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ATATÜRK
Sayfa
— Atatürk'ün Ankara'ya gelişlerinin
46 ncı yıl dönümü dolayısiyle Büyük

Sayfa
Ata'nın mânevi huzurlarında üs dakikalık
saygı durusu yapılması.

8

BAKANLAR KUEULU
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Köy taleri Bakanı Sabit Osman Avcı'ya Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi (3/227)
499
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Millî Eğitim Bakamı Orhan Dengiz'ın
dönüşüne kadar kendisine Devlet Bakam

öihat Bilgehan'ın vekillik edeceğine dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/210)
419:420
—r Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Cağlayamgil'in
dönüşüne kadar kendisine, İçişleri Ba
kanı Faruk Süfcan'ın vekillik edeceğine
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/237) 512

ÇEŞİTLİ İŞLER
— Adana Milletvekili Kasım Gülek'in,
Hindistan Başbakanı Lal Bahadır Şastri'nin ölümü dolayısiyle Hint Milletine
baş sağlığı dilenmesine dair önergesi.
344
— 1966 mali yılı Bütçe kanun ta
sarısının 14 Şubat 1966 Pazartesi günün
den bağlanılarak saaıt 10 -13 ve 14,30 19,30 aralarında görüşülmesi ve o günkü
program bitirilmediği takdirde gece top
lantısı yapılması hakkındaki Başkanlık su
nuşu. (1/5)
706:707
— Bulgaristan Parlâmento Başkanı
nın, Bulgaristan'ı ziyaret maksadiyle: Ber
lin Temsilciler Meclisi Başkanının, Al
manya'yı iadeten ziyaret maksadiyle,
Türkiye Büyük Millet Meclisinden birer
heyetin daveti ile ilgili olarak Meclîs
lerin Başkanlık Divanlarınca müştereken
tesbit edilen uygun mütalâaların Genel
Kurulun tasvibine sunulması.
675:676
— istanbul Milletvekili Beşit Ülker
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataov ta
rafından verilmiş olan önergeler üzerine
Başkanlık Divanınca verilen karar
246:247

— İtalyan Parlâmentosundan bir he
yetin memleketimizi iadeyi ziyaret maksa
diyle daveti hakkında Meclislerin Müş
terek Başkanlık Divanlarınca müştereken
alınan kararın Genel Kurulun tasvibine
sunulması.
676
— Mileltvekillerinin Meclise devamlariyle ilgili İçtüzüğün 195 ve 196 neı
maddelerinin tatbik sekli hakkında Baş
kanlık Divanı Kararı.
565:566
— Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporunun görüşülmesi
programı hakkında Başkanlığın sunuşu 414:417
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, sunuşlar kısmında 9 ncu sırada
bulunan, Millet Partisi Grupu Başkanvekili Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı
Akdoğanın, Orgeneral Cemal Turalan
Millî Savunma Bakanına yazdığı resmî
yazı ile Mr, Johnson'un mesajının hasına
intikali hususlarında bilgi edinmek üzere
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesinin önceliği konusunda
önergesi
(10/2)
4?9:50Q
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Sayfa
— Kütahya Milletvekili Ahmet Can
Bilgin ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu"nun, Genel Kurul toplantı saat
lerinin yeniden düzenlenmesi hakkındaki
önergeleri (4/22, 4/23)
78:79
— önceki birleşimde geçen üzücü
olaylara karışanlar hakkında Yüksek Mec
lisçe gereken işlemin yapıldığına dair Baş
kanlığın açıklaması,
547
— Türk - Cezayir Dostluk Grupu ku
rulması hakkında Millet Meclisi Başkan
lık Divanı sunuşu.
273
— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan
Anlaşma hükümleri uyarınca kurulacak
olan 15 kişilik (Karma Parlâmento Komis-

Sayfa
yonu) na 378 sayılı Kanun hükümleri
ne uygun olarak siyasi parti grupla
rınca gösterilen adayların Genel Kurulun
bilgisine sunulması.
675
— Y. T. P. Grupu Baskanvekili Becai
îskendcroğlu'nun; partilerinden çekilen
Kars Milletvekili Kemal Kaya'nın, Y, T. P.
Kontenjanından Adalet Komisyonuna se
çilmiş olması dolayısiyle bu Komisyondan
da çekilmiş sayılacağına dair Önergesi. 586:
590
— Yeni yılın ilk Birleşimine başla
nılması vesilesiyle, Başkanlıkça sayın mil
letvekillerine sağlık ve başarı ve Meclis
çalışmalarının millete refah ve mutluluk
getirmesi dileğinde bulunuldu.
218

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
— Adana Milletvekili Bekir Tünay'ın,
Ceyhan'la ilgili brajUırın biran önce ya
pılması ve gerekli yardımların artırılması
hakkında.
300:301
— Adana Milletvekili Kasım Gülek'in,
Hindistan Başbakanı Lal Bahadır Şastri'nin ölümü dolayısiyle Hint Milletine
bas. sağlığı dileyen demeci.
342:343
—Adaam Milletvekili Kasım Gülek'in,
NATO'nun reformu konusunu ele almak
üzere kurulan Avrupa Konseyi Millet
lerarası
Komisyonundaki
görüşmelere
dair.
660:661
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğhı'nun, Ceyhan ve kolları üzerim
de yapılaack barajların ele alınmaması
yüzünden Adana ovasındaki sel felâket
lerinin devam etıği, son vııkübulaın taş
kınların da büyük kayıplara sebe'bolduğu, Hükümetçe alınan tedbirlerin ye
tersiz bulunduğu yolundaki sözleri ve Dev
let Bakanı Cihat Bilgehan'm cevabı. 298:300
— Adıyaman Milletvekili Süleyman
Arif Emre'nîn, görüşmeler sırasında parti
grupu sözcülerine Öncelikle söz veril
mesi yüzünden diğer milletvekilleri ko
nuşmadan yeterlik Önergelerine sıra gel
diğine, bu konuda yeni ve âdilâne bir
uygulamaya gidilmesine dair.
242:243

— Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'ın, ikinci Beş Yıllık Plânlama üzerin
de durarak, mevcut uygulamaların dahi
amacına ulaşamadığını hayat pahalılığı
nın arttığı ve plânlamada gerçek meslek
sahiplerinin görüşlerine önem verilmedi
ğine dair konuşması.
344:346
— Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'm, Anayasanm ışığı altında, iktisadi
düzen haçta olmak üzere, millet dertle
rine âcil çareler aranması hususunda. 708:
709
— Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı
Hatİpoğlu'nun, geçim darlığı konusuna
ve dolayısiyle Hükümetin genel ve iktisadi
siyasetine dair.
661:663
— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın,
7 Şubatta İzmir'de 55 gün devam edem grev
sonunda vukua çelen olaylarda Hüküetin
gerekli tedbirleri almadığına dair ko
nuşması ve içişleri Bakanı Faruk Rokan
İle Çalışma Bakanı Ali Naili Erdcm'in
cevapları.
663:669
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'aıın, Kıbrıs Türklerinin bugün içine düş
tükleri durum, Yunanistan'ın devamlı
tertip ve •başarılan ve bütün bunlara
•karşı tedbir almakta gecikmiş bir Devlet
olmaktan kurtulmanın çareleri konusun
ca.
218:221

Sayfa
— Baş/bakan Süleyman Demirel'in,
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in, sağlık
durumu ile ilgili verilen rapor gereğince,
tedavi edilmek üzere bugün Amerika'ya
hareketlerinin kararlaştırıldığını,
ancak
hava muhalefeti dolayısiyle uçağın vak
tinde gelmemesi yüzünden hareketlerinin
Şubatın ikinci Çarşamba gününe kaldığını
bildiren demeci.
494
— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'ın son aylarda memurlar arasında yapı
lan tâyin, nakil ve emekliye ayırma gibi
tasarruflar sebebiyle Danıştay]n verdiği
tehiri icra kararlarının bakanlıklarca in
faz .edilmemesinin doğru olmadığına dair
beyanına Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm
cevabı.
548:550
— Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, Amerika Cumhurbaşkanı Jhonson'un mektubunun bir gazetede yayın
lanması üzerine kovuşturmanın başladı
ğına, bu emrivaki karşısında bu mektu
bun ve buna verilen cevabın yayınlan
masının Hükümetçe gerekli görüldüğüne
dair demeci ve bu demeç üzerine yapılan
görüşmeler.
382 £97,397:409,410
— İçel Milletvekili Kemal Ataman'ın,
Kıbrıs'ta yaptığı gezi sırasında Kıbrıs
halkı ve mücahit] eriyle olan görüşme
leri ve edindiği bilgiler konusunda.
601:603
— istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın,
Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'
deki üsleri ve tutumu doîayısiyle Sovyet
Rusya'nım, Türkiye'yi değil, Amerika'yı
muhatap tutmasının millî haysiyet ve
vekarımıza bir darbe olduğuna ve bunun
Hükümetin bugünkü dış siyasetinin so
nucu bulunduğuna dair.
245:246
— îstaınbul Milletvekili Çetin Altan'ın,
geçen zapta {geçirilmemiş olan Önergesi
ve istenildiği halde söz verilmemesi husu
sundaki konuşması ve Başkanlığın ce
vabı.
343344
— İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in; İmroz ve Bozcaadayı megalo rdea etki
sinden kurtarma teşebbüslerine Çanak
kale Milletvekili Befet Sezgin'in, yazdığı

Sayfa
mektupla engel olmak istendiğine dair
demeci ve adı geçen milletvekilini™ ce
vabı.
243:245
— tstaöbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici be
şinci ve altıncı maddeleri hükümlerinin
değiştirilmesi hakkındaki tasarınım, Cum
huriyet Senatosundan da geçerek, henüz
kanunlaşmamasına rağmen, kanunlaşmış
gibi işlem yapılmasının Anayasaya ay
kırı olduğu yolundaki konuşması ve Mali
ye Bakam îhsan Gürsan'ın, cevabı. 221:222,
. 223
— tzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
Türkiye Devlet Su işleri, Enerji Su Gaz
işçileri Sendikasının, Köy işleri Bakan
lığı içme Sulan Dairesi ile imzaladığı
toplu iş sö2İeşmesidie rağmen. Maliye Ba
kanlığının tutumuna dair.
417:418
— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun, Avrupa Konseyi Assanıblesinde Kıbrıs'la ilgili olarak lehimize alın
mış bulunan son karar hakkımda ve Kıbrrlı yurtdaşlarımıza âcil yardım tavsi
yesini ihtiva eden Nüfus ve Mülteci
ler Komisyonu kararının alınmasını sağııyan gelişmelere değinerek Hükümetin bu
karan değerlendirmesi gerektiğine dair 494:
498
— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun, Hükümetin personel politikası,
özellikle Daıştayın bâzı yeni atamaları
ve eski memurların yerlerini terk etme
lerini durdurduğuna dair verdiği karariann yerine getirilmemesinin Anayasa ile
bağdasarmyacağı hakkında.
599:601
— Kırşehir Milletvekili Süleyman
Onan'ın, tabiî âfetler yüzünden Türk
köylüsünün uğradığı zararların gideril
mesi ve ciddî tedbirler alınmasına dair 707:
703
— Konya Milletvekili Fakih özfaklh,
Ankara Merkez Ceza evindeki ayaklan
ma ve gösterilere ve vuku'bulan ölüm ve
yaralanmalara, bâzı özel suçlar hakkında
Af kanun taasnsı vermek suretiyle, Hü
kümetin sebebolduğu yolunda konuşma
sı ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in ce
vabı.
460:461,462:465
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Sayfa
— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, umum müdür, vali ve kaymakamla
rın sınıf değiştirme ve tâyinlerinin kış,
ortasına raslatılmasınm doğurduğu baskıya
dair demeci, İçişleri Bakanı Faruk Siikan'm cevabı..
418:419
•— Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, bütçelerin icra plân ve programla
rına göre düzenlenmesi kaınuni hükmüne
rağmen 1966 icra programının henüz ele
alınmadığı ve hayat pahalılığının da önü
ne geçilmediğine dair.
348:349
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
bir Amerikan uçağının son günlerde Ka
radeniz'e düşmesi, Amerikan gemilerinin
Karadeniz'de dolaşmaları ve atom füzele
rinin Karadeniz'de dolaşmaları ve atom
füzelerinin Türkiye'de üslenmeleri olay
larına değinen ve Hükümetçe gerekli ted
bîrler tavsiye eden konuşması.
296:298
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uytsal'm, Amerikan Büyük Elçisinin «Tür
kiye'nin Kıbrıs'a asker çıkarma teşebbü
sünü Amerika'nın önlemediği» yolunda
yaptığı konuşmanın Türkiye'nin işlerine
bir çeşit müdahale olduğuna dair.
222:223

Sayfa
— Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın, pancar şeker fiyatlarının hâlâ ilân
edilmediği, pancarını teslim eden üreti
cinin parasını vaktinde alamadığı ve Hü
kümetin eski teammüllere son vermesi
gerektiği hakkında.
347:348
— Yeni yılın ilk Birleşiminde başla
nılması vesilesiyle, Başkanlıkça sayın mil
letvekillerine sağlık ve başarı ve Meclis ça
lışmalarının millete refah ve mutluluk
getirmesi dileğinde bulunuldu.
218
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya
Bahadmlı'nın, pahalılığın gittikçe artması
dolayısiyle az gelirli zümrenin içine düş
tüğü
sıkıntıya çare bulunmasına dair. 346:
347
— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, 18 Eylül 1965 tarihinden beri çı
karılacağı vadedilen af kanununun, bâzı
suçların işlenmesini teşvik ettiği ve cesa
retlendirdiği, bu sebeple çıkacak kanu
nun belirli bir tarihten sonraya şâmil olmıyaeağınm Hükümetçe hemen açıklan
ması gerektiği hakkında.
301502
— Zonguldak Milletvekili Talât Asal'ın, Önceki birleşimdeki olaylara karışmış
olduğu yolundaki tutanağın yanlış ol
duğuna dair.
547:548

GENEL GÖRÜŞME
— Birleşmiş Milletler Assamblesinde
Kıbrıs dâvası için son alınan karar kar
şısında, Millet Meclisinin aydınlanma
sına ve millî menfaatlere uygun tedbir
lerin ortaya konmasına imkân vermek
üzere Kıbrıs konusunda bir genel gö
rüşme açılmasına dair C. H. P. Grupu
adına verilen önerge ile Türk umumi efkârmm Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu
safhalar ve varılmış olan merhale ve se
bepleri hakkında bilgi sahibi olabilme
sini ve milletvekillerinin düşünce ve ka
naatlerini ifade edebilmelerini teminen
bîr genel görüşme açılmasına dair A. P.

Grupu adına verilen önerge. (8/, 8/2)
11,34:
54,153:162,162:190,191:208
— Yozgat Milletvekili Yubsuf Ziya Ba
hadmlı'nın, birçok genel müdür, memur
ve özellikle öğretmenlerin baskı altında
tutulması, gereksiz nakiller yapılması, açı
ğa ya da Bakanlık emrine alınması konu
larının kamuoyu önünde tartışılmasına
imkân vermek ve Hükümetin olumlu bir
yola girmesini sağlamak amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir genel
görüşme açılmasına dair önergesi. (8/8) 273,
303:308

- ? KANUNLAB
No.
Cilt Sayfa
718 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı .
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun
2 413
2 484,
559:560,571,572:575
719 Ankara Üniversitesi 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlş cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun
2 413,
485,560,571,576;579,604,605,634,639:642
720 Karayolları Genel Müdürlüğü 1965
yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun
2 217,
484,560:561,571,580:583,604,605,634:635,643
646
721 Beden Terbiyesi Genel Müdürlü•lüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa

No.

