne gibi İşlerin ve yatırımların 1966 yıh 
plânına alındığına dair sorusuna Başba
kan adına Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'-
m yazılı cevabı (7/91) 163:167 

— Manisa Milletvekili Sami Biııicioğ-
lu'nun, 1-960 yılından bu yana gümrükle
re gelip de çekilmiyen ve çekilemiyen 

Sayfa 
olan demiryolu üzerinde veya altında bir 
geçit yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair yazılı soru önergesi Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/112) 14 

—• Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi ta
rihte başlıya cağın a ve hava alanı yapımı
nın hangi yıl programına alınacağına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/333) 29n 

malların tasfiyesi için bugüne kadar kaç 
defa Bakanlar Kurulu kararnamesi çıka
rıldığına ve bu kararnameler gereğince, 
'kotalarda olmadığı halde sırf gümrük
lere geldikleri için yurda sokulmalarına 
müsaade edilen malların neler olduğuna 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/131) 295 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınlı'nm, 29 Ekim 1933 ten bugüne ka
dar, yurda sokulması yasaklanan ve yurt 
içinde yayınlanıp da toplatılan kitaplara 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/110) 2 

Devlet Bakanından 
— Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-

lat'ın, Hatay'ın, Altınözü ilçesi ile Yu-
muskan, Bayra ve Zey köylerinin irtiba
tını sağlıyan köprünün, 1966 yılında, yeT 

niden inşaasmm düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusuna Köy işleri Bakanı ye
rine Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın ya
zılı cevabı (7/98) 286:287 

— Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, Hatay köylerini biran Önce içme su
yuna kavuşturmak için gereken tedbirle
rin alınıp alınmadığına dair sorusuna Köy 
işleri Bakanı yerine Devlet Bakan: Cihat 
Bİlgehan'm yazılı cevabı (7/97) 284:28-6 

— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dın'm, Kastamonu il ve ilçeleri dâhilinde 
ne gibi işlerin ve yatırımların • 1966 yılı 
plânına alındığına dair sorusuna Başba
kan adına Devlet Bakanı Cihat Bilgdhan'-
m yazılı cevabı (7/91) 163:167 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde, Çanakkale ve İsparta illerine ka
çar aded imam - hatip ve müezzin kadrosu 

B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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tahsil edilmiş olduğuna dair Devlet Ba
kanından yazılı sorusu (7/122) 19 

— Niğde Milletvekili Kuhı Soyer'in, 
Niğde, Çanakkale ve İsparta illerine ka
çar aded imam - hatip ve müezzin kadro
su tahsis edilmiş olduğuna dair sorusuna 
Devlet Bakanı Refet iSezgin'in yazılı ce
vabı (7/122) 287 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Eskişehir Milletvekili Hayri Ba-

şar'ın, Eskişehir'e bağlı Sivrihisar, Seyit
gazi, Çifteler, Mammııdiye ve Sarıcakaya 
ilçelerinin umumi şebekeye bağlanacak 
elektrifikasyonun hangi yılların progra
mına alındığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu (7/129) 295 

— Kütahya Milletvekili Ahmet Can 
Bilgin'in; Tahsil maksadiyle İstanbul'a 
(gönderilen Garp Linyitleri Tunçbİlek İş
letmesi Ambar Şefine istihkak olarak ne
ler ödendiğine dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu (7/132) 409 

— Mardin Milletvekili ibrahim Ay-
soy'un, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bu
lunan fosfalt madeni ile ilgili tetkik neti
celerinin neler olduğuna ve bu maddenin 
Mran evvel istihsali için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından yazılı sorusu (7/130) 296 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-
ıtrak'ın; Saray, Çerkezköy ve Vize beledi
yelerine Kuzey - Batı enterkonhektc^sİste-
mİnden sağlanması lâzımgelen enerjiye 
mukabil talebedilen ve -tatbikatta eşitsiz
liğe ve ödemede imıkânsızlığa müncer olan 
•enerji bedelleri hakkında ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna İbrahim Deriner'in 
yazılı cevabı (7/106) 374:375 

— Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in, Zonguldak'm Ulus ilçesinde Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığınca yapı
lan gaz ve petrol araştırmalarından elde 
edilen sonuçlara dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/117) 18 

içişleri Bakanından 
— Çankırı Milletvekili Mehmet AH j 

Arsan'ın, Kütahya'da adam öldürdükleri | 

Sayfa 
iddiası İle 4 vatandaşın haksız yere tevki
fini düzenliyenler ve muhayyel bir olayın 
dosyasını hazırlıyanlar hakkında ne gibi 
bir İşlem yapıldığına dair İçişleri Baka
nından yazılı sorusu (7/114) 14 

— Eskişehir Milletvekili Şevket As-
buzoğlu'nun, Eskişehirspor'un maç yap
mak üzere gittiği Bursa'da Müp mensup
larının Emniyet Müdürü tarafından kötü 
muameleye tabi tutuldukları hakkındaki 
neşriyat konusunda ne düşünüldüğüne da
ir sorusuna İçişleri Bakanı Faruk ıSükan'-
m yazin cevabı (7/71) 372:373 

îmar ve takan Bakanından 
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-

ga'nın, Bursa mezbahası inşası işine önce
lik tanınıp 1966 yılı programına alınıp 
alınmıyacağına dair İmar ve iskân Baka
nından yazılı sorusu (7/1.1-8) 18 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüee'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine 
bağlı Evci köyünde kayma sebebiyle tah
liye edilen mahalle sakinlerine ne gibi yar
dım yapılmasının düşünüldüğün* dair soru
suna İmar ve iskân Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'mm yazılı cevabı (7/87) S:9 

— Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'niıı; Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 
selden evleri yıkılmış olan köylere yar
dım yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair imar ve İskân Bakanından ya
zılı sorusu (7/113) 14 

Köy İşleri Bakanından 
— Edirne Milletvekili Türkân Seçkhı'-

in, hudut şehirlerinin de elektriğe kavuş
turulması için bir Öncelik düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusuna Köy İşleri 
Bakanı Sabit Osman Avcı'nm yazılı ceva
bı (7/99) 79:80 

— Hatay Milletvekili Yahya Karabo-
lat'ın, Hatay'ın, Altınözü ilçesi ile Yumuş-
han, Bayra ve Zey köylerinin irtibatını 
sağhyan köprünün, 1966 yılında, yenklen 
inşaasınm düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna Köy işleri Bakanı yerine 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı 
cevabı (7/98) 286:287 