CUt Sayfa
bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun
1 520
2 151,
561:562,571,588:591,605,605,635,647:650
722 Orman Genel Müdürlüğü 1965
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun
1 520
2 151,
723 1576 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına dair Kanun 1 458
2 295
467:473
724 Gelir Vergisi Kanununun değişik
geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun
1 563
653,658:685
2 88:
135,136,141:148,484,706,712:729

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER
Sayfa
— Adalet Bakanı Hasan Dinçer'İn,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin
seçimi kanunu tasarısının havale edilmiş
olduğu İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân
komisyonlarından seçilecek beser üyeden
kurulu Geçici bir Komisyonda görüşülme
mesine dair önergesinin geriverilmesine da
ir önergesi ve aynı konuda Başkanlık tez
keresi (4/25, 1/86)
272:273
— Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin
seçimlerden uygulanacak hükümler hak
kındaki-kanun tasarısının havale edilmiş
olduğu İçişleri, Adalet ve Anayasa komis
yonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu
Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair
Önergesi (V100, 4/30)
474,501,503,508:510
— Anayasa Komisyonu Başkanlığının,
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu imarı, tas
fiyesi ve ıslahı hakkındaki kanun teklifinin
Genel Kurulun 22 . 12 . 1965 tarihli 26 ncı
Birleşiminde Gecekondu kanunu tasarısını

Sayfa
görüşmek için kurulan Geçici Komisyona
havalesine dair tezkeresi (2/193, 3/205) 421:
422
— Çalışma Bakanının, Çalışma Ba
kanlığının kuruluşu ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve
bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının havale edilmiş
olduğu Dışişleri, Maliye, Çalışma ve Plân
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair Önergesi. (1/123, 4/35)
558
— Devlet Bakanı Refet Sezginin,
509 sayılı Tapulama kanunu tasarısının ha
vale edilmiş olduğu içişleri, Adalet ve Plân
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden
kurulu Geçici bir Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi (1/128, 4/37)
670:675
— Gümrük ve Tekel Komisyonu Baş
kanlığının, Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi Rifat öztürkçine'nin Su ürünleri
kanunu teklifi ile Trabzon Milletvekili Ah
met Şener ve 10 arkadaşının Su ürünleri

_ 8—
Sayfa
kanunu teklifi ve Cumhuriyet Senatosu
Zonguldak Üyesi Tevfik Inci'nin Su ürün
leri kanunu teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, Ma
liye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan seçilecek 4 er üyeden kurulu Geçici btr
komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi.
(3/202) (2/83, 2/26, 2/42)
420:421
— İçişleri Bakam Faruk Sükan'm, Ge
nel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı ile Nü
fus kanunu tasarısının, havale edilmiş ol
duğu Dışişleri, Adalet, İçişleri, ve Plân
komisyonlarından seçilecek dörder üyeden
kurulu G-oçici bir Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi (169, 1/70, 4/30) • 349:350
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Daimî seçmen kütüğü ve daimî seç
men kütüğü büroları kurulması ve çalışmaları hakkındaki kamın teklifinin Ge
nel Kuralım 2 . 2 . 1966 tarihli 40 ncı
Birleşiminde kurulan Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde
uygulanacak hükümler hakkındaki kanun
tasarısını görüşecek olan Geçici Komis
yona havalesine dair önergesi (2/172,
4/36)
603:604
— Muğla
ve İstanbul
ca'nın, Toprak
havale edildiği

Milletvekili Turan Şahin .
Milletvekili Coşkun Kırreformu kanunu teklifinin
komisyonlardan üçer üye

Sayfa
seçilmek suretiyle kurulacak bir Geçici
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi.
-(2/206, 4/34)
553:558
— Ticaret Bakanı Macit Zeren'in,
17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve
küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici 4, 5 ve- 6 neı maddelerin eklenmesine
dair kanun tasarısının Adalet, İçişleri,
Ticaret ve Sanayi komisyon! arından seçi
lecek üçer üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi.
(4/21)

5:8

Meclis Araştırması
— Millet Partisi Meelis Grupu Başkanvekili Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı
Akdoğan'ın, Orgeneral Cemal Tural'm Millî
Savunma Bakanına yazdığı resmî yazı ile
Mr. Johnson'un mesajının basma intikali
hususlarında bilgi edinmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/2) 515,
516:536
— Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, Anayasanın 88 nei maddesi gere
ğince Kıbrıs konusunda ve genel dış poli
tikamız üzerinde bilgi edinilmek için Mec
lis Araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/1)
4:5,152,223:233,247:258,259:272

ÖNERGELER
Adana (Kasım Gülek)
— Hindistan Başbakanı Lal Bahadır
Şastri'nin ölümü dolayısiyle Hint Milleti
ne baş sağlığı dilenmesine dair
Amasya (Ticaret Bakam Macit Zeren)
— 17 , 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111
vr 112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddcsiaıiıı değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici 4, 5 ve 6 ncı maddelerin eklenmesine
dair kamun tasarısının Adalet, İçişleri, Ti
caret ve Sanayi komisyonlarından seçile
cek üçer üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair

344

Anıasya (Nevzat Şener)
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık
Karar Cetvelindeki 399 sayılı Kararın Ge
nel Kuralda görüşülmesine dair (4/68)
484
Cumhurbaşkanınca S. üye (Bagıp Üner
«Cumhuriyet Senatosu Uyösi»)
— Devlet dâvalarını intaceden avukat
ve saireye verilecek ücreti vekâlet hakkın
daki kanun teklifinin geriver ilmesi ne dair
(4/32, 2/6)

5:8

Çanakkale (Devlet Bakam Refet Sezgin)
— 509 sayılı Tapulama kanunu tasarı
sının havale edilmiş olduğu İçişleri, Ada-

512

_9 —
Sayfa
let ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair (1/128, 4/37)
670:675
Elâzığ (Ömer Eken)
— Turizm ve Tanıtma Komisyonundan
iktifa ettiğine dâir (4/29)
309
Eskişehir (Ertuğrul Gazi Sakarya)
— Millî Savunma Komisyonundan isti
fa ettiğine dair (4/28)
"
273
İçel (Mazhar Arıkan)
— Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğin
den istifasına dair (4/26)
273
İstanbul (Coşkun Kırca ve 4 arkadaşı)
— 15 Haziran 1964 günlü 105 nci Bir
leşimdeki gizli oturum tutanaklarının neş
rine karar verilmesine dair (4/24)
79:88,97,
137:140
İstanbul (Muhiddİn Güven) ve Giresun
(Nizamettin Erknıen)
— Türk umumi efkârının Kıbrıs dâva
sının geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış
olan merhale ve sebepleri hakkında bilgi
sahibi olabilmesini ve milletvekillerinin dü
şünce ve kanaatlerini ifade edebilmelerini
ıteıninen bir genel görüşme açılmasına dair
(8/2)
11,34,34:54,153:162,162:190,191:208
İstanbul (Reşit Ülker)
— Daimî seçmen .kütüğü ve daimî seç
men kütüğü büroları kurulması ve çalışma
ları haüakındaıld kanun teklifinin Genel Ku
rulun 2 . 2 . 1966 tarihli 40 ncı Birleşimin
de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hü
kümler hakkındaki kanun tasarısını görü
şecek oîam Geçici Komisyona havalesine
dair (2/172, 4/36)
603:604'
İzmir (Çah§m,a Bakam Ali Naili Er
dem)
— Çalışma Bakanlığının kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun
4 neü maddesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesi ve bu kanuna yeni maddeler eklen
mesi hakkındaki kantin tasarısının havale
edilmiş olduğu Dışişleri, Maliye, Çalışma
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer
üyeden kurulu bîr Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair (1/123, 4/35)
558

Sayfa
İzmir (Enver Turgut)
— İstanbul'da Kâğıthane'de Kayacan
Cam Fabrikasındald kaza sonunda ölenle
rin ailelerine taziyet telgrafı çekilmesine
dair
*
8
İzmir, (Şinasi Osma)
— Sporla ilgili mevzularda işlenen suç
lardan ceza görenlerin affı hakkındaki ka
nun teklifinin geriverilmesine dair (2/49,
4/33)
550
Kastamonu (tsmaÜ Hakkı Yüanhoğlu)
— Vukubulan nehir faciasında ölenler
için Pakistan Milletinin acılarının Mi'llet
Meclisince paylaşıldığına dair telgraf çe
kilmesi hakkında
508
Kırşelhir (Memduh Erdemir)
— Sunuşlar kısmında 9 neu sırada bu
lunan. Millet Partisi Meclis Crupu Başkanvekili Yozgat Milletvekili ismail Hakkı
Akrloğan 'm, Orgeneral Cemal TuraTın Millî
'Savunma Bakanına yazdığı resmî yazı ile
Mr. Johnaon'un mesajının îbasına imtikali
hususlarında bilgi edinmek üzere Meclis
araştırması yapılmasına dair önergesinin
önceliği konusunda (10/2)
499:500
Kocaeli (Nihat Erim ve iki arkadaşı)
— Birleşmiş Milletler Assamhlesinde
Kıbrıs dâvası için «on alınan karar karşı
sında, Millet Meclisinin aydınlanımasına ve
millî menfaatlere uygun tedbirlerin ortaya
konmasına imkân vermek: 'üzere Kıbrıs ko
nusunda bir genel görüşme açılmasına dair
(8/1)
11,34,34:54,153:162J 62:190,
191:208
Konya (İçişleri Bakam Faruk Sükân)
— Genel nüfus yazımı kanun tasarısı ile
Nüfus kanunu tasarısının, haıvale edilmiş ol
duğu Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komİFTyoni arından se'çilecek dörder üyeden ku- rulu geçici bir komisyonda görüşülmesine
rttfr (1/69, 1/70, 4/30)
349:350
Konya (Adalet Bakam Hasan Dinçer)
— Türkiye Büyük (Millet Meclisi üye
lerinin secimi kanunu tasarısının haıvale
edilmiş olduğu İçişleri, Adalet, Anayasa ve
Plıîn komisyonlarından 'seçilecek beşer üye
den kurulu -rreçiei bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesinin geriverilmeslne dair
(4/25, l/m)
272:273

- İ d Sayfa
— Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler
hakkındaki kanun tasarısının (havale edilmi§ olduğu içişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından seçilecek beşer üyeden ku
rulu geçici bir komisyonda görüşülmesine
dair (1/100, 4/30)
474,501,503,508:510
— Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri seçimi kanun tasarısının geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair verdiği Öner
genin, Kıbrıs konusunda açılmış bulunan
genel görülmeden sonraya bırakılması
hakkında
152
Kütahya (Ahmet Can Bilgin)
— Genel Kurul toplantı saatlerinin ye
niden düzenlenmesi hakkında (4/22, 4/23) 78:
79
Manisa (Sami Binicioğlu)
— Yakın - Şark milletleri ile iktisadi,
ticari, kültürel ve siyasi alanlarda iyi mü
nasebetlerin kurulabilmesi hususunda ne
düşünüldüğü hakkında Başbakan ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusunun geriverilmesine dair (4/27, 6/145)
273
Mardin (Talât Oğuz «Eski Mardin Mil
letvekili»)
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 30.4.1964 tarihli Haftalık
Karar Cetvelindeki 1494 sayılı Kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair (4/69) 493
Muğla (Turan Şahin) ve Istaribul (Cos^
hun Kırca)
— Toprak reformu kanunu teklifinin
•havale edildiği komisyonlardan üçer üye
seçilmek suretiyle kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair (2/206, 4/34) 553:
558
Niğde (Mehmet Altınsoy)
— Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce Kıbrıs konusunda ve genel dış polİtika-

mız Üzerinde bilgi edinilmek için ' Meclis
Araştırması yapılmaısına dair (10/1)
4:5,152,
223:233,247:258,259:272
Samsun (Osman Şahinoğlu)
— 1961 seçimlerinden bu yana hangi
milletvekillerinin tahkikat dosyalarının
Meclise intikal ettiğine dair Adalet Baka
nından yazılı sorusunun geriverİlmesine
dair (7/11, 4/31)
467
Sürt (Süreyya öner *Eski Milletveki
li»), Amasya (Reşat Arpacıoğlu zE&kî Mil
letvekili») ile Diyarbakır (HÜmi Güldoğan
«Eskİ Milletvekili») ve İstanbul (llhami
Sancar)
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 12.3.1964 tarihli Haftalık
Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/4)
484
Uşak (Fahrî Uğrasızoğlu)
— Genel Kurul toplantı saatlerinin ye
niden düzenlenmesi hakkında (4/23)
78:79
Yozgat (İsmail Hakkı Akdoğan)
— Orgeneral Cemal TuraPın Millî Sa
vunma Bakanına yazdığı resmî yazı ile
Mr, Johnson'un mesajının basma intika
li hususlarında bilgi edinmeli üzere Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğince Meclis
araştırması yapılmasına dair (10/2)
465,
466,515,516:536
Yozgat (Yusuf Ziya Bahadınh)
— Birçok genel müdür, memur ve özel
likle öğretmenlerin baskı altında tutulma
sı, gereksiz nakiller yapılması, açığa ya da
Bakanlık emrine alınması konularının ka
muoyu önünde tartışılmasına imkan ver
mek ve Hükümetin olumlu bir yola girme
sini sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nci
maddesi gereğince bü" genel görüşme açıl
masına dair (8/8)
273,303:308

BAPORLAB
Adalet Komisyona raporları

ölüm cezasına çarptırılması hakkında (3/21)

— Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atabakan köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numa
rada kayıtlı Bekooğlu Hati'den doğma
1,1.1935 doğumlu Müdür Kaçmazhan'ın .

— Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa
kayıtlı Hüseyinoğlu Medine'den doğma
7.12.1929 doğumlu Hasan Çalımcı (Ca-

733

- ü Sayfa
lımeı) nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/14)
— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi
Sim Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının,
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki
10.7 .1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun
13 ncü maddesiyle 15 ncİ maddesinin ilk
fıkrasının değiştirilmesine dair (2/146)
— Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler
köyü hanelS, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında
nüfusa kayıtlı Akifoğhı, Hamide'den doğ
ma 10.1.1942 tashih doğumlu Cevat
Baş'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/19)
— Gazinalep ilinin tsbatır ilçesinin
Mezrası köyü hane 35, cilt 46 ve sıayfa 95
sayısında nüfusa kayıtlı Ahmedoğlu, Ha
tice'den doğma 1932 doğumlu, Mustafa
Kömür'ün ölüm cezasına çarptırılması
hakkında (3/18)
— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
sporla ilgili mevzularda işlenen suçlardan
ceza görenlerin affı hakkında (2/49)

295

508

733

733

295

— Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı
Tavşancık köyünün hane 15, cilt 11 ve 13
sayısında nüfusa kayıtlı ' Hüseyinoğlu Satı'dan doğma 9.7.1943 doğumlu Mehmet
Aksay'ın Ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/15)
733
— Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11,
cilt 15, sayfa 82 nüfusa kayıtlı Isaoğlu,
KukiyeVlen doğma 1939 doğumlu Bekir
Zeybek'in ÖHim cezasına çarptırılması
haıkkında (3/16)
733
, — Kırklareli Milletvekili Mehf.net Atagüm ve 9 arkadaşının, 2556 sayılı HâMmler Kanununun 6798 sayılı Kamınla mu
addel 58 nci maddesine fıkra ilâvesine
Idair (2/211)
508,558:559
— Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane
34, cilt 7 ve sayfa 98 sayışındı nüfusa
kayıtlı Saidoğlu, Sultan'dan doğma 1928
doğumlu Recep Oruç'un ölüm cezasına
çarptırılması hakkında (3/22)
733
— Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar
ûcöyünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sa
yısında nüfiuBa kayıtlı Velioğlu Asiye'den
doğma 5.3.1943 doğumlu Durmuş Ka-

Sayfa
rakoç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/17)
— Sandıklın'nın Mırtaz köyü 17 hane
numarasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den doğma 11.10.1942 doğumlu
Veysel Aslan'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/12)
— Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobası köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sa
yısında nüfusa /kayıtlı Hikmetoğlu, Hati
ce'den doğma 5.3.1944 doğumlu Ali
(Halil) Baydar'm ölüm cezasına çarptı j
Titması hakkında (3/20)
—• Sivas Gemeırek İlçesi Köseli köyü
nüfusunun hane 13, kütük 19 v« sayfa 61
sayısında kayıtlı Mithatoğlu, Fıfcma'dan
doğma 1933 -doğumlu Asir CVztürk'ün
ölüm cezasma çarptırılmasına dair (3/23)
— Uşak merkez Aybey mahallesi ha
ne 143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nü
fusa kayıtlı HaUloğlu, Sultan'dan doğma
11.12.1929 doğumlu İsmail Kiraz'ın
ölüm »ezasına çarptırılması
hakkında
(3/13)

733

295

733

734

295

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları
— 1567 sayılı Kanunun yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair (1/20)
295,467:473
— 1965 Kalkınma İstikrazına dair
(1/59)
273:285,286:289,310,331:334
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair
(1/60)
8,62:65
— Gelir Yergisi Kanununun değişik
geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin
değiştirilmesine dair (1/73) 41,88:136,141:148,
712:729
Dilekçe Karma. Komisyona raporları ı.
— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 399 sayılı Kararın Genel
Kurulda görüşülmesine dair (5/5)
484
— Eski Mardin Miltetvetili Talât
Oğuz'un, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 4 . 1964 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 1494 «ayılı Kara
rın Genel Kuralda görüşülmesine dair
(5/6)
493

— 13 —
Sayfa
— Eski Sürt Milletvekili Süreyya
öner, eski Amasya Milletvekili Reşat Ar
pa cıoğlu, eski Diyarbakır Milletvekili
Hilmi Güldoğan ve istanbul Milletvekili
İlhamı Sancan'ın, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair (5/4)
484
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyon
raporu
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunun 12 . 5 . 19-64 tarih ve 468 sayılı Ka
nunun 3 nftü maddesi gereğince hazırla
dığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dene
timi sonuçlan hakkında raporlara dair
(3/165)
414
Karma Bütçe Komisyonu raporları
— Ankara Üniversitesi 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılmasına dair (1/21)
4,10 11,70:73
— Ankara üniversitesi ]965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetveJlerde değişiklik
yapılmasına dair (1/104) 484,560,576:579,604
639:642
— Ankara Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe 'kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe 'ka
nun tasarısında yapılan değişikliğe dair
(1/6)
706
— Beden erbiyesi Genel Müdürlüğü
1065 yıb Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılmasına dair fi/58) 151,56"!:
562,588:591.605.647:650
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair ( î / 7 )
700
— 1965 yılı Bütee Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nım 'haşarısına dair (1/2)
4,8 rlO,66 ;69
— 1965 yılı Bütçe Kanununa, bağlı certvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma- Bütçe Komirayö-nu
raporuna dair (t/105)
484,559:560,572:575
—• 1966 yılı Bütee kanunu tasarısı ve
Bütçe Kanma Komisyonu raporu île 1966

Sayfa
yılı (Bütçe kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair (1/5)
706,735:753,704:800,
801:827
— Devlet Haıva Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1966 ydı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bü!bçe Karma Komisyonu raporuma
dair (1/8)
705
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1966 yılı Bütçe ikanunu tasarısı ve Bütçe
Kanma Komisyonu raporuna dair ('1/9)
705
— Devlet Üretme OiMrkleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Kai"ma Komisyonu raporuna dair
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (1/10)
705
•— Ego Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tana.rısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu
•tasarısında yapılan değişikliğe dair (1/11)
— Hudut ve Saihiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
(1/12)
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı
Bitoçe kanunu tartar ısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair (1/14)
— İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bü'tçe
kanuna tasarısı ve 'Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair (1/13)

706

705

705

705

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965
yılı Bütçe 'Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Ikanun tasarısı
ve Karma Bütçe Ko-nrayonn raporuna dair
(1/93)
484,560:561,580:583,604,643:646
— Karayolları Oene-1 Müdürlüğü 1966
vılı Bütçe kanunu tasarısı ve 19Ö6 yılı Büt
ee kanunu tasarısında yapılan değişiîdiğe
dair (1/15)
706
— Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kaıaun ta<mnsın<a dair
(1/63)
151,562,584:587,605,651:654
— Orman fîenel Müdürlüğü 1966 yılı
«Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair (1/16)
705
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı
Bitaçe [kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair (1/19)
706

— 13 —
Sayfa
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— Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı
Bültçc kamına tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair (1/17)
705
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1066 yılı
Bütçe kamunu tasarısı ve Bütçe Kanma Ko
misyona raporuna dair (1/18)
705

3 ncü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair
ek kanun teklifi ile Mardin Milletvekili
R''i'at Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 ders
yılında Hanb Okulu öğrencilerinden okul
dan ihraeolunanların askerlik mükellefi
yetlerini düzcnliycn kanun teklifine dair
(2/2, 2/66)
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35
nci maddesinin (e) fıkrasına 4092 sayılı
Kanunla eklenen hükümleri deriştiren ve lıu
kanuna geçici bir madde ekliyen 350 sayı
lı Kanunun değiştirilmesine dair kanun ta
sarısına dair (1/68)
' 659

Maliye Komisyonu raporları
— 19G5 Kalkınma İstikrazı hakkında ka
nun tasarısına dair (1 /59)
273 385,286:289,
310,331:334
— 1965 yılı Bütçe Kanununa foağh cet
vellerde değişiklik yapılması haikkında ka
nım tasarlına dair (1/60)
8,62:65
— Gelir Vergici Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ırcı maddeleri hükümlerinin de
fti ştirllmesi hakkında kanım tasarısına dair
(1/73)
41,88:136,141:148
Meclis Hesaplarını İnceletme Komisyonu
raporları
— Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964
yılı KHnhraalıı hakkında (5/7)
— Tiirtcive Bî'ıv'İk Millet MeelH Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos
1965 ayları hesabı hakkında (5/11)
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 ay
ları h«sabı hakkında (5/10)
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ay
ları hesabı hakkında (5/12)

547

484

484

484

Millî Savunma Komisyonu raporları
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı
Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun

Sayıştay Komisyonu raporları
— Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe
yılı Kesİnhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi ile Ankara Üniversitesi 1960 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısına dair
(3/130, 1/25)
598
— Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı
Kesinhesaibma ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Ankara Üniversitesi 1961 bütçe
yılı Kesinhesap kanunu tasarısına dair
(3/137, 1/28)
598
Tarım Komisyonu raporu
— Islahı Hayvanat Kanununun 5883
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine
bfîzı bükümler eklenmesine dair 7451 sayı
lı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrası
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca reddine dair
4
Ticaret Komisyonu raporu
— 1567 sayılı Kamımın yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair kanun tasarısı
hakkında (1/20)
295,474

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER
Çekilmeler
— Elâzığ Milletvekili Ömer Ekcn'in,
Turizm ve Tanıtına Komisyonundan istifa
ettiğine dair (4/29)
309
— Eskiuchir Milletvekili Ertuğrul Gazi
Sakarya'nın, Millî Savunma Komisyonun
dan istifa ettiğine dair (4/ 28 )
273

— İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ıtı,
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden
istifasına dair (4/26)
İzinler
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve-

273
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rilmesi hakkında (3/182)
152
(3/194)
309:310
(3/208)
419
(3/224)
498:499
— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'ye
hastalığından Ötürü 36 gün izin verilmesi
hakkında (3/258)
709
ödenekler
—• Bir toplantı yılında iki aydan
fazla İzin alan Adana Milletvekili Saba
hattin Baybora'ya ödeneğinin veriLebilmesi
için Genel Kurulun tasvibinin gerekti
ğine dair (3/226)
499 .
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi için
Genel Kurulun tasvibinin gerektiğine dair
(3/225)
499
Tasama dokunolmazlıklan
— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in yasama dokunulmazlığı (3/183)
(3/215)
(3/216)
— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki
Güler'in yasama dokunulmazlığı (3/219)
— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığı (3/184)
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm
yasama dokunulmazlığı (3/217)
— Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın
yasama dokunulmazlığı (3/196)
— Erzurum Milletvekili Cevat önder'in yasama dokunulmazlığı (3/186)
— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/185)

'
217
484
484
493
217
484
342
271
217

Sayfa
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nm yasama dokunulmazlığı (3/218) 484
— Hatay Milletvekili Yahya Kanpolat'ın yasama dokunulmazlığı (3/220)
493
— İstanbul Milletvekili Aydın Yalçm'ın, yasama dokunulmazlığı (3/187)
217
— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın,
yasama dokunulmazlığı (3/188)
(3/221)
(3/252)
(3/253)
(3/254)
— İstanbul Milletvekili Tekin Ererdin
yasama dokunulmazlığı (3/189)
(3/193)
— Kars Milletvekili Cengiz Ekinci'nin
yasama dokunulmazlığı (3/255)
—Kayseri Milletvekili Mehmet Atespğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/190)
— Manisa Milletvekili Mithat Dülge'nin yasama dokunulmazlığı (3/257)

217
493
733
733
733
217
242
733
217
733

— Manisa Milletvekili Muammer Dirik*.
in yasama dokunulmazlığı (3/222)
493
— Nevşehir Milletvekili Selâhattin
Hakkı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğı (3/192)
(3/197)
— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/240)
— Sakarya Milletvekili Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığı (3/223)

217
342
598
493

— Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'ın yasama dokunulmazlığı (3/191)
217
— SİVAS Milletvekili Nihat Doğanln,
yasama dokunulmazlığı (3/256)
733
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Adalet Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdag'ın, eski istanbul Savcı yardım
cısının, 20 gün çalıştığı inegöl Savcılığın
dan, Nusaybin'e nakledilmesi sebebine da
ir, Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/210) 597
— Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya
Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Savcı
sının partizanca davranışlarından ötürü
ilçede asayişin bozulduğunun doğru olup
olmadığına dair sorusu Adalet Bakanı Ha
san Dinçer'le, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın sözlü cevapları (6/71)
359:366
— İstanbul Milletvekili Abdurrahman
Şeref Lâç'ın, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı
köyü Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle,
kurs talebelerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hakkındaki itibarın tahkik edilip
«dilmediğine dair Devlet, Bakanından söz
lü sorusu (6/İ03)
681,691,376
— İstanbul Milletvekili Abdurrahman
Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahallerde
pervasızca yapılmakta olan ve striptiz
tâıbir edilen eğlence hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/102)
375:376,681
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul Belediye Meclisi A. P, Üyesi bir
zatın 27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve
gayrimeşru göstermeye kalktığı yolundaki
neşriyatın doğru olup olmadığına dair, Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/219)
704
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın Akşehir ilçesinde,, bir ad
liye binası yapılmasının düşşünülüp dü
şünülmediğine dair Adalet Bakanından
sözlü sorusu (6/196)
492
— Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, istanbul ve iz
mir gibi büyük şehirlerimizde, Amerikan
pazarı adiyle açılmış olan mağzalarda teşhir
edilip satışı yapılan yabancı menşeli mal
ların, memleketimizde hangi yoldan ithal
edilmekte olduğuna dair, Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/209)
597

CEVAPLARI

Sayfa
— Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'ın,
Samsun'un bir adliye sarayına ne za
man kavuşacağına ve yeni ceza evi inşaatı
nın ne zaman biteceğine dair sorusu ve
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in sözlü ce
vabı (f/66)
358:359
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, beş ayda iki defa görev yeri değiştiren
Nusaybin Savcısının nakline istanbul A.
P. teşhilâtı ile yazdığı makalelerin sebebololduğu yolundaki söylentilerin doğru olup
olmadıkına dair Adalet Bakanından sözlü
sorusu (6/216)
703
j

Başbakandan

— Adana Milletvekili Ali Karcı'nın,
Adanarda, bütün fakülteleri ile, bir üniver
site açılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/190) 482
— [Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, sel
felâketfi sebebiyle zarara uğrayan küçük
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi
kooperatiflerine olan borçlarının ertelen
mesi hakkında ne düşünüldüğüne dair
Başhatandan sözlü sorusu (6/173)
458
— [Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar,
her sene, Türkiye'ye hangi tip ve marka
traktör ve biçer - döver ithal edildiğine da
ir Başbakan ve Maliye, Ticaret, Gümrük ve
Tekel Bakanlarından sözlü sorusu (6/43) 350,
421:422
— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'in, bakanlıklar, müstakil umummüdürlükler ve İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde Sivil Savunma Sekreteri, Sivil Sa
vunma Uzmanı ve teknik eleman nam
ları altında kaç kişi çalıştığına dair Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk
Sükan'ın sözlü cevabı (6/79)
370,615:617
— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Amerika Birleşik
Devletleri ile
yapılan ikili anlaşmalardan Meclisin ona
yından geçmemiş anlaşma bulunun bulun
madığına ve Türkiye'de kaç NATO üssü
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olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/80)
370,617:618
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş.'m, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasındaki Ortaklık Anlaşması çer
çevesinde, bugüne kadar, idari ve ekonomik
alanlarda ne gibi çalışmalar yapıldığına
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/54) 317,354,
438:443
— Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/189)
482
— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali
Aybar'm, Amerika Birleşik Devletleri
ile imzalanmış 12 Temmuz 1947 tarihli
Yardım Anlaşmasından bu yana, Tür
kiye ile adı geçen Devlet arasında kaç
aded ikili andlaşma, anlaşma, sözleşme
veya karşılıklı mektup gibi tarafları
bağlayıcı nitelikte belge imzalandığına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/70)
359,610
— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in,
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüs
leri ile Devletin iştiraki bulunan her türlü
teşekküllerde kimlerin idari vazife gördü
ğüne ve bunların kaç- defa değiştirilmiş ol
duğuna dair Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Cihat BilgcJıan'ın sözlü ceva
bı (6/83)
370,618:630
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
özel idare ve belediyelerle İktisadi Dev
let Teşekkülleri memurlarının perso
nel durumları hakkında ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan olan sorusuna
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm sözlü ce
vabı (6/73)
366,563:565
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile il
gili hususları ve bilgileri açığa vuranların,
ortaya koyanların, kanun karşısında, so
rumlu olup olmadıklarına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/104)
376,691
— Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer»
kömür sahası içinde bir termik santrali ku
rulması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/128))

76

Sayfa
— Manisa Milletvekii Sami Binicioğlu'nun, yakın Şark memleketleriyle iktisa
di, ticari, 'kültürel ve siyasi alanlarda iyi
münasebetlerin kurulabilmesi hususunda
no düşünüldüğüne dair Başbakandan ve
Dışişleri Bakanlarından
sözlü sorusu
(6/145)
151,273
— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,
İzmit'te liman tesislerinin biran öneo ya
pılması ihtiyacı karşısında ne düşünüldü
ğüne dair Barbakandan sözlü sorusu
(6/116)
377
— Niğde Milletvekili Euhi Soyer'in,
Batı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imza
sı sırasında, Türkiye ve Yuna nüfusları
nın miktarı ile bugünkü miktarına ve bu
günkü iktisadi seviyelerinin o zamana na
zaran ne halde olduğuna dair Önergesi ve
Başbakan adma İçişleri Bakanı Faruk
Sükan'm sözlü cevabı (6/53)
310:317
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te
meydana gelen âfet ve sel baskınları sonu
cunda ne kadar maddi zararın tesbit edil
miş olduğuna ve zarar gören ilçe ve köy
lere ne çeşit yardım yapıldığına dair söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa, Bayındır
lık, Tarım, Çalışma, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İmar ve İskân ve Köy İşleri Ba
kanlıklarından sözlü sorusu (6/195)
492
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm,
köy yollarının biran evvel bitirilmesi için
malzeme temin ve tahsis hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan sorusu ve
Başbakan adına Köy İşleri Bakanı Sabit
Osman Avcı'mu sözlü sorusu (6/67) 359,447:449
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonun
dan Kıbrıs hakkındaki, aleyhimize tecelli
eden karara müessir olan başlıca husus
ların neler olduğuna dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/122)
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— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm,
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara
göre, küllolarak değiştirilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakan ve Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/114)
377

Sayfa
— Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün,
Denizli'nin Pamukkale'sine akan suyun,
tarihî ve turistik kıymetini mahafaza için,
eski halinde bırakılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/55)
317,355,596
— Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün,
Sinop İH kıyılarındaki barınak yerle
rinin tesbit edilmiş olup olmadığına dair
Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu
(6/105)
376
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya
Bahadmlı'nın, Ankara'da açılan Fen Li
sesinin, müfredat programı ve öğretim
metodu bakımından, başka ülkelerde bir
benzerinin olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/113) 376:377
Bayındırlık Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Ceyhan nehrinin anakolu
ile, Savrun, Sunbas adını taşıyan kolları ve
Kozan'ın, Kilgen ve Deliçay suları üze
rinde daha evvel yapılmakta
olduğunu
bildiğimiz baraj ve sulama etütlerinin ne
safhada olduğuna dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/207)
597:596
— Adıyaman Milletvekili Süleyman
Arif Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının
yol ve köprü ihtiyacının ne zaman karşı
lanacağına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/118)
377
— Bursa Milletvekili Sadrottin riinga'ııııı, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir
yol güzergâhının, bugünkü trafik düzenine
uygun bir şekilde, değiştirilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (fi/135)
77
—
Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'niıı, Çorum - Osmancık arasındaki
yol güzergâhında Kırkdilim denilen kısmın
teknik standartlara uysun olup olmadığı
na dair Bayındırlık, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlarından .sözlü sorusu (6/154) 294
— Kastamonu Milletvekili Sabrİ KcsküViıı, Kastamonu il ve İlçe yollarının, kar
mücadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması
hususunun düşünülüp düşünülmediğine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/147)
151

Sayfa
— Manisa Milletvekili-Sami BinicioğUı'nun, Bergama ile Akhisar arasında ya
pılması takarrür eden asfalt yolun, 1966 yı
lı işinde, yapılıp yapıîmıyaeağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (S/191) 482
— Manisa Milletvekili Sami Binlcİoğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama
işleri için yapılması düşünülen Kara kurt
barajı tasarısının ne safhada olduğuna dair
Bayındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlarından sözlü sorusu (6/1-16)
151
— Niğde Milletvekili Itıılri Soyer'in,
Niğde'nin Oamardı İlçesi hududu dahilin
deki Eesjnviş suyu üzerinde İnşası kararlaş
tırılan 6 köprünün senesi İlerisinde ^yapıl
mamış olması sebebine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/137)
77
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Niğde Öğretmen Okulu binasının inşasına,
senesi içinde başlatılmaması sebebine dair
Bayındırlık, Millî Eğitim Bakanlarından
sözlü sorusu (6/12!))
76
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ııı, Adapazarı - Karasu turistik yolunun
yeniden düzenlenmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/97)
373,570
— Sakarya Milletvekili Hayrettin IlyRal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te mey
dana gelon âfet ve sel baskınları sonucunda
no kadar maddi zararın tesbit edilmiş ol
duğuna ve zarar gören ilçe ve köylere ne çe
şit yardım yapıldığına dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa, Bayındırlık, Tarım, Ça
lışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve
İskân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/195)
492
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın,
Samsun Limanının inşasından sonra mey
dana gelen kumsalın tanzimi hususunda ne
düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Etlıem Erdinç'in, sözlü ce
vabı (6/65)
355:357
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın,
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozuldu
ğu için yeniden inşa edilen kanalizasyonun
da teknik hata yapılmasına kimlerin sobebolduğuna dair Bayındırlık, İmar ve İs-
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kân Bakanlarından, olan sözlü sorusu ve
Bayındırlık Bakanı Etlıenı Erdinç'in sözlü
cevabı (6/51)
310,350:353
— Sİnop Milletvekili Hilmi fşgüzar'ın, bilûmum resmî binalar için Ankara'da
lıer yıl ödenen kira bedellerinin miktarına
ve binalarda yapılan tadilât ve tamiratın
kime aidolduğuna dair sözlü soru önergesi,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Bayındırlık
Bakanlarından sözlü sorusu (6/217)
703
— Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün,
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin
tesbit edilmiş, olup olmadığına dair sorusu
ve Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'in söz
lü cevabı (6/105)
691:692
— Sinop Milletvekili Hilmi Iggüzar'm,
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yo
lun yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı
Eteni Erdinç'in sözlü cevabı (6/52) 310,353:354
— Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman
ın, Sivas ü ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî
yılı içinde kaç aded köprü yapıldığına ve
1966 yılında kaç köprü daha yapılacağına
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/124)
3
— Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın,
turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Er
zincan - Sivas karayolunun yapımının, 1966
uygulama yılında, ele alınıp alınmadığına
daîr Bayındırlık, Turizm ve Tanıtma Ba
lkanlarından sözlü sorusu (6/203)
493
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Gevaş, ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Erciş - Diyadin yolunun yapımına de
vam edilip edilmiyeceğine dair Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu (6/229)
704
— Van Milletvekili Mehmet Er3inc.fin,
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet ko
nağı yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu (6/231)
704
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nei
Bölge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmaısmm düşünülüp düşünülmediğine dair
Bayındırlık
Balkanından sözlü sorusu
(6/228)
704