— Hatay Milletvekili Yahya Kan'bo-
lat'ın, Hatay köylerini biran önce içme su-
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yuna kavuşturmak için gereken tedbirle
rin alınıp alınmadığına dair sorusuna Köy 
işleri Bakanı yerine Devlet Bakanı Cihat 
Bilgehan'ın yazılı cevabı (7/97) 284:286 

— Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, Hatay'ın Reyhanlı ilcesine bağlı 
Aktaş köyüne 1966 yılında içme suyu te
mini için bir hazırlık yapılıp yapılmadığı
na dair sorusuna Koy İşleri fla'kanı 'Sabit 
Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/95) 168:169 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'da, nehir 'kıyısındaki köy
lere ait arazilerin sulanmasında kullanı
lan ve tıkanmış olan kanalın açılması işi
nin ne zaman ele alınacağına dair sorusu
na Köy tşleri Bakanı Sabit Osman Avcı'-
nın, yazılı cevabı 7(/89) 9 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Çöbi!-
ırin, Gümüşane ili merkez ilçesine bağlı 
köylerin yollarının 1Ö66 köy yolu yapım 
ve bakım programına alınıp alınımıyaeağı 
'hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Köy İşleri Bakam Saıbît Osman Avcı'
nın yazılı cevabı (7/23) 162:163 

Maliye Bakanından 
— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-

yurt'un Türkiye İş Bankası tarafından -
şimdiye kadar, hangi şehirlerimizde ikra
miye apartmanı yapıldığına dair yazılı so
rusuna Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın 
yazılı cevabı (7/61) 163 

— Eskişehir Milletvekili Hayri Ba-
şar'm, Türk Kanser Araştırma ve Savaş 
Kurumuna, şimdiye kadar, bütçeden ne 
miktar para verildiğine dair Maliye Ba
kanından yazılı soımsu (7/120) 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Yugoslavya'da emlâki bulunan Türk 
vatandaşlarına ait malların, millileştirme 
bedellerinin, Türk Hükümetine intikal edip 
etmediğine dair Maliye Bakanından yazılı 
sorusu (7/128) • 295 

— Sivas Milletvekili Gıyasettiıı Du-
man'm, Personel Kanunu kadro çizelgesin-
delri teknikerlere verilen yerin, Yapı Kal
fa Okulu mezunlarına da tatbik edilip edü-
miyeceğine dair Maliye Bakanından ya
zılı sorusu (7/124) 82 

Sayfa 
Millet Meclisi Başkanından 

•— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, halen, Parlâmento Üyesi bulunun ıkaç 
senatör ve Milletvekilinin dokunul mazlı-
dair sorusuna Mîllet Meclisi Başkanı Per-
ruh EozibeyH'nin yazılı cevabı (7/74) 4:8 

Millî Eğitim Bakanından 
— Afyon Milletvekili Mustafa Aka-

lın'ın, parasız yatılı okullar için köy ço" 
«ukların ayrı ıbir kontenjan tanınması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair yazı
lı sorusuna Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'Jn cevabı. (7/119) 376:377 

— 'Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'-
ın; 1966 - 1966 ders yılı başında yurdu-
muzda ilkokul çağına giren kız ve erkek 
çocuk sayışma, ıbu yıl meslekten yetişmiş 
kaç öğretmenin hizmete girdiğine ve kaç 
okul yapılmış olduğuna dair yazılı sorusu 
Millî EğMta Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/111) 14 

— Diyarbakır 'Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin, Diyarbakır'ın 'Çuıugüş, ilçesinde 
•bir bölge yatılı ilkokul .inşasının hangi 
yılın programına alınabileceğine daJr Mil
lî Eğitim Bakanından yazılı sorusu 
(7/127) 205 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, İçel'de Tevfik Gür Lisesi öğretmenle
rinin karşılıklı olarak anlaşıp, öğrencile
rin 'büyük 'bir kısmını kasden ikmale bı
rakarak, kurslar açıp karşılıklı ücret al
dıkları yolunda bir ihbar yapılıp yapıl
madığına dair Millî Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (7/126) 82 

— Eskişehir Miletvekili Hayri Başar*-
ın, yeni Devlet Memurları Kanununa gö
re öğretmenler için kabul edilen esasla
rın neler olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından yazılı sorusu (7/121) 19 

— Sİvas Milletvekili Gıyasettİn Du-
man'ın, Personel Kanunu kadro çizelge-
sindeki teknikerlere verilen, yerin, Yapı 
Kalfa Okulu mezunlarına da tatbik edi
lip edilmiyeceğine dair Millî Eğitim Ba
kanından yazılı sorusn (7/125) 82 

Sağlık re Sosyal Yardım Bakanından 
— Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-

ın, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Ku-
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rumuna, şimdiye 'kadar, (bütçeden, ne mik
tar para verildiğine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından yazılı sorusu 
(7/120) 18 

Sanayi Bakanından 
— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'-

in, Üçüncü İnönü Hükümetinde Bakanlık 
yapmış bulunan Feridun Cemal Erkin
in, hangi tarihte, Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları Anonim Ortaklığı idare mec
lisi üyeliğine tâyin edilmiş olduğuna da
ir sorusuna Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut'un yazılı cevabı (7116) 14,375:376 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
özlü'nün, Kastamonu'da her yıl üç - beş 
hin kişinin büyük şehirlere göç etmesine 
sehebolan iktisadi faktörlerin ve işsizli
ğin giderilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Başbakan adına Sana
yi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı ce
vabı (7/63) 74:79 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-
trak'ın; 1964 yılında plâna alınmış bulu
nan Tekirdağ Sanayi Çarşısının plândan 
çıkarılıp çıkarılmadığına 'dair yazılı so
rusuna Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'
un yazılı cevabı (7/105) 373:374 

Tarım Bakanından 
— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-

dın'm, Kastamonu'da köylünün ve çiftçi
nin daha müsait kredi imkânlarına 'ka-

— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında (1/137) 83 

— Başbakanlık Basımevi döner serma
ye işletilmesi kuruluşu hakkında (1/3) 83 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 
nci maddesinin maddesinin değiştirilme
sine dair (1/110) 15 

— Çalışma Bakanlığının kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
4 neü maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkında (1/123) 208 

— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da (1/1601 26,37,43:74,214:247 

Sayfa 
vuşturuknaaı için ne düşünüldüğüne da
ir sorusuna Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'-
m yazılı cevapları (7/94) 10:11 

Ticaret Bakanından 
— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-

dın'ın, Kastamonu'da köylünün ve çiftçi
nin 'daha müsait kredi imkânlarına ka
vuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Ticaret Bakanı Macit Zeren'-
İn yazık cevapları (7/94) 10:11 

— Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'm, Sivas'ın Koyulhisar kazasında, 
Esnef Kefalet Kooperatifinin ne zaman 
kurulacağına dair sorusuna Ticaret Ba
ltanı Maoit Zeren'in yaızılı cevabı (7/85) 8 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-

ın, PTT Genel Müdürünün bürüt ve net 
olarak lîaç lira maaş aldığına ve göre
vinden uzaklaştırılması halinde tazminat 
verilmesi ile ilgili hir sözleşme yapılmış 
olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından yazılı sorusu (7/115) 14 

Ulaştırma Bakanından 
—> Diyarbakır Milletvekili Metin Oiz-

reli'nin; Diyarbakır'ın içinden geçmekte 
olan demiryolu üzerinde veya altında bir 
geçit yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Ulaştırma Bakanından yazılı 
sorusu (7/112) 14 

— Gecekondu kanun tasarısı (1/76) 106: 
125,303 r333 

— Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkileri hakkında (1/193) 172,429 

— Gümrük kanunu tasarısı. (1/195) 290 
— 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 

(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (1/194) 290 

— 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararların onanması hak
kında (1/191) 22 

— Milletlerarası Çalışma Statüsün-
I de yapılan 'bâzı değişikliklerin onaylan

masının uygun bulunduğuna dair (1/120) 208 

TASARILAR 
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— Tapulama kanunu tasarısı (1/128) 26, 
144 :lfi2,248:283,333 £72,378 =381,388:391,392: 

403 
— T, C. Devlet Demiryolları Memur 

ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine göre ikramiye ödenme
si hakkında (1/154) 19,126:144 

— Türk Silâhlı' Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı (1/178) 208 

— Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç Nehri 
mecrasının ıslahı -dolayısiyle 19 Ocak 1963 ' 
tarihinde imzalanan Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
(1/83) 172 

Sayfa 
— Sivil Savunma Kanununa iki ek 

madde eklenmesine dair 'kanun (1/119) 208 

— iSu Ürünleri kanun tasarısı (1/190) 42 

— 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'
ta imzalanan «Türkiye Cumıhuriyeti Hü
kümeti ile Lrtibnan, Cumhuriyeti arasında 
Kültür Anlaşması» nın onaylanmasına da
ir (1/192) 22 

' — 193 sayrlı Gelir Vergisi Kanunu
nun değişik .geçici 5 ve 6 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 11 , 2 . 1966 
tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı (1/166) 409 

TEKLİFLER 

Ağrı (Nevzat Güngör ve 4 arkadaşı) 

— Yaş haddini doldurmuş hekimlerin 
vazifelerinin devamı hakkında (2/286) 37 

Ankara (Orhan Alp ve 2 arkadaşı) 

— İsparta Gülyağı Fabrikasının Tekel 
İdaresince İsparta Belediyesine devri hak
kındaki 5601 sayılı Kanunun 2 nei madde
sinin değiştirilmesine dair (2/299) 409 

Aydın (Reşat özarda) 

— 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen 
suçlar haldîindaki Kanunu değiştiren ka
nun teklifi (2/300) 409 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ve 16 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/282) 22 

Balıkesir (Ahmet Aydın Bolak ve 27 
arkadaşı) 

— Yeniden kurulacak vakıflara ait ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(2/250) ( i ) 37 

Balıkesir (Hasan Âli Türker «Cumhu
riyet Senatosu Üyesi» ve 14 arkadaşı) 

— Hayvan sağlık zabıtası kanun teklifi 
(2/284) 37 

Bolu (İbrahim Cop ve 7 arkadaşı) 

— 6831 sayılı Orman Kanununun 34 
ncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları hüküm
lerinin değiştirilmesine dair 

(%) Birinci Donem Mületvekİli. 

— Köy Alt - Yapı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü kurulmasma dair (2/296) 

Eskişehir (Gavsi Tlçagök «Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi» ve 13 arkadaşı) 

2S 

Bursa (Cahit Ortaç «.Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi» ve 78 arkadaşı) 

— 6183 sayılı Amme alacaklarının tah
sili usulü hakkındaki Kanuna 23 . 10 .1962 
tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve edilen ge
çici 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/118) 83 

Çanakkale (Ahmet NiJıat Akay) 
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi (2/240) 83 

Çorum (Nejdet Yüccr) 
— Akar yakıtlardan alınacak Yol Ver

es i hakkındaki 25.11. . 1952 tarih ve 5S89 
•sayılı Kanunun 1 nci ve 7 nci maddelerinin 
Icğiştİrilmesine dair (2/291) 295 

409 

Cilt 6 
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— 193 sayılı Gelflr Vergisi Kanonunun 
29 nen maddesinin 2 nei fıkrasının deği'ş-
tirîlmesi halikında (2/94) 27 

Eskişehir (Seyfi öztürk ve iki arka
daşı) 

— Eskişehir illi Merkez Alpu bucağın
da Alpu adı iâ'e yeniden bir ilçe kurulması 
hakkında kamın teklifi (2/277) 15 

— Eskişehir itti' Mihalıççık ilçesine bağ
lı1 Beylikahur bucağınım ayna1 isimle ilçe ha
line getirffirvcsî hakkında (2/276) 15 

— Eskişehir Merkezine bağlı inönü bu
cağınım aym isimle ilçe olmasına dair 
(2/278) 15 

İdareci Üyeler (Millet Meclisi İdare 
Âmirleri) 

— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) vo (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması, hakkında (2/297) 409 

— Sayıştay kanunu teklifi (2/251) 22 
— Türkiye Büyük Millet, Meclisi me

murlarının teşkilâtına dair 5509 sayılı Ka
nuna ek 6341. sayılı Kanunun birinci mad
desini değiştiren 605 sayılı Kanunun 3 ncii 
maddesinin değiştirilmesine dair (2/287) 172 

istanbul (Ekrem özden ^Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi*) 

— İstanbul Fatih Aksaray Çağırağa 
mahalleri kâtip Musluhittin sokak 37/2 ha
nede mukim Alımctoğlu 1312 doğumlu Hü
seyin Avni Koeer'e vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında (2/298) 409 

istanbul (Reşit Ülker ve 10 arkadaşı) 
—• Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön

lenmesi hakkında (2/13) 106,125,303:333 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— Bekçiler kanunu teklifi (2/141) 37,43: 

74,214:247 
İstanbul (Bifat öztiirkçine ^Cumhuri

yet Senatonu Üyesi») 
— Gecekonduların İmarı, tasfiyesi ve ıs

lahı hakkında (2/193) 106:125,303:333 
İzmir (Arif Ertunga) ve (Mustafa 

Uyar) 
— 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 

Akademileri Kanununun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna altı madde 
eldenmesine dair (2/280) 22 

Sayfa 
— Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 

yapımı hakkında (2/281) 22 
İzmir (Mustafa Uyar ve 10 arkadaşı) 
— Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön

lenmesi hakkında (2/13) 106,125,303:333 
İzmir (Ömer Lûtfi Bozcalı ^Cumhuri

yet Senatosu Üyesi*) 
— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (2/293) 295 

İzmir (Sinasi Ösma) ve Bursa (Barlas 
Küntay) 

— Devlet hizmetinde çalışan memur ve 
hizmetlilere birer sene kıdem verilmesi hak
kında (2/292) 295 

Kars (Sırrı Atalay «.Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi» ve 18 arkadaşı) 

— Tarım müşavirliği kurulması hakkın
da (2/294) 295 

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

— 307 sayılı Kanunun dk 3 ncü madde
sinde değişiklik yapılmasına dair (2/283) 22 

Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna «Cum
huriyet Senatosu Üyesi» ve 9 arkadaşı) 

— Mehmetoğlu Murat Çahşkan'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair (2/302) 409 

Kayseri (Atıf Hacıpaşaoğlu ve 3 arka
daşı) 

— Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun 
alet ve makinalan hakkında (2/301) 409 

Kayseri (Mehmet Ateşoğhı) 
— 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel 

tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (e) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (2/288) 208 

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

lenmesi hakkında (2/23) 106,125,303:333 
Malatya (Şaban Erik ve üç arkadaşı) 
— 6245 sayılı Harcırah Kanunundan 

seyyar hizmetlilerin ve işçilerin gereği şe
kilde yararlanmasını sağlamak üzere bu ka
nunun 49 ncu maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında (2/279) 19 

Maraş Enver Kaplan) 
— 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 

kanun teklifi (2/289) 290 
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Niğde (Haydar Özalp) 
— 15 . 5.1957 tarîh ve 6968 sayılı Zirai 

mücadele ve zirai karantina Kanununa ek 
kanun teklifi (2/285) 37 

Niğde (Bitki Soyer) 
— 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 

Kanununun değişik 27 noi maddesine bir , 
fıkra eklenmesine dair (2/273) 14 

Ordu (Sadi Pehîivanoğlu) ve (Kemal 
Şensoy) 

— 5434 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair (2/295) 295 

Sakarya (Hayrettin Uysal ve 2 arka
daşı) 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad-
rolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hak
kındaki 10, 6 .1933 gün ve 2287 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
(2/274) 14 

Siirt (Adil Yaşa ve 15 arkadaşı) 
— 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümle

rine göre alınmakta olan Devlet hissesinden 
ilgili il Özel idareleri ile belediyelere pay 
ayrılmasına dair (2/275) 14 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri 
— Adalet Partisi Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Grupu tarafından; Millî Savun
ma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hak
kındaki 5398 sayılı Kanunun 1 - 3 ncü 
maddelerinin, Anayasaya aykırı olduğu 
hakkında açılan dâva üzerine işbu madde 
lerin iptaline dair 42 

— Sulakyurt Ceza Mahkemesince, 6831 
sayılı Orman Kanununun 108 nçi madde
sinin 4 - 7 nci fıkralarının Anayasaya ay
kırı olduğu hakkında yapılan başvurma 
üzerine, 5, 6 ve 7 nci fıkralarının iptaline 
dair , 42:43 

Başkanlık tezkereleri 
(Oeriverme isteği) 

— Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkileri hakkındaki kanun tasarısının ge
ri gönderilmesine dair (3/336) 429 

Yasama dokunulmazlıkları 
— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

Sayfa 
Tabiî Üye (Kadri Kaplan ^Cumhuriyet 

Senatosu Üyesi*) 
— Millî Kurtuluş Savaşına iştirak e'fcnıiş 

olanlara vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ve Devlet hastaneleriyle as
kerî hastanelerden ücretsiz istifade edebil
melerine dair (2/289) 290 

Taibiî Üye (Kadri Kaplan «.Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi» ve i arkadap,) 

— 97 sayılı Kanunla değiştirilen 1076 
sayıh Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra 
eklenmesine dair ek 'kanun teklifi İle Mar
din Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arka
daşının, 1963 ders yılında Harb Okulu Öğ
rencilerinden okuldan ihracoîunanlarm as
kerlik mükellefiyetlerini düzcnliyen 'kanun 
teklifi (2/2, 2/66) 27,37 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «Cumhuri
yet Senatom Üyesi») ve Kırklareli (Ahmet 
Naci Ari ^Cumhuriyet Senatosu Üyesi») 

— 3.4.1962 günü ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair (2/89) 37 

hakkında (3/339) 19 
(3/340) 19 
(3/141) 19. 
— Ankara Milletvekili AH Rıza Oetin-

er'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/362) 409 

— Antalya Milletvekili Osman Yük-
selin, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/338) 15 

— Bursa Milletvekili Barlas Küntay'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/361) 409 

— Denizli Milletvekili Muzaffer Ka
ran'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/363) 409 

— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında {3/364) 409 

— İzmir Milletvekili Osman ZeM Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığj«uı kaldı-

TEZKfiREUiB 
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rılması haklımda (3/356) 172 
(3/357) 172 
(3/365) 409 
— Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev

ket Bohça'nm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/342) 22 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
— Vazife İle yurt dışına giden Çalışma 

Bakanı Ali Naili Erdem'e Gümrük ve Te
kel Bakanı ibrahim Tekin'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair (3/345) 25 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'e İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/344) 24:25 

— "Vazife İle yurt dışına giden Köy 
İşleri Bakanı Sabit Osman Aveı'ya Devlet 
Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair (6/343) 24 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savanma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na İç
işleri Bakanı Panik Sü'kan'ın vekillik ede
ceğine dair (3/358) 178 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 
— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 

bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/137) 83 

— Balıkesir eski Milletvekili Ahmet 
Aydın Bolak ve 27 arkadaşının, yeniden 
kurulacak vakıflara ait kanun teklifine 
dair (2/250) 27 

— Başbakanlık Basımevi döner sermaye 

Cilt Sayfa 
18.4.1966 tarihli seksenbirinci Birleşim 

tutanak Özeti 6 14 
20,4,1966 tarilhli seksenîfcinei Birleşim 

îtutaınak Özeti 6 18: 
19 

21.4.1966 tarihli seksenüzüncü Birle
şim tutanak özeti 6 22 

22.4.1966 tarihlî seksendördüncü Birle
şim tutanak özeti 6 36: 

37 

Sayfa 
işletilmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısına dair (1/3) 83 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1962 günü ve 
789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan 
Kanunun 19 neu maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/89) 27,37 