Sayfa
— Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Çal
dıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık
Balkanından sözlü sorusu (7/205)
546
Çalışma Bakanından
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüee'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan
•Sosyal Sigortalar Dispanseri binasının, bi
rinci katının dispanser, diğer katlarının işham olacağının doğru olup olmadığına dair
Çalışma Balkanından sözlü sorusu (6/H53) 294
— Denîzll'MilIetvckilİ Atıf Şohoğlu'nun,
Denizli'de Sosyal Siigortalar Genel Müdür
lüğünce 120 yataklı olarak yaptırılması ka
rarlaştırılmış bulunan hastanenin 70 yataklı
olarak ihale edilmesi sebebine dair Çalışma
Bakanından sözlü sorusu (6/88)
371,570
— îçel Milletvekili İsmail Cataloğlu'nuru,
Tarsus'ta, vergi Iborçlarıridan Ötürü, Maliye
Bakanlığınca icra yolîyle s-aitışa çıkarılan
Rasim Dokur Fabrikasının halen ne durum
da bulunduğuna dair sözlü soru önergesi,
(6/169) '(Maliye, Sanayi ve Çalışma bakan*
hıklarına gönderilmiştir.)
457
— Kara Milletvekili Adil Kurtel'in, 1966
Ocak sonu itibariyle, iş ve İşçi Bulma Ku
rumu aracılığı ile yurt dışına gönderilen
kadın ve erkek işçi adedinin ne (kadar oldu
ğuna daîr Çalışma Bakanından sozKi sorusu
(6/198)
492
— Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, İşçi Sigortaları Kurumu tarafından'
'Soma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5
seneden beri, 'gayesine tahsis edilememesi se
bebine dair Çalışma Bakanından sözlü soru
su (6/183)
482
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te
•meydana gelen âfet ve sel baskınları sonu
cunda ne kadar maddi za.ra.nn tesbit edilmiş
olduğuna ve zarar gören ilçe ve köylere ne
eeşÜt yardım yapıldığına 'dair, Başbakan,
Bayındırlık, Tanm, Çalışma, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar, İmar ve fokân ve Köy İşleri
bakanlarından sözlü sorusu (6/195)
492
— Tekirdağ Milletvekili Kemal NWbioğ.
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği île
ilgili mevzuat hükümlerinin aynen uygula-
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nıp uygulanmadığına dair Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/138)
77
— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün,
harice gönderilecek işçiler için Is ve İşçi
Bulma Kurumu şubelerine verilecek kon
tenjan miktarının tesbitinde coğrafi durum
ile az gelişmiş bölgeler durranun-un nazara
alınıp alınmadığına dair Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/119)
377
— Uşak Milletvekili Faihri Uğrasızoğlu'nun, Uşak'lta Türkiye Emlâk Kredi Bankaöı tarafından yaptırılan 105 evin şahısla
ra, kurum veya bankalara satış veya devri
•hususunda ne düşünüldüğüne* dair, imar ve
İskân, Ulaştırma, Çalışma bakanlarından
slözlü sorusu (6/140)
77
Devlet Bakanından
— Adıyaman Milletvekili Süleyman
Arif Emre'nİn, Ayasofya'nm cami olarak
ibadete açılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sözlü sorusu ve Devlet Bakanı
Eefet Sezgin'in sözlü cevabı (6/76)
367:369
— istanbul Milletvekili Albdurrahman
Şeref Lâç'm, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı
(cöyü Kuran Kuran Hocasının teşvikiyle,
kurs talebelerinin kendi kendilerini ktsırlaştırdıkları hakkındaki îhbann tahkik edi
lip edilmediğine dair Devlet, Adalet, İçiş
leri, Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanların
dan söslü sorusu (6/103)
376,681:691
— îstonbul Milletvekili Tekin Erer'in,
bafcanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüs
leri İle Devletin iştiraki bulunan her türlü
teşekküllerde kimlerin idari vazife gör
düğüne ve bunların kaç defa değiştirilmiş
olduğuna dair Başbakandan sorusu ve Dev
let Batoanı Cihat Bİlgahan'ın sözlü cevabı
(6/83)
618:630
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet
Teşekkülleri memurlarının personel durum
ları hakkında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan olan sorusuna Devlet Balkanı Ci
hat !Bilgehan 'in sözlü cevabı (6/73)
563*565
— İzmir Milletvekili Hinasi Osma'mn,
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarı
lan spor tesislerinin projelerinde yapılan ve

büyük paraların ödenmesine sebeholan hesap
hataları olup olmadığında dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/139)
77
— Ordu Milletvekili Ata Bodur'un,
Ankara'da mevcut Vakıf İş Hanının nasıl
bir prosedür içerisinde icara verildiğine ve
mevcut binaların tahliyesiyle resmî sektöre
ıtathsis edilip edilemiyeceğİ hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Devlet Bakanından sözlü
sorusu (6/99)
SÎ^Sn
Dışişleri Bakanından
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Türkiye İle Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasındaki Ortaklık Anlaşması çevresin1deki, bugüne kadar, idari ve ekonomik alan
larda ne gibi çalışmalar yapıldığına dair
Başbakandan sorusu ve Başbakan adma Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayandı'in
sözlü cevabı (6/54)
438:443
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga1nın, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatamdaşlanmızın işbu emlâkinin bedellerinin
ödenmesi hususunda, bugüne kadar ne gîbi
muamelelerin cereyan etmiş olduğuna dair
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/136)
77
— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın,
Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin
geri alınmasında, son defa, Birleşmiş Millet
ler Ass&mblesi tarafından verilen kararın
her hangi bir rolünün olup olmadığına dair
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/213) 596
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 1950 yılından bugüne kadar Türkiye'
de sosyal konularda ne kadar yabancı araş
tırmacı çalıştığına dair Millî Eğitim ve Dış
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/194) 492
— Manisa Milletvekili Sami Bİnieioğlu'nun, yakın Şark memleketleriyle iktisadi,
ticari, kültürel ve siyasi alanlarda iyi müna
sebetlerin kurulabilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başbakan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/145)
151,273
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından
— Aydın Milletvekili Nahtt Menteşe'*
ran, Menderes havzasının nehir taşkınla
rından korunması için ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/123)
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— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki
yol güzergâhında Kırkdilim demlen kıs
mın teknik standartlara . uygun olup ol
madığına dair Bayındırlık, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlarından sözlü soru
su (6/154)
294
— Erzurum Milletvekili Nihat Pasin•ld'nin, Erzurum'da aile başına kaç ton kak
kömürü verildiğine ve Doğu illerinde, kö
mür kontenjanının artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in sözlü cevabı (6/95)
373,570,679)681
— Kars Milletvekili Sevinç Düşünserin, Kars iline yıllık olarak tahsis edilen
.4 500 ton kok kömürünün Kars'a gönd-erilerefk, halka tevzi edilip edilmediğine
dair Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/148)
151
— Kütahya Milletvekili Ahmet Can
Bilgin'in, Tunçbilek Termik Santraline ya
pılan ilâve santralin halen niçin işletme
ye açılmadığına dair sorusu ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in sözlü cevabı (6/93)
373,570,677 r678
— Kütahya Milletvekili Ahmet Can
Bilgin'in, Garp Linyitleri İşletmesi Değirmisaz bölgesindeki mevcut kömür re
zervinin tükenmesi halinde, mevcut te
sislerden ne şekilde istifade edileceğine ve
«j.ıiışaiı işçilerin istikbali hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'ııı sözlü cevabı 06/94)
373,570,67*8 s679
— Marâş Milletvekili ICemalî Bayazıt'ın, yukarı Ceyhan projesi içindeki Elbis
tan, Afşin ve Göksu ovalarını sulamak
iv/tn yapılması öngörülmüş olan Adatepe
VJ Karakuz barajlarının Fizibilite ve katî
projelerinin bitirilip bitirilmediğine dair
Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu (6/54)
546
— Manisa Milletvekili Sami Bmieioğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sula
ma işleri için yapılması düşünülen Karakuri barajı tasarısının ne safhada oldu
ğuna dair Bayındırlık, Enerji ve Tabiî

Sayfa
Kaynaklar Bakanlarından sözlü sorusu
(6/146)
. 1 5 1
— Nevşehir Milletvekili Salâhatfcm
H-ıkkı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun
yürürlüğe girdiği tarihten 10 Ekim 1965
tarihine kadar yabancı şirketlerin mem
leketimizde almış olduğu maden arama
i-ııhsatmm sayısının ne olduğuna ve hangi
rnaden alanları için verilmiş bulunduğu
na flair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/208)
597
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Aksaray ilçesinden geçen su kanalının iki
tarafına inşa edilecek şeddelerin senesi
içinde yapılmamıg olması sebebine dair
Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanından
:*>zlü sorusu (6/130)
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan Ta
bakhane deresinin ıslahı işinin, senesi içe
risinde yapılmaması sebebine dair Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü SOJ

77

I-USU (6/132)

77

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysalın, Sakarya ilinde, Temmus 1965 te
meydana gelen âfet ve sel baskınları so
nucunda ne kadar maddi zararın teabiıt
edilmiş olduğuna ve zarar jgören ilçe ve
köylere ne çeşit yardım yapıldığına dair
Başbakanlığa, Bayındırlık, Tarım, Çalış
ma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve
İskân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü
sorusu (6/195)
492
— Samsun Milletvekili llyas Kıhç'ın,
orman tahribatını önlemek üzere bütün
yurtta maden kömürü yakılması için bir
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlarından sorusu ve Tarım Bakanı Bah
ri Dağdaş'ın sözlü cevabı (6/62)
355,445,605:
607
— Sinop Milletveküi Hilmi İşgüzar
ın, bilumum resmî binalar için Ankara'da
her yıl ödenen kira bedellerinin mikta
rına ve binalarda yapılan tadilât ve ta
miratın kime aidolduğuna dair Enerji ve
Tabî Kaynaklar ve Bayındırlık Bakan
larından sözlü sorusu (6/217)
703
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— Sİnop Milletvekili Hilmi İşgüzar
ın, Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı
Ekınveren mevkiinde petrol araştırmasının
yapılıp yapılmadığına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
(6/112)
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan
10 - 12 köy arazisini sulıyan toprak kanalın
ıslahı konusunda bir hazırlık olup olmadığı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/224)
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen
derenin ıslahının düşünülüp düşünülmedi
ğin* dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/223)
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, Van ili Ereis ilçesinde yapılması düşü
nülen Koçköprü Barajı etütlerinin ne saf
hada olduğuna dair Enerji ve Taıbiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/222)
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van - Gevaş sulama projesinin yeniden
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından
sözlü sorusu (6/227)
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubaş derelerinin ıslahının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlarından sözlü sorusu (6/221)
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van ilinde, yeniden T). S. 1. Bölge Başmü
dürlüğü ihdasının düşünülmekte olup olma
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlarından sözlü sorusu (6/225)
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van'ın Muradive ilçesinde kurulması mu
tasavver Bendimahİ Hidro - Elektrik Sant
ralinin hazırlıklarının bitip bitmediğine da
ir Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/220)
Gümrük ve Tekel Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 1950 yılından bugüne ka
dar, her sene, Türkiye'ye hangi tip ve mar
ka traktör ve biçer - döver ithal edildiği-
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ne dair Başbakan ve Maliye, Ticaret, Güm
rük ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu
(6/43)
350,421:422
•—• İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütün
lerinin miktarına ve ortadan maliyetleri
ne dair Gümrük ve Tekel Bakanından söz
lü sorusu. (6/74)
366,565:568
—Konya Milletvekili İsmet !Kapısız'm, Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması
konusunun hangi tarihte ele alındığına
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü
sorusu (6/149)
151
— Mardin Milletvekili Nazmı Oğuz'
un, her türlü ambalajı açılmamış kaçak eş
ya ve hattâ gıda maddeleri satan «Ameri
kan Pazarları» ndan ve bunların kanunla
rı ihlâl ettiklerinden haberdar olup olmadı
ğına dair Gümrük ve Tekel Bakanından
sözlü sorusu (6/152)
241
— Muş Milletvekili Kemal Aytae'ın,
Doğu - Anadolu'da tütüncülüğün inkişafı
için bir etüt çalışması olup olmadığına da
ir Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu (6/178)
458
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edilece
ği kararlaştırılan Tekel binasının senesi
içinde yapılmamış olması sebebine dair
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/131)
77
— Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gü :
rer'in, yılbaşı dolayısiyleAvrupa'nın muh
telif yerlerinden izinli olarak gelen işçileri
mizin gümrükte alıkonulan çeşitli eşyala
rının iadesi konusunda bir imkân düşünü
lüp düşünülmediğine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu (6/151)
241
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edi
len çay fabrikasının kuruluş yerinin se
çilmesindeki ekonomik ve sosyal zaruret
ler yanında teknik faktörlerin de müessir
olup olmadığına dair Gümrük ve Tekel
Bakanından sözlü sorusu (6/211)
597

İçişleri Bakanından
— Afyon Karaüıisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, bakanlıklar,
müstakil

Sayfa
ümumüdürlükler ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinde Sivil Savunma Sekreteri, Sivil
Savunma Uzmanı ve teknik eleman nam
ları altında kaç kişi çalıştığına dair Baş
bakandan sorusu ve içişleri Bakanı Faruk
Sükan'm sözlü cevabı (6/79)
615:617
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Aydın'ın Germencik ilçesinin -Habibler köyünde, her hangi bir vatandaşa muh
tar tarafından meydan dayağı atıldığının
doğru olup olmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/143)
77
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Zi
ya Ekineİ'nbı, Diyarbakır'ın Eğil bucağı
Aşkol köyünde, Aralık ayı içinde, bir öl
dürme hâdisesi olup olmadığına ve firari
katil zanlısının yapalanıp yakalanmadığıda dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk
Sükan'm sözlü cevabı (6/106)
376,692:699
— Diyarbakır Milletvekili Tank Zi
ya Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Sav
cısının partizanca davranışlarından ötürü
ilçede asayişin bozulduğunun doğru olup
olmadığına dair sorusu ve Adalet Bakanı
Hasan Dinçer ile İçişleri Bakanı Faruk
Sükan'm sözlü cevaplan (6/71)
359:366
— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi
Bellİkahır bucağı Belediye Muhasibinin iş
ten el çektirilmesini icabettiren hâd'İsenîn
ne olduğuna dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/174)
458
— Eskişehir Milletvekili .Şevket AsbuzıOğlu*nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bucak müdürünün başka bir il emrine
tâyin edilmesi sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/175)
458
— Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun, Türkiye ile Suriye.arasındaki Pasa
van ve İyi Komşuluk Andlaşmalarımn tat
bikiyle Suriye hudutlarında kaçakçılık ya
pıldığına inanılıp inanılmadığma dair. Baş
bakandan sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı
Faruk Sükan'm sözlü cevabı (6/100)
373:375
— İstanbul Milletvekili Abdurrahman
Şeref Lâç'ın, Dazkırı ilçesinde, Baş
makçı köyü Kuran Kursu Hocasının teş
vikiyle, kurs talebelerinin kendi kendileri
ni kısırlaştırdıkları hakkındaki ihbarın

Sayfa
tahkik edilip edilmediğine dair Devlet,
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Tardım
Bakanlarından sorusu ve İçişleri Bakanı
Faruk Sükan ile Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Edip Somunoğlu'nun sözlü cevap
lan (6/103)
376,681:691
— Nevşehir Milletvekili
Salâhattin
ITakkı Esatoğlu'nun, Hükümetin güven
oyu aldığı tarihten itibaren kaç vali, kay
makam, İl hukuk işleri müdürü, emniyet
müdürü ve emniyet kadrosunda vazifeli me
murun nakil suretiyle yer değiştirildiğine
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/193)
483
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Batı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imza
sı sırasında, Türkiye ve Yunan nüfusları
nın miktarı ile bugünkü miktarına ve bu
günkü iktisadi seviyelerinin o zamana na
zaran ne halde olduğuna dair önergesi ve
Başbakan adına İçişleri Bakanı Faruk
Sükan'm sözlü cevabı (6/53)
310:317
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın,
kıptilerin, Devlete ait bir arazide, mes
ken sahibi kılınarak yerleşmeleri için
bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan ile Köy İşleri Bakanı Sabit
Osman Avcı'nın sözlü cevabı (6/63)
328:330
— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın,
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne ka
dar, bir kaymakam tâyin edilmemesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/204)
646
İmar ve iskân Bakanından
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Fevzİye köyünün, heyelan yüzünden bir başka
yere naklinin düşünülüp düşünülmediğine
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/134)

77

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'*
in, Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde,
sel felaketi dolayısiyle evleri, umumi haya
ta müessir olacak şekilde, yıkılmış vatan
daşların tekrar meskene kavuşmalan için
ne gibi tedbirler alındığına dair İmar ve
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/157)
294