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin Sa
yıştay kanunu teklifi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(2/251) 22 

— Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/119) 208 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı hakkında (1/178) 208 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı

lında iki aydan fazla izin alan Erzincan. 
Milletvekili Nafiz Giray'a ödeneğinin ve
rilmesine dair (3/348) 26 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesine dair (3/346) (3/347) 25:26 

(3/359) 214 
— Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-

vit'e izin verilmesi hakkında (3/360) 388 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
— Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 

Fon İşleri Saymanlığının 1960, 1961, 1962 
ve 1963 yılları hesabına ait raporun bilan
çosu ile birlikte sunulduğuna dair (3/132, 
3/133, 3/152, 3/156) 15 

Cilt Sayfa 
26.4.1966 tarihli sefcsenbeşinci Birle

şim tutanak özeti 6 S2: 
83 

27.4.1966 tarihli seksenaltıncı Birle
şim tutanak özeti 6 86 

28.4.1966 tarihli sefesenyedihci Birle
şim tutanak Özeti 6 172 

29.4.1966 tarihli seksensekizinci Birle
şim tutanak özeti , 6 204: 

205 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 
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2.5.1966 tarihli sefcsendokuzuncu Bir
leşim tutanak özeti 6 208 

3.5.1966 tarihli doksanıncı Birleşim 
tutanak özeti 6 290 

4.5.1966 tarihli doksanbirinci Birleşim 
tutanak özeti 6 294: 

295 

Cilt 
5.5,1966 tarihli doksanikinei Birleşim 

îtatanak özeti 6 
6.5.1966 tarihli doksanüçiiheü Birle

şim tutanak özeti 6 

9.5.1966 tarihli d-oksandördüıncü Birle
şim tutanak özeti 7 

YOKLAMALAR 

Sayfa : 3, 3, 15, 16. 19, 23, 38, 86, 174, 201, 
205, 209, 296, 385 



Söz alanlar 

Sayfa 
Mustafa Akalın (A. Karahisar) - Çarşı 

ve mahalle bekçileri hakkında kanun tasarısı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in "bek
çiler kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra$>o-
ru .münasebetiyle 67,68 

Şükrü Akkan (îzmir) - Gecekondu 
kanunu tasarısı ve ilgili 'teklifleriyle Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 116 

Ekrem Alican (Sakarya) - Parlâmento 
itinasının bâzı odalarında geceleyin araştır

ma yapılması ile ilgili görüşımeler •mımascbe-
tiyle 420 

Mehmet İsmet Angı (Eskişehir) - T.C. 
Devlat Demiryolları memur ve hİMnetlilerine 
61S6 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine gö
re ikramiye ödenmesi 'hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları 'münasebetiyle 126 

Nazif Arslan (Sivas) - T.C. Devlet 
Demiryolları memur ve hizmetlilerine 
6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine gö
re ikramiye ödennvesi hakkında ifcanıiîi tasa
rısı ve Maliye, Ulaştırma ve Plân (komisyon
ları raporları ınünıaHebetİyle 134 

Mtehmet Ali Aralan (Çankırı) - Ankara 
şoförlerinin 'bir kısmı dertlerine, 507 sayılı 
Kanunun 13 nen maddesine göre yapılması 
gereken Şoförler Kongresine izin verilmedi
ğine ve Ticaret Babanının emrini .tatbik et
tiremediğine dair demeci 211 

Talat Asal (Zonguldak) - Parlâmento 
(binasının bâzı odalarında geceleyin araştır-

Sayfa 
ma yapılması ile ilgili görüşmeler miinasebe-
itiiylo 423 

Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) - Çarşı 
ve mdhalle bekçileri hakkında kanun tasarısı 
ile Isbanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bek
çiler 'fcaım'n teklifi ve Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 223,232,238 

İhsan AtaÖv (Antalya) - Gecekondu 
tan-unu tasarısı ve ilgili •teklifleriyle Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 112 

— Meclisin1 çalışma günlerinin ve konu
larının duzenlenmeaiüie dair önergeleri mü
nasebetiyle 31 

— Senato seçimleri dolayısiyle Meclisin 
bir ayljk tatile girmesine dair Başkanlık 
Divanı sutnuşu münasebetiyle 432 

— T.C. Devlet Demiryolları memur ve 
hikmetlilerine 6186 'sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesin© göre ikramiye Ödemmesi hakkın
da kaınum tasarısı ve Maliye, Ulaştırma ve 
Plân Ikom isyanları raporları münasebetiyle 1.31 

M. Ali Aybar (İstanbul) - Parlâmento 
Binasının bâzı odalarında geceleyin araş
tırma yapılması ile ilgili görüşmeler müna
sebetiyle 418 

Mehmet Ali Aytaç (İzmir) - Çarşı ve 
mahalle bekçileri hakkındaki kanun ta
sarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in Bekçiler kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiy
le 70 

B 
Kemal Bağcıoğlu. (Ankara) - Meclis

lerin çalışma günlerinin ve konularının dü
zenlenmesine dair önergeleri münasebetiyle 28 

Ali İhsan Balım (İsparta) - Çarşı ve 
mahalle bekçileri hakkındaki kanun ta
sarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül-
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ker'in Bekçiler kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiy
le 241 

Nuri Bayar (Sakarya) - T. C. Devlet 
demiryolları memur ve hizmetlilerine 
6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine 
göre ikramiye ödenmesi hakkında Kanun 
tasamı ve Maliye, Ulaştırma ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle 131,138 

Hayri Başar (Eskişehir) - T. C. Devlet-
demiryolları memur ve hizetlilerine 
6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine 
göre ikramiye ödenmesi hakkında Kanun 
tasarısı ve Maliye, Ulaştırma ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle 135,143 

Sami Binicioğlu (Manisa) - Gecekon
du kanunu tasarısı ve ilgili teklifleriyle 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 121 

— Yüce Meclisin çalışmaleriyle ilgili 
Başkanlık Divanı kararı münasebetiyle 95 

Orhan Birgit (istanbul) - Çarşı ve 
mahalle bekçileri hakkındaki kanun ta
sarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit (İl
ker'in Bekçiler kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiy
le 245 

— T. C. Devletdemiryolları memur ve 
hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesine göre ikramiye Ödenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 127 

Sayfa 
— Yüce Meclisin çalışmalariyle ilgili 

Başkanlık Divaını Kararı münasebetiyle 100 
A. Şevket Bohça (Kastamonu) - Ge

cekondu kanunu tasarısı ve ilgili teklifle
riyle Geçici Komisyon raporu mnasebetiyle 111 