-23 —
Sayfa

Sayfa

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959
senesinde vukuibulan zelzeleden evleri za
rar gören vatandaşlar yardım faslından
bir ödenek ayrılıp ayrılmadığına dair İmar
ve lakân Bakanından sözlü sorusu (6/156) 294
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'un Tekman kazasında bulunan
Hamzan ve Meman kaplıcalarının turistik
ehemmiyetinin tesbit edilmiş olup olmadı
ğına dair Turizm ve Tanıtma ile İmar ve
iskân Bakanlanndan sözlü sorusu (6/155) 294
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, gecekonduların eski ve yeni durum
larına dair îmar ve İskân Bakanından
sözlü sorusu (6/56)
317,355,443,605
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te mey
dana gelen âfet ve sel baskınları sonucunna ne kadar maddi zararın tesbit edilmiş
olduğuna ve zarar gören ilçe ve köylere ne
çeşit yardımı yapıldığına dair Başbakan,
Bayındırlık,
Tarım,
Çalışma, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar, imar ve İskân ve
Köy işleri bakanlarından sözlü sorusu
(6/195)
492
— Sinop Milletvekili Niyazı Özgüç'ün,
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi -halkı
için inşa edilmekte olan meskenlere dış
memeleketlerden yardım yapılmış olup ol
madığına dair İmar ve İskân Bakanından
sözlü sorusu (6/226)
704

vusturulması için bir öncelik düşünülüp
düşünülmediğine dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/110)
376

— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi
Bankası tarafından yaptırılan 105 evin şa
hıslara, kurum veya bankalara satış veya
devri hususunda ne düşünüldüğüne dair
İmar ve İskân, Ulaştırma, Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu (6/140)
77
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van ali ve bâzı ilçelerde, 1963 yılında vukubulan afete mâruz kalan kaç aileye ne
kadar yardım yapılmış olduğuna dair
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu
(6/223)
704

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te
meydana gelen âfet ve sel baskınların so
nucunda ne kadar maddi zararın tesbit
edilmiş olduğuna ve zarar gören üçe ve köy
lere ne çeşit yardım yapıldığına dair, Başıbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar, imar ve İskân ve
Köy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu
(6/195)
492
— Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'in, dağ ve orman içi köylerine yol ya
pımı, okul inşaatı ve su getirilme işlerine
öncelik verilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair soru önergesi ve Köy İşleri
Bakanı Şahit Osman Avcı'oın sözlü cevabı
(6/61)
324:328
— Samsun Milletvekili tlyas Kılıc
ın, kıptilerin, Devlete ait bir arazîde,
mesken sahibi kılınarak yerleşmeleri için
bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Pa
nik Sükan ile (Köy işleri Bakanı Sabit
Osman Avcı'nm sözlü eevabı (6/63)
328:330
— Samsun Milletvekili Ilyas Kılıc
ın, köy yollannm bir an evvel bitirilmesi
için malzeme temin ve talısisi hususunda
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan soru
su ve Başbakan adına Köy işleri Bakanı
Sabit Osman Avcı'nm sözlü cevabı (6/67) 447:
449
— Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, köy yollannın yapımına mev
cut statü ile mi devam edileceğine dair
soru önergesi ve (Köy İşleri Bakanı Sabit
Osman Aveı'nın özlü cevabı (6/60)
319:324
— Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı
köylerine 1965 yılında kaç km. köy yolu
yapıldığına ve 1966 yılında daha ne kadar
köy yolu yapılacağına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/127)
3

Köy İşleri'Bakanından
— Edirne Milletvekili Türkân Seçkia'in, hudut şehirlerinin de elektriğe ka-

Maliye Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 1950 yılından bugüne ka-

Sayfa
rîar, her sene, Türkiye'ye hangi tip ve mar
ka traktör ve biçer - döver ithal edildiği
ne dair Başbakan ve Maliye, Ticaret, (iümriik ve Tekel bakanlarından sözlü sorusu
(6/43)
350,421:422
— Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nan, Millî Piyango İdaresinin, 1963 1964 yılında, ne kadar gelir sağladığına ve
halen kaç personeli bulunduğuna dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/96) 373,570,681
—- İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'mın, Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü,
Maliye Bakanlığınca iera yoliyle satışa eı- .
karılan lîasim Dokur Fabrikasının halen
ne durumda bulunduğuna dair Mali
ye, Sanayi ve Çalışma bakanlarından
sözlü sorusu (6/160)
457
— Konya Milletvekili "Vefa Tanır'ın,
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında
bulunan tarıma elverişli toprakların icara
verilmesi işleminde, hangi objektif kıstaslara
göre hareket edilmekte olunduğuna dair
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/215)
703
— Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, servet transferi yoluyla memleketi
mize ne gibi inalların girdiğine ve bu mü
saade belgelerinin kimlere verildiğine dair
Ticaret ve Maliye Bakanlarından sözlü sosusu (6/192)
482
— Ordu Milletvekili Ata Bodur'un,
Saraçoğlu mahallesindeki binaların tahliye
edilerek resmî sektöre tahsisi hususunda
ne düşünüldüğüne dair Maliye Bakanından
sözlü sorusu (6/84)
370,56!)
— Sinop Milletvekili Hilmi fşgüzar'm, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve
îhale Kanununun, bugünkü şartlara ve ihti
yaçlara göre küllolarak değiştirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair Başbakan
ve Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/114) 377
— Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'
ın, Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi
içinde, tohumluk ve yiyecek buğday veri
lip veritmiyeeeğine dair Tarım ve Maliye
Bakanlarından sözlü sorusu (6/142)
77
Millî Eğitim Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın, ilkokul müfettişleri için

Sayfa
lıer ilçeye bir jecp arabası verilmesi
hususunda no düşünüldüğüne dair sorusu
ve Millî Eğitim Bakam Orhan Deııgiz'in sözlü cevabı (6/78)
613:615
—. Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın, ilkokul müfettişleri için
lıer İlçeye bir jeep arabası verilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/78)

370

— Aydın Milletvekili M, Kemal Yılınaz'ın, okullarda, günümüzün istekleri
ne daha uygun bir parasız yatılılık sistemi
tesisi hususunda ne düşünülüdüğüne dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/111)
376
— Aydın Milletvekili M, Şükrü Koç'
un, ders ve resmî görevleri dışındaki yazı
ve Közlerinden dolayı kaç eğitimcinin ba
kanlık emrine alındığına ve bu konuda
kaç soruşturmanın bakanlığa intikal ettiğine
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/176)
458
— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, üniversitelerimizin bütün fakültelerin
de ve yüksek okullarda, normal öğrenim
sürelerini doldurdukları
halde, mezun
olamamış kaç Öğrenci bulunduğuna da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/90)
372,570,677
—- Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, fakülte ve yüksek okulların yönet
melik ve müfredat programlarından tadi
lât yapmak suretiyle lise mezunlarının
serbestçe ve diledikleri yüksek öğrenim
kurumlarına devam hakanlarının sağlanıp
sağlanınıyacağına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/87)
371,634:635
— Erzurum Milletvekili Nihat Dİler'in, Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve
Oat ilçe merkezleriyle Karacoban nahiyesin
de ortaokul açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Mîllî Eğitim Balkanından
sözlü sorusu (6/158)
294
— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 17 . 2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun
tatbikatında aksaklıklar olup olmadığına
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/98)
373,570

-25 —
Sayfa
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, geçen yıllarda liselerden mezun olup da
üniversite ve yüksek okullara giremeyen
lerin durumları nazara alınarak ne gibi
tedbir düşünüldüğüne dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/85)
370,630:031
— Konya Milletvekili Nazif Kıırucu'nun, 1950 yılından bugüne kadar Türki
ye'de sosyal konularda ne kadar yabancı '
araştırmacı çalıştığına dair, Millî Eğitim
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu
(6/194)
492
— Kütahya Milletvekili Ahmet Can
Bilgin'in, hakkında tahkikat açılan Tav
şanlı Merkez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü
İçin ne gibi kararlar alındığına ve 27 Ma
yıs İlkokulu Müdürü hakkında yapılan
ihbarın ne olduğuna dair sorusu ve Millî
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in sözlü ce
vabı (6/86)
370,631:634
— Manisa Milletvekili Sami Binieioğlu'nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulun
da vazifeli bir Öğretmenin, derste, talebe
lerine Allah yoktur mealinde konuşmalar
yaptığı hakkındaki neşriyatın doğru olup
olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/212)
597
— Mardin Milletvekili Rıfat Baykal'ın, Kara Kuvvetleri Kumandanının, Millî
Savunma Bakanına göndermiş olduğu ya
zının tam metninin ne okluğuna dair Millî
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/101) 375
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Niğde öğretmen Okulu binasının inşasına,
senesi içinde başlatılmaması sebebine dair
Bayındırlık, Millî Eğitim bakaîdarmdan
sözlü sorusu (6/129)
76
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sakarya'nın merkez ve diğer bu
caklarına orta dereceli eğitim imkânlarını
götürmek için ortaokul ya da sanat okulu
gibi her hangi bir eğitim kurumunun açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/92)
372:373,570
— Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, koy okulları ve lojmanlarının,
sıhhi iktisadi ve emniyet bakımından, ye-

Sayfa
Eğitim
319,355,
443:445
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın,
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin da
ğıtım ve satımı için bir şirket kurulması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Millî
Eğitim Bakanından sorusu ve Millî Eğitim
Bakam Orhan Dengiz'in sözlü cevabı
(â/64)
355,445:447
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, halen Avrupa ve Amerika'da Devlet
ve kendi hesabına öğrenim yapan öğren
ci miktarına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan
Dengiz'in sözlü cevabı (6/68)
450:454
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğin
de istihdam edilmek maksadiyle açılmış
olan sınava giren kız enstitüsü mezunları
nın adedine ve kaçının Öğretmenliğe atan
dığına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/218)
703
— Sİvas Milletvekili Gıyasettin Duman'ın, Sivas ili merkez ve ilçe köylerine,
1966 bütçe yılı içinde, kaç okul yapıla
cağına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/126)
'
3
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açıl
masının . düşünülüp düşünülmediğine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/230)
704
— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında,
lise açılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/232)
704
terli olup olmadığına dair Millî
Bakanından sözlü sorusu (6/59)

Millî Savunma Bakanından
— Erzurum Milletvekili Adnan Şeny ur t'un, Erzurum'da bir askerî dikimevi
kurulması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu (6/202)
493
— Mardin Milletvekili Rifat Baykal'ın, Kara Kuvvetleri Kumandanının, Millî
Savunma Bakanına göndermiş olduğu ya
zının tam metninin ne olduğuna dair

-aeSayfa
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu
(6/101)
571
— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, Uşak'ın, bâzı köylerinden, hava
alanı olarak inşa edilmek üzere, istimlâk
edilen 5 000 dönüm tutarındaki tarım ara
zisinin eski sahiplerine iadesi hususunda
ne düşünüldüğüne dair Millî Savunma
Bakanından sözlü sorusu (6/214)
597
Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili* Mus
tafa Akalm'ın, Afyon Karahisar ili Çay
ilçesi Sağlık merkezi ve Hükümet tabipli
ğine doktor gönderilmesinin düşünülüp
düşünülmediğine dair sorusu ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu'nun sözlü cevabı (6/77)
370,610:613
— Bursa Milletvekili Kasım önadım'in, Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı ar
sa üzerinde inşası düşünülen göğüs hasta
lıkları hastanesine ayrılan ödeneğin mik
tarına ve arsanın inşaata elverişli olup ol
madığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu (6/91)
373,635
— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı
gereğince 1964 yılında, yapılması ica'beden
sağlık ocaklarından kaçının ikmal edildi
ğine ve sağlık personeline dair Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu
(6/82)
370,569
— Erzurum Milletvekili Necati Güven'in, Erzurum ilinde halen kaç doktor oldu
ğuna ve Numune Hastanesinden ayrılan
doktorların yerlerine ne zaman tâyin ya
pılacağına dair (6/182) Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü sorusu
458
— İstanbul Milletvekili Abdurrahman
Şeref Lâç'm, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı
köyü Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle,
kurs talebelerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hakkındaki ihbarın tahkik
edilip edilmediğine dair Devlet, Adalet,
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
larından sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk
Sükan ile Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Edip Somunoğlu'nuu sözlü cevapları
(6/103)
681:691

Sayfa
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya ili Akşehir ilçesinde, bir ve
rem sanatotyomu açılması için bir hazır
lık olup olmadığına dair (6/170) Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 457
— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, Ahmet Andiçen Kanser Hastanesinde
ki röntgen cihazlarından birini uzun süre
dir İşlemez halde bırakan tüpün ne zaman
tamir edileceğine dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sorusu ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu'nun sözlü cevabı (6/48)
310,350,435:437
— Muş Milletvekili Kemal Aytaç/m,
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu me
mur olmalarının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair (6/180) Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu
458
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen
cihazının işlemez halde bırakılması seflbebine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/115)
377
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar
ın, Sinop'ta bir doğumevi kurulmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Sağlrk
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
su (6/199)
492
— Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın,
Sivas'ın Kangal İlçesinde bir Sağlık evi ya
pılmasına 1966 plân uygulamasında yer
verilip verilmediğine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu
(6/141)
77
Sanayi Bakanından
— Adıyaman Milletvekili Süleyman
Arif Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabri
kasının montaj işinin hangi safhada oldu
ğuna dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/117)
377
—• Edirne Milletvekili Türkân Seçkİn'in, Edirne bölgesi pancar müstahsılma
pancar paralarının ne zaman ödeneceğine
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/108)
376
— Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, pancar müstahsılma zamanında avans
verilmesi, teslimat nisbetinde kısmi ödeme-
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Sayfa
lerle teslimatı bitenlere derhal tam tediye
yapılması için radikal bir tedbir alınması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü
sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'
un sözlü cevabı (6/89)
371:372
— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çİlesiz'in, Giresun'a kurulması evvel
ce kararlaştırılmış olan Kâğıt Fabrikası
nın gecikme sebeplerinin ne olduğuna dair
sözlü sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet
Turgut'un sözlü cevabı (6/75)
366:367
— tçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, Tarsus'ta, vergi borçlarından Ötürü,
Maliye Bakanlığınca icra yoliyle satışa çı
karılan Rasim Dokur Fabrikasının halen
ne durumda bulunduğuna dair Maliye,
Sanayi ve Çalışma Bakanlarından sözlü
sorusu (6/169)
457
— Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'ın, yurdumuzda üçüncü bir demir ve
çelik sanayii kurulmasına ihtıyaeolup ol
madığına dair Başbakandan sözlü sorusu
ve Sanayi Bakam Mehmet Turgut'un söz
lü cevabı (6/72)
366
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi
ölçüler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildiğine dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/177)
458
Tarım Bakanından
— Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'mn, Artvin'de kontrolit fabrikası
kurmak üzere Kuşlarla yapılan anlaşma
nın mahiyetinin ne olduğuna dair, Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/188)
482
— İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, İçel'de, ithalât tacirlerine gübre ithali
için verilen müsaade için hangi kıstasın
esas alındığına dair Tarım ve Ticaret Ba
banlarından sözlü sorusu (6/172)
457
— İçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, Orman Kanununa geçici bir madde
eklenmesine dair 663 sayılı Kanuna göre
çıkarılması ica'bcden yönetmeliğin hazır
lığının ne safhada olduğuna dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/57)
317,355,443,
563

Sayfa
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın,
hakiki orman sahaları ile tarım arazileri
nin birbirinden ayrılması, topraklarımızın
kendi kabiliyetlerine göre kullanılması ko
nusunda ne gibi tedbirler alındığına dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/150)
151
— Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in,
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tu
tulacak arazi miktarının tesbit edilmiş
olup olmadığına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/186)
482
— Kars Milletvekili Adil Kurtel'in,
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulü*
ne giren kasaba ve köylerin adedinin ne
kadar olduğuna dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/185)
482
— Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 227
sayılı Kanunla 'kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal etti
ği sütü işlemek ve değerlendirmek için,
memleketin hangi stratejik 'bölgelerimle
örnek tesisler kurmuş olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/184
482
— Konya Milletvekili Vefa Tanırın,
yeni bir Toprak kanunu tasarısının hazır
lanmakta olup olmadığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/187)
482
— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleş
meye karşı daha hızlı savaşmak için ne gi
bi tedbirler alındığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/171)
457
—. Sakarya Milletvekili Hayretltin Uysal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te
meydana gelen âfet ve sel baskınları sonu
cunda ne kadar maddi zararın tesbit edil
miş olduğuna ve zarar gören ilçe ve köy
lere ne çeşit yardım yapıldığına dair, Baş
bakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar, imar ve tskân ve
Köy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu
(6/195)
492
— Samsun Milletvekili Ilyas Kılıc
ın, orman tahribatını önlemek üzere bü
tün yurtta maden kömürü yakılması için
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynak-,

*
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lar Bakanlarından sorusu ve Tarım Baka
nı Bahri Dağdaş'ın sözlü cevabı (6/62)
328,
355,445,005:607
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Orman Teknrkcr Okulunda okuyan
öğrenci miktarına ve ihtiyaca cevap vere
cek durumda olup olmadığına dari sorusu
ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın sözlü
cevabı (6/69)
309,607:610
— Sİvas Milletvekili Kâzım Kangal'
ın, Sivas iline dağıtılmalı üzere, 1966 se
nesi içinde, tohumluk ve yiyecek buğday
verilip verilmiyeceğinc dair Tarım ve Ma^
liye Bakanlanndan sözlü sorusu (6/142)
77
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün,
bü tarihe kadar, ne miktar sütü işliyorek
kıymetlen dinmiş olduğuna dair Tarım
•Bakanından sözlü sorusu (6/107)
376
Ticaret Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sarıîbrahimoğlu'nun, 1950 yılından 'bugüne ka
dar, her sene, Türkiye'ye hangi tip ve
marka traktör ve biçer - döver İthâl edil
diğine dair Barbakan ve Maliye, Tiearet,
Gümrük ve Tekel Bakanlanndan sorusu
ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Mıaeît
Zeren'in sözlü cevabı (6/43)
360,421,422,
422:429,429:435
— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, Ege Pamuk ekicisinin Ziraat Ban
kasından ve kredi kooperatiflerinden kre
di karşılığında -aldığı borçlarının, gelecek
mahsul sonuna kadar ertelenmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaro-t Ba
kanından sözlü sorusu (6/144)
77
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, bedelsiz ithalât, servet ve muha
cir transferleri yollarından istifade oluna
rak ve hattâ kaçak olarak yurda sokulan
sanayi mamullerinin «Amerikan pazarla
rı» denilen yerlerde satılmasının yasak
lanmış olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/133)
77
— îçel Milletvekili ismail Çattaloğlu'nun, İçel'de ithalât tacirlerine gübre itha
li için verilen müsaade için hangi kınatsın
esas alındığına dair Tarım ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/172)
457