Behice Hatko Boran (Urfa) - Gece
kondu kanunu tasarısı ve ilgili teklifleriyle 
Geçici Koimsyon raporu münasebetiyle 123,311, 

329 
İbnthim Boz (Nevşehir) - Çarşı ve 

mahalle bekçileri hakkındaki kanun ta
sarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in Bekçiler kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiy
le 63 

— Gecekondu kanunu tasansı ve ilgili 
teklifleriyle Geçici Koimsyon raporu mü
nasebetiyle 115 

H. Fehmi Boztepe (Antalya) - Yü
ce Meclisin çalışmalariyle ilgili Başkanlık 
Divanı Kararı münasebetiyle 92 

Osman BÖlükbaşı (Ankara) - Parlâ
mento Binasının bâzı odalarında geceleyin 
araştırma yapılması ile ilgili görüşmeler 
münasebetiyle 411 

Nurettin Bulak (İstanbul) - Çarşı ve 
mahalle bekçileri hakkındaki kanun ta
sansı ile tstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in Bekçiler kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiy
le 241 

Ali Oüceoğlu (Giresun) - Çarşı ve ma
halle bekçileri hakkında kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bek

çiler kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 51,73 

Abbas Ali Çetin (Kars) • Gecekon
du kanunu tasansı ve ilgili teklifleriyle 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 324 

— Tapulama kanunu tasansı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 256 

— T. C. Devletdemiryollan memur ve 
hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 neu 
maddesine göre ikramiye ödenmesi hak
kında karnın tasansı ve Malîye, Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 126 
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Sayfa 
Orhan Dengiz (Millî Eğitim Bakanı) • 

Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
19 Mayıs Oençük ve Spor Bayramı tören
lerine katılan kız Öğrencilerin kıyafetleri 
ile ilgili konulmasına cevabr 300 

Nihat Diler (Erzurum) - Çarşı ve 
mahalle bekçileri hakkındaki kanun ta
sarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in Bekçiler kanun teklifi ve Ge-
cici Komisyon raporu münasebetiy
le 43,60,68,220,230,231,237,239,243 

— Gecekondu kanunu tasarısı ve ilgili 
teklifleriyle Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle- 108,114,124,300,315,320,322,326 

— Tapulama kanunu tasamı ve Geçici 

Sayfa 
Komisyon raporu münasebetiyle 154,264,205, 

273,274,320,344 
— T. C. Dcvletdemiryolları memur ve 

hizmetlilerine 6180 sayılı Kanunun 10 ucu 
maddesine göre ikramiye ödenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 130,136 

Muammer Dirik (Manisa) - 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine ka
tılan kız öğrencilerin kıyafetleri ile ilgili 
konuşma 298 

Gryasettin Duman (Sivas) - Gecekon
du kanunu tasarısı ve ilgili teklifleriyle Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 326 

T. Ziya Ekinci (Diyarbakır) - Çarşı vo 
mahalle bekçileri hakkındaki kamın ta
sarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in Bekçiler kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiy
le 49 

— Meclisin çalışma günlerinin ve konu
larının düzenlenmesine dair Önergeleri 
münasebetiyle 29 

— Yüce Meclisin çahşmalariyle ilgili 
Başkanlık Divanı kararı münasebetiyle S8 

Süleyman Arif Emre (Adıyaman) -
Gecekondu kanunu tasarısı ve ilgili teklif
leriyle Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 117,121 

— Tapulama Kanunu tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 352 

Memduh Erdemir (Kırşehir) - Baş/kaıı-
vekillerinden Çankırı Milletvekili Nurettin 
Ok 'un Başkanlık Divanı üyeleri arasın
daki bağlantının kesilmesi ile Meclisteki 
görüşmelerin gerektiği şekilde ele alın
madığına dair demeci üzerine başlıyan 
usulle ilgili görüşmeler münasebetiyle 400 

— İzmir'de son gecekondu yıkımlariy-
le ilgili demeci 39 

— Meclisin çalışma günlerinin ve ko
nularının düzenlenmesine dair önergeleri 
münasebetiyle 27 

—• Senato seçimleri dolayrsiyle Meclisin 
bir aylık tatile girmesine dair Başkanlık 
Divanı sunusu münasebetiyle ' 434 

Nizamettin Erkmen (Giresun) - Baş-
kanvekillerin-den Çankırı Milletvekili Nu
rettin Ok'un Başkanlık Divanı üyeleri ara
sındaki bağlantının kesilmesi ile Mecliste
ki görüşmelerin gerektiği şekilde ele alın
madığına dair demeci üzerine başlıyan 
usulle ilgili görüşmeler münasebetiyle 400 

— C. II. P. Millet Meclisi Grup Baş-
kanvckilleri Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in 27 Mayıs 1900 Devrimine karşı ya
pılan tecavüzler karşısında elinde mev
cut bulunan kanuni yetkileri kullanmadı
ğı iddiasiylc Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair Önergesi münase
betiyle 390 

Nuri Eroğan (İstanbul) - Gecekondu 
kanunu tasarısı ve ilgili teklifleriyle geçici 
komisyn raporu münasebetiyle 112,116,314, 

331,332 



Sayfa 
Arif Ertunga (İzmir) - Çarşı ve mahal

le bekçileri hakkında kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Bek
çiler kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 47,63,218,227,232,240 

— Gecekondu kanunu tasarısı ve ilgili 
teklifleriyle geçici komisyon raporu mü
nasebetiyle 109,307,322 

— Tapulama kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 269 

— T. C. Devlet Demiryolları Memur ve 
hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 neu 
maddesine göre ikramiye ödenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ulaştırma 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 135 

Sayfa 
llhami Ertem (Edirne) - Başkanvekil-

lerinden Çankırı Milletvekili Nurettin 
Ok'un Başkanlık Divanı üyeleri arasında
ki bağlantının kesilmesi ile Meclisteki gö
rüşmelerin gerektiği şekilde ele alınmadı
ğına dair demeei üzerine başlıyan usulle 
ilgili görüşmeler münasebetiyle 395,396 

— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 
kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in bekçiler kanun teklifi ve Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 59,215, 

228,243 
Galip Esmer (Tapu ve Kadastro Genel 

Müdür Yardımcısı) - Tapulama tamımı 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 266 

Turhan Peyzioğlu (Kayseri) - Senato 
«eğimleri dolayıaiyle Meclisin 'bir aylık ıtaıti-

le girmesine dair Başkanlık Divanı sunuşu 
münasebetiyle 430 

Muslihittin Gürer (Sakarya) - Çarşı ve 
mahalle bekçileri hakkında kanun tasarısı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
bekçiler kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 

— Yüee Meclisin çalışmalariyle ilgili 
Başkanlık Divanı kararı münasebetiyle 

69 

98 

Muhiddin Güvem (İstanbul) - Yüee 
Meclisin çalışmalariyle ilgili Başkanlık Di
vanı Karan münasebetiyle 97 

Necati Güven (Erzurum) - Çarşı ve 
maûıalle bekçileri hakkında kanım tasarısı 
ile tstanfbul Milletvekili Reşit Ülker'in bek
çiler kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 239 

t 
Hilmi İşgüzar (Sinop) - Çarşı ve 

mafhalle bekçileri hakkında kanun tasarısı 
ile Istanfbul Milletvekili Reşit Ülker'in bek
çiler kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 49,233,245 

— Gecekondu (kanunu tasarısı ve ilgili 

teklifleriyle Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 119,309,324,327,332 

İsmet İnönü (Malatya) - Parlâmento 
binasının bâzı odalarında geceleyin araştır
ma yaspılması ile ilgili görüşmeler münasebe
tiyle 416 



26 
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Sayfa 
İhsan Kabadayı (Konya) - Gecekondu 

kanunu tasarısı ve ilgili teklifleriyle Geçici 
Komisyon' raporu münasebetiyle 117 

— Pancar üreticilerin teslim ettikleri 
•ürünlerinin (karşılığını taımamiyle alamadık
larına dair demeci 176 

— Tapulama a kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiylo 342,370 

Yahya Kanpillat (Hatay) Tapulama 
kanunu tanr ıs ı ve Geçici Komisyon raporu 
mniKHobetiylo 157,266,333,342,347 

Ali Karahan (Hakkâri) - T,C. Devlet 
Demiryolları memnr ve hfemetlilerine 6186 
sayılı Kamunun 10 n«u 'maddesine gora ik
ramiye ödenmesi hakkında kanun tasansı ve 
Maliye, Ulaştırma ve Plân komteyonlnn ra
porları münasebetiyle 

— Yüce Meclisin çalısınalariyle ilgil't 
•Başfennlık Divanı Kararı münasebetiyle 

Ali Karcı (Adana) - T.C. Devirt 
Demiryolları memur ve b ram etiilerine 6186 
sayılı Kasnımın 10 ncu maddesine göre ik
ramiye ödenmesi hakkında kanun tabamı ve 
•Maliye, Ulaştırma •ve Plân komisyonları ra
porları ırvünafle'botiylo 143 

Celâl Kılıç (îeel) - Tapulama Kaıuvnu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 350 

Selâhattin Kıhç (Samsun) - Büyük şe
hirlerimizin ve ezcümle İstanbul'un ivedilik 
arz eden içme suyu derdi hakkında de
meci 385 

Faik Kırbaşlı (Burdur) - Çarçı ve ıma-
halle bekçileri hakkında kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bekçiler 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 53,65,67,69,216,218,226,235,242 

136 

101 

Sayfa 
— Tapulama kanunu tasarısı ve Geçici 

Komisyon raporu münasebetiyle 146 

Coşkun Kırca (îstanul) - Ba^kanve-
kiİlerinden Çankırı Milletvekili Nurettin 
Ok'ım Başkanlık Divanı üyeleri arasındaki 
bağlantının kesilmesi ile Meclisteki görüş
meleri gerektiği şekilde ele alınmadığına 
dair demeci üzerine başlıyan usulle ilgili 
görüşmeler münasebetiyle 398 

— Goeekondu kanunu tasarısı ve ilgili 
teklifleriyle Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 316 

— Tapulama kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 147 

- - T. C. Devlet Demiryolları Memur 
ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine göre ikramiye ödenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye Ulaş
tırma ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 139 

— Yüce Meclisin çalışmalariyle ilgili 
Bakanlık Divanı kararı münasebetiyle 04,103 

Yunus Koçak (Konya) - Çarşı ve ma
halle bekçileri hakkında kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bekçi
ler İramın teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 225,234 

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - Dini 
siyasete alet etmenin ve şeriat düzeninin 
yasak olduğuna ve Millî Güvenlik Kumlu 
Genel Sekreteri Korgeneral Refet Ulge-
nalp'ın gerçek din adamlarına saygılı bu
lunduğuna dair demeci 210 

- - Gecekondu kanunu tasarısı ve ilgili 
teklifleriyle Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 327 

M 
Haldun Mentegeoğlu (îmar ve îskan 

Bakanı) - Geeeikıoııfclu Ikanünu tasarısı ve 
ilgili teklifleriyle Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 312,325,326 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-

demir'in, İzmir'de son gecekondu yıfeıınla-
riyle İlgili demecine cevabı 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) -
Yüce Meclisin çalışmalariyle ilgili Başkan
lık Divanı karan münasebetiyle 

40 

90 



N 
Sayfa 

Kemal Nebioglu (Tekirdağ) - T. C. 
Devlet Demiryolları Memur ve Hizmetli
lerine 6186 sayılı Kanunun 10 neu mad
desine göre İkramiye ödenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye, Ulaştırma ve 
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle • 128 

Kevni Nedimoğlu (Elâzığ1) - öecetoon^ 
du kanunu tasarısı ve ilgili teklifleriyle 

Reşat Ozanla (Aydın) - Yüce Mecli
sin çalışmalariyle ilgili Başkanlık Divanı 
Kararı münasebetiyle 89 

Kaya öademir (İstanbul) • Yüce Mec
lisin çalışmalariyle ilgili Başkanlık Divanı 
Kararı münasebetiyle 91 

Hasan özcan (Bolu) - Gittikçe artan 
hayat pahalılığına dair konuşması 177 

Hüsnü Özkan (Hatay) - Trabzon'un-
Çaykara il'çesîine bağlı bâzı köyler halkı
nın Hatay'ın Kırıkhan ilçesine naklinden 
sonra kendilerine verilen arazinin yetmez
liği ve yan gelirlerini sağlryau el işlerine 
ve küçük sanatlara engel oluraması yüzüaı-
den içine düştükleri duruma dair demeci 174 

Nasmi Özoğnl (Edirne) - Çarp ve ma
halle bekçileri hakkında kamın tasarısı ile 

Sayfa 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 110 

— Tapulama kanunu tasarısı ve Geçiei 
Komisyon raporu münasebetiyle 351,369 

Nemin Neftçi (Muş) - IstarJbul'oıı çö
zümü gereken çeşitli dertlerine hayalle de
ğil ancak kanun ve bütçeden ödenek ayır
ma yoliyle çare bulunabileceğine, dair de
meci 209 

lcrin gerektiği şekilde ele alınmadığına dair 
demeci üzerine başlıyan usulle ilgili görüş
meler münasebetiyle 392 