Sayfa
—~ Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın,
israil ve Holânda'dan ithal edilen ve Sızal denilen maddenin ithalinin zaruri olup
olmadığına d'air (Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/179)
458
— Manisa Milletvekili Sami Binıicioğlu'nun, servet transferleri yoluyla memle
ketimize ne gibi malların girdiğine ve bu
müsaade belgelerinin kimlere verildiğine
dair Ticaret ve Maliye Bakanlarından söz
lü sorusu (6/192)
483
— Nevşehir Milletvekili Salâhattm
Hakkı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve.
izmir gibi büyük şehirlerimizde, Ameri
kan pazarı adiyle açılmış olan mağazalar
da teşhir edilip satışı yapılan yabancı
mallanıl, memleketimize hangi yoldan it
hal edilmekte olduğuna dair Adalet ve Ti
caret Bakanlarından sözlü sorusu (6/209) 597

— Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu"nun, hariçte daha iyi tutulan Çar
şamba fasulyesinin ihracına zorluk çıka
rılmasının Anayasaya aykırı olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü soru
su (6/S1)
370,618
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'nı,
tütün ekicilerinden kesilen paralarla ku
rulacağı söylenen Tütüncüler Bankasının
durumuna dair Ticaret Bakanından soru
su ve Ticaret Bakanı Macit Zeren'in sözlü
cevabı. (6/50)
310,350,437:438
— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın,
Van'da bir et kombinası kurulm-astmn dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/201)
493
— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın,
Van Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday
alımı yapması konusunda ne dyşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü soru
su. (6/200)
. 492
Turizm ve Tanıtma Bakanından
— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtıl
ması için bir karar alınıp alınmadığına
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından söz
lü sorusu (6/181)
458
— Çanakkale Milletvekili A, Nihat
Akay'nı, Beş Yıllık Kalkınma Plânında,
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kurulması derpiş edilen radyo istasyonla
rından Erzurum, ve Diyarbakır verici te
sislerine bugüne kadar -ne miktar yatırım
yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma Ba
lkanından sözlü sorusu (6/197)
492
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler
in, Erzurum'un Tekman kazasında bulu
nan Hamzan ve Moman kaplıcalarının tu
ristik ehemmiyetinin teshil edilmiş olup
olmadığına dair Turizm ve Tanıtma ile
imar ve İskân Bakanlarından sözlü soru
su. (6/155)
294
— Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'ın, Sivas ilinin turizm bölgeleri içeri-'
sine alınmış olup olmadığına dair Turizm
ve Tanıtma Balkanından sözlü sorusu1
(6/125)
3
— Sivas Milletvekili Nazif Ar&lan'ın,
turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Er
zincan - Sivas karayolunun yapımının,
1&66 uygulama yılında, ele alınıp alınma
dığına dair Bayındırlık, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlarından sözlü sorusu, (6/203) 493
Ulaştırma Bakanından
— Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, telefon fabrikasının 10 yıldan beri
B - YAZILI

Sayfa
ihale edilememesi sebebine dair soru öner
gesi ve Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk'ün sözlü cevabı (6/58)
317:319
— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun
çift hatta çevrilmesi işi uygulanırken, İz
mit'ten geçen kısmının yapımının, şehrin
yaya ve araç trafiğini aksatmaksızın, na
sıl mümkün olacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (1/109)
376
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın,
Samsun Limanının inşasından sonra mey
dana gelen kumsalın tanzimi hususunda
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu ve
Bayındırlık Bakanı Ethem Erdinç'in, söz
lü cevabı (fi/65)
355:357
— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası tarafından yaptırılan 105 evin şahıs
lara, kurum veya bankalara saıtış veya
devri hususunda ne düşünüldüğüne dai*
İmar ve İskân, Ulaştırma, Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/140)

SORULAR VE

Adalet Bakarandan
— Ordu Milletveltiîİ Feridun Cemal
Erkin'İn, Ordu ilinin Ünye ilçesinde
9 Kasım 1965 günü vukübulan infilâk ola
yına dai rsoru önergesi ve Adalet Bakanı
Hasan Dinçer ite İçişleri Bakanı Faruk
Sükan'ın yazılı cevaplan (7/7)
210:211
Başbakandan
— Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevdnin, Ağrı ilinin merkez ve ilçelerinde,
plân ve program ieaıbı, her bakanlığın
yapacağı yatırım ve göreceği kamu hiz
metlerinin neler olacağıma dair Başbakan
dan yazılı sorusu (7/64)
598
— Kastamonu Milletvekili Âdil To•közlü'nün, Kastamonu'dan her yıl üç - beş
bin kişinin büyük şehirlere göç etmesine
sebebolan iktisadi faktörlerin ve issizli
ğin giderilmesi konusunda ne düsünüldü-
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güne dair Başbakandan yazılı sorusu
(7/63)
598
— İzmir Milleftveikili Mustafa Uyar'ın,
509 sayılı Tapulama Kanununun Anayasa
Mahkemesince iptal edilmesine kadar,
Patrikhanenin bu kanuna dayanarak 900
dâva aştığının doğru olup olmadığına da
ir Başbakandan yazılı sorusu (7/42)
458
— Samsun Milletvekili Yuşar Akar
ın, Samsun ve ilçelerinde tütün ticareti
yapan tüccar elinde bulunan 1962 yılı
mahsulü tütünlerin bedelinin Devletçe
ödenerek, satınalınması yoluna gidilip gidilmiyeceğine dair Başliakan, Gümrük ve
Tekel ve Ticaret Bakanlarından yaızılı so
rusu (7/51)
483
Bayındırlık Bakarandan
— Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun, Kars Belediyesince yapılmasına .
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imkân olmıyan il kanalizasyonunun inşası
hususunda ne düşünüldüğüne dair içişleri
ve Bayındırlık Bakanlarından yazılı soru
su (7/25)
241
— Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun, Kars ili dahilindeki bâzı yolla
rın, kışm daba fazla açık tutulması husu
sunda ne gibi tedbirler alınması düşünül
düğüne dair Bayındırlık Bakanından ya
zılı sorusu (7/28)
241
— Kastamonu Milletvekili Adil To(közlü'nün, Kastamonu ilinin Araç ilçesine
'bağlı Boyalı nahiyesinin, Araç'tan Boya
lıya kadar olan, 30 kilometrelik yolunun
yapımı işinin, 1966 yılı İçinde, ele alınma
sı için ne gibi tedbirlerin düşünüldüğüne
dair Bayındırlık Bakanından yazılı soru
su. (7/57)
597
— Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün, Kastamonu îtinin Ecevit - Ağlı Azdavay yolunun karayollarınca, 1966 yı
lı içinde, esaslı olarak yapılması için şim
diden ne gibi tedbirler alınmış olduğuna
dair Bayındırlık Bakanından yazılı soru
su. (7/59)
597
— Kara Milletvekili Muzaffer Şamil"
oğlu'nun, Kars ili dahilindeki bâzı yolla
rın, kısın daha fazla açık tutulması husu
sunda ne gibi tedbirler alınması düşünül
düğüne dair sorusu ve Bayındırlık Baka
nı Ethem Erdinç'in yazılı cevabı (7/28) 478:
479
— Niğde Milletvekili Yaşar Arıbas/ın, Niğde'nin karayollarından bakımsızlık
sebebiyle bozulmuş olanların acilen onaaıfonasmın düşünülüp düşünülmediğine
dair yazılı sorusu Bayındırlık Bakanı Et
enem Erdinç'in yazılı cevabı (7/48)
458,638
— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, Sivas'ta kuruluş çalışmala
rı yapılan Karayolları Bölge • Teşkilâtının'
şubeleriyle ve bütün imkânları ile birlik
te ne zaman faaliyete geçeceğine dair so
ru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Eıtem1
Erdinç'in yazılı cevabı (7/10)
211:213
— Trabzon Milletvekili Hamdi Or•hon'un, Trabzon'un Araklı ilçesi Hükü
met konağının 1966 yılında yapılıp yapıl-

Sayfa
mıyacağına dair sorusu ve Malrye Bakanı
ihsan Gürsan ve Bayındırlık Bakanı Etem
Erdinç'in yazılı cevaplan (7/18)
474:476
— Trabzon Milletvekili Hamdi Or
hun'un, Trabzon'un Araklı körfezinde, bir
balıkçı barınağı yapılıp yapılmıyaeağı1
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
su ve Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'in
yazılı cevabı (7/16)
474
Çalışma Bakanından
— tçel Milletvekili Kemal Ataman'ın, Tarsus'ta R'asim Dokur adını taşıyan _
bir bez fabrikası bulunup bulunmadığına
dair yazılı soru önergesi ve Çalışma Baka
nı Ali Naili Erdem'in cevabı (7/13)
236:237
Devlet Bakanından
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, bisiklet sporunun gelişmesi için ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Konya'
ya, bisiklet sporu ile ilgili, ne gibi tesis
ler yapılacağına dair yazılı soru önerge
si ve Devlet Bakanı Kâmil Ocak'ın yazılı
cevabı (7/7)
54:56
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun, Arpaçay barajı için hangi köy
lerin emlâk ve arazîlerinin, hangi tarihte,
istimlâk edileceğine ve bedellerinin ne su
retle ödeneceğine dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu (7/33) 294
— Kars Milletvekili Muzaffer Şamîl•oğlu'nun, Kars iline kâfi gelmediği sabit
olan kokkömürü tahsisinin artırılıp artınlmıyacağma dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu (7/27)
241
— Kars Milletvekili Muzaffer Ş^ımiloğlu'aıun, Kars'ın Susuz ilçesinin elektrik
ihtiyacının 1966 yılı programına alınıp
alınmadığına dair yazılı soru önergesi,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına
gönderilmiştir (7/31)
294
— Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş'm,
Niğde'nin Aksaray İlçesinin ortasında 'ak
makta bulunan Uluırmaik suyunun yata
ğının ıslahı için şimdiye kadar ne gibi iş
lemlerin yapıldığına ve 1966 programına
her hangi bîr tahsisatın konulmuş olup

Sayfa
olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından yazılı sorusu (7/49)
458
Gümrük ve Tekel Bakanından
— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'în, Bitlis tütüncülüğünü geliştirmek için
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Ba
kam ibrahim Tekin'in yazılı cevabı (7 4) 56:59
— Manisa Milletvekili Muammer Er- .
tenin, 1964 - 1965 ve 1065 - 1966 ekici tü
tün piyasalarına dair sorusu ve Gümrüfc
ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin'in yazılı
cevabı (7/37)
295,536:538
— Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş'ın, Niğde ili Aksaray ilçesinde tekel bina
ve deposu yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Gümrük ve
Tekel Bakam İbrahim Tekin'in yazılı ce
vabı (7/44)
458,539:540
İçişleri Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Muraft
önerin, geriei olarak çalışan işçilere, yol
luk yerine verilmesi kabul edilen tazmina
tın sözleşme hükümlerine göre hemen
ödenmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na dair Maliye ve Köy İsteri Bakanından
yazılı sorusu (7/43)
458
— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'm,
Bitlis'te asker ailelerine, aylıklannm bu
güne kadar Ödenmemesi sebebine dair yam
züı soru önergesi ve içişleri Baıkanı Fa
ruk Sükan'm cevabı (7/3)
233:234
— Kars Milletvekili Muzaffer ŞamiloğluVıtn, Kars Belediyesince yapılmasına
imkân olmıyan il kanalizasyonunun inşa
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair
içişleri ve Bayındırlık Baıkarilarınd'an ya^
zıh sorusu (7/25)
241
— Ordu Milletvekili Feridun Cemal
Erkin'hı, Ordu ilinin Ünye ilçesinde
9 Kasım 1965 günü vukunulan infilâk ola
yına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı
Hasan Dinçer ile İçişleri Bakanı Faruk
Sükan'm yazılı cevapları (7/7)
210:211
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu*mm, Köy içme Sulan Başkanlığı ile
Ges - İş Sendikası arasındaki imzalanan'
Toplu Sözleşmenin 60 neı maddesinin tat-

Sayfa
•bikl konusunda ne düşünüldüğüne dair
Köy İsleri Bakanından yazılı sorusu
(7/50)
459
imar ve İskân Bakanından
— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'ın,
her bakımdan mahrumiyet içerisinde bu
lunan Bitlis'in konut problemlerinin halli
konusunda ne düşünüldüğüne dair İmar
<ve iskân Bakanından yazılı sorusu (7/39) 295
— Erzurum Milletvekili Adrran Şenyurt'un, Türkiye Emlâk Kredi Bankası
tarafından, şimdiye kadar, hangi şehirle
rimizde ikramiye apartmanı yapıldığına
dair imar ve iskân Bakanından yazılı sotrusu (7/60)
597
— Konya Milletvekili Nazif Kurucucu"nun, Seydişehir belediyesine ait îçme
suyu yapımının hangi safhada bulundu
ğuna dair soru önergesi ve İmar ve İskân
Baıkanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/2)
208:210
KÖy İsleri Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Murat
öner'in, gezici jolarak -çalışan işçilere, yol
luk yerine verilmesi kabul edilen tazmi
natın sözleşme hükümlerine göre hemen
ödenmesi için ne gibi tedbirler alındığına
dair Malîye ve Köy işleri Bakanından ya
zılı sorusu (7/43)
458
— Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, Gümüşane ili merkez ilçesine bağh
köylerin yollarının 1966 köy yolu yapım
ve bakım programına alınıp almmıyacağı
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/23)
77
— Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, Trabzon'un Araklı ilçesi Hükü
met konağının 1966 yılında yapılıp yapılmıyacağına dair sorusu ve Maliye Bakanı
İhsan Gürsan ve Bayındırlık Bakanı Etem
Erdinç'in yazılı cevaplan (7/18)
474:475
Maliye Bakanından
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Türkiye Is Bankası tarafından,
şimdiye kadar, hangi şehirle'rimizde ikra
miye apartmanı yapıldığına dair Maliye
©akanından yazılı sorusu, (7/61)
598
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Sayfa
Millî Eğitim Bakanından

Sanayi Bakanından

— Diyarbakır Mİllctvcfkİli Tavik Ziya
Ekinci'nin, Beş Yıllık Plân gereğince ye
niden açılması öngörülen 6 tıp fakültesi
nin nerelerde kurulacağına dair Millî
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/52)
483

— Kars Milletvekilli Muzaffer Samiloğlu'nım, Kars'ta yapılması 'kararlaştırı
lan süt fabrikasının ' temelinin, ne zaman
atıla«ağma dair sorusu ve Sanayi Bakanı
Mehmet Turgut ve Tarım Bakanı Bahri
Dağdaş'ın yazılı eovaplan (7/34)
294,488:489
— Kastamonu Milletvekili Âdil To'kozlü'nün, Kastamonu'da bol miktarda
ekilen v« bölgenin iktisadi durumuna bü
yük ölçüde, tesir eden kendirin, fennî usul
lerle eıldmi, istihsali lifinin çıkarılması ve
değerlendiril m csıi üzerinde durulmuş olup
olmadığına dair Sanayi Bakanından yazılı
sorusu (7/58)
"597

— Kars Milletvekili Muzaffer Şaımitoğlu'mm, Kars'ın, Susuz ilçesine, hangi
tarihte, bir onta^kııl anılacağına dair
Mîllî Eğitim Bakanından yazılı sorusu
(7/32)
294
— Konya Milletvekili ismet Kapısız'ın, Aralık 1%5 tarihli bâzı gazete ve der
gilerde Millî Türk Talebe Federasyonu
nun, Rusya'dan para yardımı gördüğü ha
berlerinin ne dereceye kadar doğru oldu
ğuna dair Millî Eğitim Bakanından yazılı
sorusu (7/24)
151
— Niğde Milletvekili Yaşar Aribaş'm, Niğde'nin Aksaray ilkesi Eskil kasaba
sında yatılı bölge okulu yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair yatzılı soru
su Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in
yazıh cevabı (7/4fi)
438,^7:638
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Bitlis Milletvekili tarife Koçak'ın,
Bitlis'in tek sağlık müessesesi olan hasta
nenin geliştirilmesi ve ihtiyaçlarının temi
ni hususunda ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı Edip Somunoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/5)
59:60
— Kars Milletvekili Muzaffer Ştımiloğlu'nun, Sosyalizasyon bölgesi olarak
ilân ve tatbikata başlanan Kars ve mülha
katında kaç adcd hastane ve sağlık ocağı
nın mevcu dolduğun a ve ocaklara, bugüne
(kadar kaç hastanın başvurduğuna dair so
rusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Edip Somunoğlu'nun ya.zıh cevabı (7/26) 241,
485 :488
— Niğde Milletvekili Yaşar Arııbaş'ın,
Niğde ili Aksaray ilçesinde mütaahhidin
iflâsı sebebiyle durmuş bulunan hastane
inşaatının devamı ve ikmali için ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından yazılı sorusu (7/47)
458