Hamdi Orhon (Trabzon) - Çarşı ve 
mahalle bekçileri hakkında kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bek
çiler kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 68,72,216,224 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bekçi
ler kanun teklifi ve Geçiei Komisyon ra
poru münasebetiyle 57,233,238,245 

— Tapulama kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 264,371 

— T C Devlet Demiryolları memur ve 
hizmetlilerine 6186 sayıh Kanunun 10 incit 
maddesinle göre ikramiye Ödenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ulaştırma 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 138 

Seyfi Öztürk (Ulaştırma Bakanı) • T C 
Devlet Demiryolları memur ve hizmetlile
rine 6186 sayılı Kanunun 10 neu maddesi)-
ne göre ikramiye ödenmesi hakkında ka1-
ram tasarısı ve Maliye, Ulaştırma ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 1.43 

Mustafa Ok (Manisa) - Çatışı ve ana-
ıhalle 'bekçileri hakkında kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Bek
çiler kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
pora münasebetiyle 244 

Nurettin Ok (Çankırı) - iBasjkantvekil-
terinden Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'-
un Başkanlık Divanı üyeleri arasındaki bağ
lantının kesilmesi ile Meclisteki görüşme-
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Sayfa 
Sadi Fehüvanoğlu (Ordu) - Avrupa'ya 

ve özellikle Almanya'ya gideni kadın işçiîe-

Sayfo 
rin ücretlerinin az olması dolayıısiylo kar
şılaşacakları problemlere dair demeci 41 

Setlim Sarper (İstanbul) - Amerika ile 
olan. eski anlaşmaların gözde» geçirilmesi 
ve Pakistan'ın CENTO'dan çekileceği ha-
beri hakkında demeci 387 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Çarşı 
ve mahalle bekçileri hakkında kanun tasa
rısı ile istanbul Milletvekili1 Reşit Ülker'
in Bekçiler kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 64,340,244 

îlyas Seçkin (Ankara) - Tapulama ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 248 

Eefet Sezgin (Devlet Bakam) - Kor
general Refet Ürgenalp'm sözlerini yeren 
Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaa'm 
Meclisteki demecinin ancak kendisini il
zam ettiğine ve Hülrümetîn, Anayasanın 
ele aldığı lâiklik prensibini bütünüyle ye
rine getirdiğine dair demeci 213 

— Tapulama kanunu tasarısı ve Geçici1 

Komisyon rapora münasebetiyle 261,348 
— Yüce Meclisin çalışmaüaıriyl'e İlgili 

Başkanlık Divanı Kararı münasebetiyle 104 
Edip Somunoğlu (Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı) - SÜrt'in Pervari ilçesin
de vukubulan salgm hastalıkla yapılan 
mücadeleye dair demeci 297 

Bubi Soyer (Niğde) - Gecekondu ka> 
nunu tasarısı ve ilgili teklifleriyle Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 111,115,328 

— Kifyaet aleyhinde 
Faruk Sükan (içişleri Bakam) - Çarşı 

ve mahalle bekçileri hkkmda kanun tasarı
sı ffie îstaıubul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Bekçiler kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münaseebtiyle 

— Parlâmento binasının bâzı odaların-
ela geceleyin araştırma yapılması ile ilgili 
görüşmeler münaseebtiyle 

133 

216 

410 

Ahmet Şener (Trabzon) • Çarşı' ve ma
halle bekçileri' hakkında kantin tasaırısı 
l e istanbul' Mütetvekil! Reşit Ülker'in 
bekçiler kanun teklifi ve Geçici Komisyonı 
raporu münasebetiyle 

Nevzat Şener (Amasya) - Yüce Meclis
sin çalışmalanriyl'e ilgili Başkanlık Divanı 
Kararı münasebetiyle 

243 

102 

Kemal Şensoy (Ordu) - Çarşu ve ma
halle bekçileri hakkında kanun tasarısı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
bekçiler kamun teklifi ve Geçici Komisyon 
rapora münasebetiyle 

— Fındık ürünü satışltamım düzensiz
liğine ve meselenin ivedi durumuna daitr 
konuşması 

217 

300 

t, Hakkı Tekinel (istanbul) - Tapula
ma kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon 
rapora münasebetiyle 149,272,279 

Ali Turanlı (Adıyaman) - Adıyaman'

da 3 Mayısta vukubıdan, Merkez ilçesiyle 
Kâhta'nın ürünlerini mahveden dolu ve 
şiddetli yağmur hakkında demeci 386,387 
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Sayfa Sayfû 
Mustafa Uyar (İzmir) - Tapulama ka- kında kamın tasarısı) ve Maliye, Ulaştırma 

nranu tasarısı ve Geçici Komisyon rapora ve Plân komisyonları raporları münasebe-
münasebetiyle 271 tiyi* 130 

— T C Devlet Demiryolları memur ve j Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Tapııla-
hizmetîMerine 6186 sayrh Kanunun 10 neu ma kaınunıı tasarısı ve Geçici! Komisyon ra-
maddesine göre ikramiye Ödenmesi hak- ( ponı münasebetiyle 258,367,369 

O 
Reşit Ülker (İstanbul) - Çarşı ve ma

halle bekçileri hakkında karnın tasarısı 
üe İstanbul Milletvekili Resife Ülker'in 
bekçiler kanım teklifi ve Göeicî Komisyon 
raporu münasebetiyle 44,60,217,221,224,231,237 

Âdil Yaşa (Siirt) - Doktor ve ilâç az
lığı yüzünden' Pervari'de krzamık ve Doğ
maca hastahklarının çocuk ölümlerine se-
bebolduğunu, yol elverişsizliği yüzünden
de bakımı îmkânl'armın büsbütün zorlaştı
ğını açıkllyan demeci 38 

M. Salih Yıldız (Van) • Tapulama ka-

Hacit Zeren (Ticaret Bakam) - Umum 
Otomobilciler ve Şoförler Derneği Başkanı 
Üe Yönetim Kurulunun kongrelerinin za-

— Gecekondu kanunu tasarısı ve ilgili1 

teklifleriyle Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 106,303 

— Tapulama kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 145,252,339 

nunu tasarısı ve Geçici Komisyon1 raporu 
münasebetiyle 279,280,337 

Mevlüt Yılmaz (Balıkesir) • Milli Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral1 

Refot Ülgenıalp'ht bir demecinde din adam
larına karşı hakarette bulunduğuna, Hü
kümetçe gerekli tedbirlerim alınması lâ-
zımgeldîğinie dair konuşması 175 

man-mda yapmamak hususundaki direnSş-
leri yüzünden geciken kongrenîn! bu ayın 
içinde yapılacağına dair demeci 296 

Y 

Z 