Tarım Bakanından
— K»ı*s Milletvekili Muzaffer Şaıniloğlu'nun, Kars ili dâhilinde Tarım ve Ve
teriner okulları anılmasının
düşünülüp
düşünülmediğine dair sorusu
ve Tarım
Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı
(7/35)
294,489:490
— Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun, Kars'ta yapılması ka rarl aştın lan süt fabrikasının temelinin ne zaman
aftılaeağma dair sorusu, ve Sanayi Rakam
Mehmet Turgut ve Tarım Bakanı Bahri
Dağdaş'm yazılı cevapları (7/34) 294,488:489
—• Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün, Kendir ekim alanının yüzölçümü
nün ne kadar olduğuna ve bölge ve illere
göre dağılım miktarına dair Tarım Baka
nından yazılı sorusu (7/56)
597
— Manisa Milletvekili Muammer Er
tenin, 1965 yılında, bölgeler itibariyle
1 kilo tütün maliyet unsurlarının ne oldu
ğuna dair sorusu ve Tarım Bakanı Bah'ri
Dağdaş'm yazdı cevabı (7/36)
296,490
— Mardin Milletvekili NasriKi-i Oğuz'
un, ormanla ilgisi görünmiyen tapulu ara
zinin sahiplerine iadesi hususunda no dü
şünüldüğüne dair som önergesi Tarım Ba
ltanı Baıhri Dağdaş'm yazılı cevabı (7/12) 213:
214
— Sivas Milletvekili Ccvad Odyakmaz'ın, orman mühendis .muavinlerinden
kaçının şube müdür, şube müdür muavini,
isletme müdür ve muavini tâyini olundu-

— 3* —
Sayfa

Sayfa
ğuna dair soru önergesi ve Tarım Bakanı
Bahtı Dağdaş.'ın yazılı sorusu (7/8)
60;61
Ticaret Bakanından—. Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, mîllî bankalarımızın sermaye
mdktarma ve hangilerine Devlet iştiraki
bulunduğuna dair sorusu ve Ticaret Ba
kanı Macât Zeren'in yazılı cevabı (7/21) 4-76:
476
— Aydın Milletvekili! M. Kemal Yılm&z'm, tarım ürünlerinin asgari" taban
fiyat tcBbtti konusunda bu yıl derhal 'alın
ması zaruri' âcil tabirlerin neler olduğu
na dair yazılı soru önengesi ve Ticaret
-Bakanı Macit Zeren*in cevabı (7/9)
234:235
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, T. O. Ziraat Banteası tarafından
şimdiye kadar, hangi şehirlerimizde ikra
miye apartmanları yapıldığına dair Tica
ret Bakanından, yazılı sorusu (7/82)
508
— İzmir Milletvekili Şinasi Osraa'nın,
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfede
rasyonunun 5 senedir kongre yapmadan
ve bilançosunu Genel Kuruldan geçirme
den idare edildiğinin doğru olup olmada
gına dair Sanayi Bakanından: yazılı soru
su ve Ticaret Bakanı Maeit Zeren'in yazılı
cevabı. (7/6)
035:636
— Kars Milletvekili Muzaffer Şamil'oğlumun, Kars ili ilçe ve köylerinde başgösteren yiyecek buğday ve hayvan yemi
sıkıntısının giderilmesi hususunda ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne dsâr Ticaret Ba
kanından yazılı sorusu (7/29)
241
— Manisa Milletvekili Muammer Erten'm, Türk tütünlerinin ihraş miktarı ve
ortalama ihraç fiyatlarına dair sorusu v^
Ticaret Bakanı Macât Zeren'in yazılı ce
vabı (7/38)
295,538:539'
— Samsun, Milletvekili Bahaddîti
Uzunoğla'nun,. halen Toprak Maıhsullerif

Ofisinde kaç kainin bekçi olarak İstih
dam edildiğine dair Ticaret Bakanından
yazılı sorusu (7/53)
493
— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'in,
Samsun ve ilçelerinde tütün ticareti ya
pan tüccar elinde bulunan 1962 yılı mah
sulü tütünlerin bedelinin Devletçe ödene
rek, satmal'ınaması yoluna gidilip gidilımiyeceğhıe dair Bas/bakan, Gümırük ve Te
kel ve Ticaret Bakanlarından yazılı soru
su. (7/51)
483
Turtan ve Tanıtma Bakanından
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Saf
rıyüce'nin, Çorum*un Sungurlu ilçesi ile
Boğazkale bucağa arasındaki turistik yo
lun asfaltlanması hususunda ne düşünül
düğüne dair yazılı sorusu ve Turizm ve
Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın yazdı
cevabı,, (7/41)
637
— Kars Milletvekili Muaaffer Şamiloğlu'nun,. Ağrı ili tarihî Anı harabeleri ci
varında, yolu yapılmadan inşa edilen ote
lin ne şekilde çalıştırılacağına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından yazılı soru
su (7/30)
241
Ulaştırma Bakanından
— Niğde Milletvekili Taşar Anlbaş'ın,
Niğde ili Aksaray ilçesi telefon şebekesi
nin İslahı ile otomatik santral konulması
hususunun düşünülüp düşünülmediğine
dair Ulaştırma Bakanından yazılı sorttsuf
(1/45)
458
— Trabzon Milletvekili Hamdi Orhun'
un, Traıbzcm*nn Araklı ilçesine deniz fe
neri konulup konulmıyacağı hususunda
ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Seyfü öefcüik'ün yazılı eevaibı
(7/19)
475:476

SUTfUKLAB VB TELGRAFLA»
— Genelkurmay Başkanı Orgeneral
CcJvdet Sunay'm, Millet Mecifeİ Başkanı
Ferruh BozbeylPmn ve onun şahsında
milletvekillerinin,
498
— Mîllet Meclîsi Başkanı Ferruh Boz-

beylitodn de, Genelkurmay Başkanının ve
onun şahsında Türk Silâhlı Kuvvetleri
men&uplarmm Ramazan Bayramlarmı kut
ladıklarına dair telgraflar.
498
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— Meclis Başkanının ve onun şahsın
da milletvekillerinin yeni yıllarını kut
ladığına dair Genelkurmay Başkanı Cev
det Sunay'ın ve Genelkurmay Başkanının

Sayfa
ve onun şahsında Türk Silâhlı Kuvvetleri
: monsuplar-mn yeni yıllarım kutladığına
;
dair de Millet Meclisi Başkanı Ferruh Boz. beyli'nin telgrafları
152:153

TASARILAR
6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarının birleştirilmesi hakkında'ki Kanunun 2 nci maddesinin değiş/ürilmesine dair (1/89)
216
— Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı
2 No. lı Askerî Mahkemesince mahkûm
edilen 67 eski Kara Harb Okulu öğrencisi
nin affı hakkında (1.101)
413
— Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe
yth Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Ankara Üniversitesi 1960
bıltç eyılı Kesinlıesap kanunu tasarısı
(3/130, 1/25)
598
— Ankara Üniversitesi 1961 Bütçe yılı
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi île Ankara üniversitesi 1961 Bütçe
yılı Kcsinhesap kanunu tasarısı (3/137,
1/28)
598
— Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında (1/104)
413,484,?-"0,576:
579,604,(39:642
— Ankara Üniversitesi 1965 yılı Büt
çe Kanununa .bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında (1/124)
547
— Ankara Üniversitesi 1065 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında (1/21)
4,10:11,70:73
— Ankara Üniversitesi 1965 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe da
ir (1/6)
706
— Atatürk Orman Çiftliği arazisinden
50 dekarının Millî Eğitim hizmetlerinde
kullanılmak üzere Hazineye satılması hak
kında (1/126)
598
— Bâzı mamullerimizin İhraç fiyatları
nı etkileyen mükellefiyetleri bertaraf et
mek amaciyle alınan Bakanlar Kurulu ka-

rarnam el erinin onaylanması hakkında
(1/106)
483
— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rına teoîr eden mükellefiyetleri bertaraf
etmek amaciyle alman Bakanlar Kurulu
•kararnamelerinin onaylanması hakkında
(1/108)
' 4 8 3
— «Bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare
ve benzer tesirler icra eden sair mükelle
fiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve
şartların ihdası hakkında Karar» m kal
dırılarak yerine ikame olunan karar hak
kındaki Balkanlar Kurulu Kararnamesinin
onaylanmasına' dair (1/107)
483
— Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek
' ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve
benzer tesirler icra eden sair mükellefi
yetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve
şartların ihdası hakkındaki Bakanlar Ku
rulu Kararnamesinin onaylanmasına dair
(1/109)
483
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
da (1/117)
483
— Beden Terbiyesi Genci Müdürlüğü
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (1/58) 151,
561:562,588 =591,605,647:650
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/7)
706
— 1567 sayılı Kanunun yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair (1/20)
295,467:473
— 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3,
25, 26 ve 40 neı maddelerinden «iş kâğıt
ları» kelimelerinin çıkarılması hakkında
(1/127)
598
— 509 sayılı Tapulama kanunu tasa
rısı hakkında (1/128)
670:675
— 1580 sayılı Belediye Kanununun
15 nci maddesinin 2 . 12 . 1960 tarihli ve
150 sayılı Kanunla değişik 43 neü fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında (1/111)
483

— 35 —
Sayfa
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/2)
4,8:10,66:69
— 1965 Kalkınma İstikrazı hakkında
(1/59)
273:285,286:289,310,33i :334
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/60)
8,02:65
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/90)
217
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvelde değişiklik yapılması halikında
(1/105)
413
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/125)
547
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/105)
484,559:560,572:575
— 1966 yılı Bütçe kanunu 'tasarısı
hakkında (1/5)
706,735:753,754:800,S01:827
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun
41 nei maddcsinâı değiştirilmesine dair
(1/110)
483
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun
35 nei maddesinin (c) fıkrasına 4092 sa
yılı Kanunla eklenen hükümleri değişti
ren ve bu kanuna geçici bir madde ekliyen 350 sayıh Kanunun değiştirilmesine
dair (1/68)
659
— Cezaların infazı sırasında ve İnfaz
dan sonraki korunmaya ait (1/113)
483
— Çalışma Bakanlığının kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun
4 neü maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkında (1/123)
507,558
— Çocuk mahkemelerinin kuruluş, gö
rev ve yargılama usulleri hakkmdıa (1/91) 217
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu
tasarısı hakkında (1/8)
705
~ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında
(l/Ö)
705
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı
hakkında (1/1Û)
705

Bat/fa
— Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş
ve görevleri hakkındaki Kanunun 21 nei
maddesinde değişiklik yapılmasına, 22 nei
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair (3/181, 1/22)
5
— 4947 sayıh Türkiye Emlâk Kredi
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla
değişik 5 nei maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/131)
732
— Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında (1/92)
217
— Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütço
kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı hakkında (1/11)
706
— Ekici tütünleri satış piyasalarının
desteklenmesine dair 2 . 1 . 1961 tarihti
ve 196 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
(1/116)
483
— Gelir Vergisi Kanununun değişik
geçîeİ 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin
değiştirilmesi hakkında (1/73) 41,88:136,141:
148,484,712:729
— Genelkurmay Başkanlığının görev
ve yetkileri hakkında (1/87)
78
— Genel muhasebe kanunu tasamı
hakkında (1/112)
483
— Genel nüfus yazımı kanunn tasarısı
hakkında (1/69, 1/70, 4/30)
319:350
— Hendek kazası Kemaliye mahallesi
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faik özer'in bakiye cezasının affı
hakkında (1/821) (1/118)
484
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı
hakkında (1/12)
705
— 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair
(1/97)
217
— İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında (1/88)
78
— İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Btttçe kanunu tasarısı hakkında (1/13)
705
— İstanbul Teknik üniversitesi 1966
yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/14) 706
— Islahı Hayvanat Kanununun 5883
sayılı Kanunla değişik 35 nei maddesine
bazı hükümler eklenmesine dair 7454 sa-

Sayfa
yıh Kanunun 1 nei maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkında
4
— Manisa ümiu Çapraabekar mahal
lesi 146-No., lu hanede nüfusa kayıtlı Aid
Kemzioğlü Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1328
doğumlu Mehmet Necati Gümrükıçüoğlu mm cezalarının affı hakkında (1/102)
413
— Milletlerarası Afedenia Yiüksek Zi
rai Etütler Merkezinin kurulması hakkınd iki Andlaşma ile eki protokollerin onaylanma&hın uygun bulunduğuna dair
(İ#16)
468
— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı
.Statüsünde yapılan bâzı değiaikliklerİB
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
:
(1/1205
493
— -Millî Müdafaaya hıyanet suçundan
müebbet hapse hüfeüralü Alman uyruklu
Wîîfried Berbreeht hakkındaki hapis ce
fasının affı hakkında (1/671)
659
• — Millî parklar kanunu tasarısı hak
kında (1/132),
732
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965
•pûı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde dağigiklik yapılması hakkında (1/93)
217,484,
560:561,580:583,604,643:646
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1966
yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında
(1/15)
706
— ^Karayolları Trafik Kanununun 232
sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi
nin (A) fıkrasının değiştirilmesi hajkkıllda (1/94)
217
— 10 . 9 . 1960 tarihli v& 79 sayılı Mil
li korunma suçlarının affı, Mîllî korunma!
teşkilât sermaye ve fon hesaplarının tas
fiyesine ".ye' bâzi hükümler ihdasına dair
Kanunun geçici 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi .hakkında (1/121)
498
— 13 , 7 . 1956 tarihli T* 6802 sayılı
Gİdcr Vergileri Kanununa, bağlı I numa
ralı tablo ile IV numaralı tablonun »onu
na birer pozisyon eklenmesi hakkında
(1/122)
493
'• — 17 . 7 . 1965: tarihli v« 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111
ve 112 n*n- maddeleriyle geçici 1 nci mad
desini» değ%târ$aw8hte ve bu kanuna ge-

Sayfa
cici 4, 5 ve 6 neı maddelerin eklenmesins dair (4/21)
5:8
— Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hafektnda (1/63) 151,562,564:
387,605,651:654
— Onman Genel Müdsirtüğu 1966 yık
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/16)
705
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/19)
706
— Posta Biriktirme Sandığı kanunu
tasarısı hakkında (1/114)
483
— BAtım kanunu tasarısı haikkmda
(1/133)
732
— Sayıştay kanunu teklifi ile Genel
muhasebe kanunu tasarısı hakkında
(3/1109, 2/532, 1/486)
611
— Seyahat aeentaları kanunu tasarısı
hakkında (1/129)
698
— Silâhlı Kuvvetler Yüksek Kurulu*
nun kuruluş ve görevlerine dair (1/98)
241
— Siverek kazasının Dağbası Yukarı
M'odan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu
Hani'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karaikılıç (özmodanlı) Din cezalarının affı
hakkında (1/103)
413
— Sivil Savunma 'Kanununa iki efe
madde akfenmesihe dair (1/517)
484,614
— Tapulama kanunu tasarısı hakkın
da (1/128)
598
— Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/17)
705
— Türkiye Büyült Mîllet Meclisi üye*
lerinin seçimi kanunu tasarısı hakkında.
(1/86)
4,272:273
— Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerde uygulanacak hükümlerhakkında (1/100)
152,413,474,501,503,508:510
— Türkiye Cumhuriyeti ii« Arjanlahı
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 ta
rihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Arjantin Kültür Anlaşmasının onaylattı
masının uygun bulunduğuna dair (1/95)- ' 217
— Türkiye Curaıhuriyetî Hükümeti ile
Bomanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında 22 Haziran 1965 tarihinde imza»
lanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair (1/99)
381

— «T —
Bay fa
T- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Baniasmda'ki Haşine 'bonolarıma tahkimi
hakkında (1/96)
217

Sayfa
— Vakıflar Genel Müdürlüğü İ968 yılı •'•
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/18)
705

TEKLİFLER
Adana (Kental Sarnbrakintoğlu ve 4 ar
Antalya (İhsan Ataöv)
kadaşı)
—. 275 sayılı Toplu Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanununun 7 nci maddesine bîr
— Ziraat alet ve makinalan ile kimye
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/91) 421
vî gübre ve ilâçları ithalat, istihsal ve
Antalya (İhsan Ataöv ve 11 arkadaşı)
memlekette satışının münhasıran Devlet
\
— Ziraat Yüsek okulları açılması hak
eliyle yapılmasına dair kanun teklifi
381
(2/45)
711:712 j kında kanun teklifi. (2/205)
Aydın (Mjustafa Şükrü Koç ve 2 ar
Adana (Kemal Sanîbrahimoğlu ve 18
! kadaşı)
arkadaşı)
— 6831 sayılı Kanunun bâzı maddele- \,
— 6964 sayılı Ziraat odaları ve Türki! rinin değiştirilmesine dair (2/221)
459
ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı
i
Aydın (Osman Saitn Sarıgöllü «Cum
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad;
huriyet
Senatosu Üyesİ> ve 13 arkadaşı)
deler eklenmesine dair (2/196)
241 \
—
Devlet
Operası kuruluğu hakkında
Adana (Mehmet Ünaldı «Cumhuriyet
{
Senatosu Üyesi*)
• kanun teklifi (2/199) (Millî Eğitim ve
34}
— Ankara İktisadi ve Ticari İlimler
\ Plân komisyonlarına)
Akademisi öğretim kadrosunun takviye.
i
Aydın (Reşat Ösarda)
si hakkında kanun teklifi (2/229) (Millî
j
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında :
Eğitim ve Plân komisyonlarına)
659 ' kanun teklifi (2/207)
413
Aydın
(Reşat
özarda)
Ankara (Ali Rıza Çetiner), (Zühtü
'-._
— 223 sayılı Yatırımlar finansman îq-,
Pehlivanlı) ve (Kemal Yılmaz)
nu
teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hak
— Millî Eğitim mensupları yardımlaşi
ma kurumu kanunu teklifi (2/191)
241 ] kındaki Kanunun 15 nci madesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/222) 483
Ankara (Hasan Türkay ve 3 arkadaşı)
Aydın (Reşat özarda)
—506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
— Muhtaoolan istiklâl madalyam sa
nunun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi
hiplerine ayda bin lira yardan yapılması
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
•hakkında
kanun teklifi (2/197)
295
nuna bir madde ilâve edilmesine dair
(2/203)
341
Aydın (Reşat özarda)
Ankara (İsmail Rüştü Aksal ve 13 ar
— Tütün ziraatı kanunu teklifi (2/198)
kadaşı)
295
— Özel Yatırımlar Bankası kanunu tek
Bingöl (Sabri Topçuoğlu «Cumhuriyet :
lifi (2/32)
710:711
Senatosu Üyesi» ve 122 arkadaşı)
Ankara (Niyazi AğırnasU «Cumhuri
— 24. 2.1961 gün ve 262 sayılı Kanu
yet Senatosu Üyesi» ve S arkadaşı)
na geçici bir madde eklenmesine dair ka
— 14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Ka
nun teklifi (2/213) (Maliye ve Pîân'ko- ._
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifi.
misyonlarına)
418
(2/236) (Maliye ve Plân Komisyonuna) 705
Antalya (İhsan Ataov)
Bolu (Kemal Demir ve $ arkadaşı)
— Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yük— Türk Farmaikopisi hakkında kanun
«ek okulları kanunu teklifi (2/204)
381 teklifi (2/224)
547

38Sayfa

Bolu (Rahmi Arikan «Cumhuriyet Se
natosu Üyesi»)
— 1219 numaralı Tababet ve guabatı
«anatlannın tarzı icrasına dair Kanunun
41, 42, 43 ve 44 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair (2/24)
421
Bolu (Strrt Uzunhasanoğlu «Cumhuriyet Senatosu Üyesi* ve 9 arkadaşı)
— Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkın
daki 10.7.1953 tarih ve 6136 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesiyle 15 nci maddesi
nin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair kanuu teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/146) (Gündeme) (S. Sayısı : 23)
508
Burdur (Faruk Ktnaytürk «Cumhuri
yet Senatosu Üyesi» ve 9 arkadaşı)
— 5434 sayılı Kanunun 41 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun teklifi (2/189) (Maliye ve Plân
komisyonlarına)
78
Bursa (Bahri Yaztr ve İS arkadaşı)
— Kayseri Üniversitesinin kuruluşu
hakında (2/201)
341
Bursa (Cahit Ortaç «Cumhuriyet Se
natosu Üyesi»)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23
ncü maddesinin 3 ncü bendinde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi (2/194)
Maliye ve Plân komisyonlarına)
241'
Bursa (Cemal Külâhlı)
— Kıbrıs'ta Türklüğe hizmet edenle
rin hizmetlerinin borçlandırılmak suretiyle
sayılmasına ait kanun teklifi (2/230).
659
Bursa (Kasım Önadım)
— Kooperatifler kanunu teklifi (2/232)
705
Bursa (Saârettin Çanga ve 10 arkadaP)
— Bölge tiyatroları kanunu teklifi
(2/8)
550:551
Cumhurbaşkanınca S. Ü. (Ömer Ergün
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi» ve 28 arka
daşı)
— Devlet ve ona bağlı müesseselerde
şahsan işçilerin ücretlerine zam yapılma
sı hakkında (2/217)
459
Cumhurbaşkanınca S. Üye (Ragıp Üner
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi»)
— Devlet davalarım intaeeden avukat

Sayfa
ve saireyo verilecek üeretî vekâlet hakkın
da (2/6), (2/218)
459,512
Çankırı (Mehmet Ali Arsan)
— Çankırı iline bağlı Bayanpmar kö
yünde bir ilçe kurulması hakkında {2/226)
598
Çorum (Ilihni tneemlu ve 9 arkadaşı)
— 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin(e) bendinin tadiline, ve bir madde
eklenmesine dair (2/190)
217
Denizli (Denizli Ilüdai Oral ve 24 ar
kadaşı)
— Petrol Ofis Anonim Ortaklığı adlı
bir Petrol dağıtım ve satış teşkilâtı kurul
ması hakkında (2/21)
551
Denizli (Ilüdai Oral ve 24 arkadaşı)
— Türkiye Elektrik Kurumu kanun
teklifi (2/20)
511:512
Erzurum (Gıyasettin Karaca)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına bir fık
ra eklemesi haikkıtıda
kanun teklifi
(2/208)
413
Erzurum (Gıyasettin Karaca *'ı? 10 ar
kadaşı)
— Erzurum, Şenkaya esiri Ekrek köyü
öğretmeni Ziya Tan kızı Mübcceel Morkoç
hakkında 4557 sayılı Kanunun (E) bendi
gereğin e 3 meslekten ihracı hakkında Mil
lî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin ce
zasının kaldırılması hakkında (2/219)
459
Eskişehir (Aziz Zeytinoğlu vL» (tsrnet
Angı)
— Devlet Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması
İçin borç para verilmesine dair olan 5954
sayılı Kanunun 6173, 1.21 ve 48 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 1 nei maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair (2/192)
241
Gaziantep (AH İhsan Göğüs ve 15 arka
daşı)
— Turizm ve seyahat acentaları ka
nunu teklifi (2/37)
711
Gaziantep (Süleyman Ünlü)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geç/İci 65 nci maddesinin (k)
bendine bir fıkra efelenmesi hakkmda
(2/228)
598

— 39 —
Sayfa
İdareci Üyeler (Millet Meclisi îdare
Âmirleri)
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) İşaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/216)
414
— Sayıştay kanunu teklifi (2/532)
611
İstanbul (Erdoğan Adalı «Cumhuriyet
Senatonu Üyesi» ve 9 arkadaşı)
— 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Ka
nunun 29 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi
hakkında kanun teklifi (2/233)
705
İstanbul (Mehmet Yardıma ve Sİ arka
daşı)
— 7 . 7 . 1965 tarihli ve 645 sayılı
Silâhlı Kuvvetlerde görevli Muvazzaf Ta'bİp, Dİ§ Tabibi ve Eczacılara tazminat ve
rilmesi ha'kkmdaki kanunun 6 neı mad
desinde değişiklik yapılmasına dair
(2/220)
459
İstanbul (Nurettin Bulak)
— 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu
Kanununun 20 nci maddesini değiştiren
kanun teklifi (2/188)
4,604
İstanbul (Nurettin Bulak) ve (Osman
özer)
— 1580 sayılı Belediyeler Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı
maddelerinin kaldırılması hakkında ka
nun teklifi (2/234)
705
İstanbul (Reşit Ülker)
— Daimî seçmen kütüğü ve daimî seç
men kütüğü büroları kurulması ve çalış
maları hakkındaki .kanun teklifi (2/172) 003:
604
İstanbul (Reşit Ülker ve 9 arkadaşı)
— Ankara ve İstanbul şehirlerine içme,
kullanma "ve endüstri suyunun sağlanma
sı hakkında kanun teklifi (2/235)
705
İstanbul (Reşit Ülker ve 14 arkadaşı)
— Petrol Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin
kaldırılması hakkında (2/14)
551
İstanbul (Kifat öztürkçine «Cumhuri
yet Senatosu Üyeni»)
— 657 sayılı Devlet memurları Kanu
nunun geçici 5 nei maddesinin 1 neİ fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/209)
413

Sayfa
•— Gecekondu imarı, tasfiyesi ve ısla
hı hakkında kanun teklifi (2/193)
241,
421:422
— Bilûmum Devlet daireleri ile 440
sayılı Kanuna tabi olan kuruluşlardan,
Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediyeler,
özel idareler veya benzeri kurumlarda sağ
lık teşkilâtı olanlarda çalışan sağlık per
sonelinin 224, 472 ve 672 sayılı kanunlar
dan istifade ettirilmesine dair kanun
teklifi (2/187)
4
— Su ürünleri kanunu teldifi (2/83) 420:421
— Tasarruf bonoları hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
bâzı maddelerin ilâvesi hakkında (2/102) 511
İzmir' (Arif Ertunga ve 4 arkadaşı)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 57 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine ve mezkûr kanuna geçiei bir madde
ilâvesine dair (2/154)
552:553
İzmir (Hüsamettin Gümüspala)
— İktisadi Devlet Teşekkülleriyle mü
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki 440 sa
yılı Kanunun geçiei 7 nci maddesine bîr
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
(2/237)
733
İzmir (Mustafa Vyar ve 18 arkadaşı)
— Tütün Tarım Satış Kooperatifleri
ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Eki
cileri Genel Birliği kânunu teklifi (2/18) 510
İzmir (Sinasi Osma)
— 5£02 sayılı Astsubay Kanununa ek
kanun teklifi (2/98)
510
— Sporla L'gİlİ mevzularda işlenen suç
lardan ceza görenlerin affı hakkındaki ka
nun teklifi (2/49)
295,550
izmir (Şükrü Akkan)
— Türk çiftçisini koruma ve alınteri ile
emsğini
değerlendirme kanun
teklifi
(2/195)
241
Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna *Cum*
huriyet Senatosu Üyesi»)
— Traktör, biçer - döver ve saire ziraat
aletleriyle parçaları hakkındaki kanun tek
lifinin, müddeti içinde görüşülemediğinden
İçtüzüğün 36 nci maddesi gereğince Genel,

Sayfa
Kurulun bilgisine snıraîLmasma dair teske
resi (3/211, 2/28)
510011
Kayseri (Turhan Feyzioğlu ve S arka-

Sayfa
Sakarya (Hayrettin Uysal) ve Adana
(Mahmut Bozdoğan)
— 5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğ
retim ve Eğitim Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında (2/212)
413
— Yatıranlar finansman fonu teşkil ve
Sivas (Nazif Ar$la%)
tasarruf "bonoları ihracı hakkındafoi 5 Oeak
— Türk Ceza Kanununun 62 ncİ mad
1961 tarihli ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu
desinin değiştirilmesi hakkında (2/225)
547
maddesinin değiştirilmesine dair 27.4.1962
Tabiî 11ye (Fdhri özdüek «.C. Senatom
tarih ve 47 sayılı Kanunun değiştirilmesine
dair '(2/30)
511 Üyesi ve 5 arkadaşı)
— 4.7. 1931 tarih ve 1837 sayılı Bİna
Kırklareli (Mehmet Atagün ve 9,arka
Vergisi Kanununun 33 ncü maddesine bir
daşı)
fıkra ilâvesi hakkında (2/2Ö0)
341
— 3556 «ayılı Hâkimler Kanununun
Tabiî Üye (Kadri Kaplan «C. Senatosu
6798 «ayılı Kanunla muaddel 58 nci madde
Üyesi» ve 4 arkadaşı)
sine fıkra ilâvesine dair kanun teklifi
— 97 sayılı Kanımla değiştirilen 1076
'(2/211)
413,508,558559 i sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra ek
Kırsenir (Memduh Erdemİr)
lenmesine dair (2/12)
507,710
— 4.7.1931 tarih ve 1837 sayılı Bina
Tabiî Üye (Kadri Kaplan «C Senatosu
Vergisi Kanununun 3 ncü maddesine bir
fıkra ilâvesi Ihakkmda (2/142)
552 ; Üyesi-» ve 8 arkadaşı)
— 2 0 - 2 1 May» olaylariyle ilgili suçlu
Kocaeli (Sedat Akay) ile (Şevket Ustalar ile, diğer bir kısım suçluların affına ve
oğlu)
t bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine
— 1 Mart 1958 günü İzmfit K&rfezdnde
dair (2/223)
484
battan Üsküdar vapuru kurlbaıuannm her
<
Trabzon (Ahmet Şener ve 9 arkadaşı)
"hangi hir surette tazminat alamamış. olan
i
— Türkiye Cay İşletmeleri Kurumu ka
(kanuni mirasçüanna tazminat ödenmesine
;
nunu teklifi (2/148)
712
dair (2/227)
598 i
Trabzon (Ahmet Şener ~ve 10 arkadaşı)
Konya (Vefa Tanır)
i
— Su ürünleri kanunu teklifi (2/26) 420:421
— Akşehir ili adı altında yeni .bir vilâyet
!
Trabzon (Yusuf Demİrâağ <C. Senato
kurulması ıhakkında kanun teklifi (2/210) 413 <
su Üyesi» ve 154 arkadaşı)
Kütahya (Ahmet Can Bilgin ve 14 ar
— 5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 . 1960
kadaşı)
— 657 sayılı Devlet Memurları 'Kanunui gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici
nun 1 nci ımaddeismin değiştirilmesi hakkın1 maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında
413
da kanun teklifi (2/231)
659 ! (2/215)
Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. Sena
Mardin (Bifat Baykal ve 3 arkadaşı)
tosu Üyesi»)
— 1963 ders yılında Harb Okulu öğren
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
cilerinden okuldanftırafeolunanlarınaskerlik
nununa bir madde eklenmesine dair kanun
mükellefiyetlerini düsenliyen kanun teklifi
teklifi (2/162, 3/236)
553
ve Millî Stuvuroaa. Komisyonu raporu (2/2,
— 5802 sayılı Kanuna ek kanun tek
2/66)
507,710
lifi (3/209, 2/98, 2/129)
510
Tunceli (Mehmet Alî Bemİr «O. Senato
Muğla (Turan Şahin ve 16 arkadaşı)
— Toprak reformu kanunu teklifi (2/206) 381 su Üyesi» ve 9 arkadaşı)
—*6G86 sayılı Turizm endüstrisini teşvik
Muğla (Turan -Şahin') ve İstanbul (Coş
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
kun Kırca)
si ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi
— Toprak reformu kanunu teklifi
551:552
(2/206)
553:558 hakkında (2/40, 3/232)

— «
— Tarım Bakanlığı Ziraat işleri, Zirai
Mücadele ve Zirai Karantina Genel Mü
dürlüklerine bağlı kurum, okul ve kuru
luşlara döner sermaye verilmesi hakkın
da (3/212, 2/71)
511
— T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İş
letmesi kurutuşuna dair 6145 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesi hakkında (2/59) 552
Tunceli (Mehmet Ati Demir «C. Sena
tosu Üyesi» ve 10 arkaâap)
— Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu ka
nunun bir maddesinin .kaldırılmasına dair
(2/75)
712

—
Sayfa
Uşak (Fahri Uğrasısoğlu)
— 18 yaşını doldurmadan Devlet hiz
metinde ücretli kadrolarda çalışanların hiz
met sürelerinin, borçlanmak suretiyle fiilî
emeklilik hizmetlerine eklenmesi hakkında
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa ek kanun teklifi (2/202)
341
Yozgat (Celâl Sungur)
— Tıp .personelinin mukavele ile çalıştı
rılmasına dair (2/214)
413
Zonguldak (Tevfik tncİ *C. Senatosu
Üyesi»)
— Su ürünleri kanunu teklifi (3/202)
(2/83, 2/26, 2/42)
420:421

TEZKERELER
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— Anayasa Komisyonu Başkanlığının,
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Bifat
öztürkçine'nin, Gecekondu iman, tasfiyesi
ve ıslahı hakkındaki kanun teklifinin Ge
nel Kurulun 22 . 12 . 1965 tarihli 26 ncı
Birleşiminde Gecekondu kanunu tasarısını
görüşmek için kurulan Geçici Komisyona
havalesine dair (2/193, 3/205)
421:422
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri
— 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer
alan «malt hükümler dışında» ibaresinin
Anayasanın 120 nci maddesine aykırı ol
duğundan iptaline dair (3/242)
669:670
— 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun
53 ncü maddesinin 3 numaralı bendinde yer
alan ve Kolordu Komutanına, mahkemece
verilmiş, şartla tahliye kararının geri alın
ması için emir verme yetkisi tanıyan hük
mün Anayasaya aykırı olduğundan iptali
ne dair (3/180)

5

— T. T. B. M. memurları teşkilâtı hak
kındaki 5509 sayılı Kanuna ek 6341 sayılı
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 695
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin Anayasa
ya aykırı olduğundan iptaline dair (3/243) 709:
710

Başbakanlık tezkereleri
(Geliverme)
— Bafra kazasının Elİfli köyü 147 nu
marasında nüfusa kayıtlı Tevfik kızı, Saniye'den doğma 1 . 1 . 1937 asli ve (ay
günsüz 1933 tashihli) Bafra doğumlu Şeri
fe Balsüzen ile Bafra kazasının Kanlıgüney
köyü 2 numarada nüfusa kayıtlı Salihoğlu,
Hamide'den doğma 8 . 9 . 1927 Bafra do
ğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm cezasına
çarptırılmaları hakkındaki dosyanın iadesi
ne dair (3/35, 3/250)
734:735
— Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve
görevleri hakkındaki Kanunun 21 nci mad
desinde değişiklik yapılmasına, 22 nci mad
desine bir frkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının geriverilmesİ hakkında (3/181, 1/22)
5
(ölüm cezaları)
— Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atabakan köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 nu
marada kayıtlı Bekooğlu, Hati'den doğma
1 . 1 . 1935 doğumlu Müdür Kaçmazhan'ın
ölüm ceazsına çarptırılması hakkında (3/21) 733
— Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa ka
yıtlı Huseyinoğlu,. Medine'den doğma
7. 12 . 1929 doğumlu Hasan Çalımcı (Ça
lımcı) nın ölüm cezasına çarptırılması
hakkında (3/14)
295

-42 —
Sayfa
— Aksaray ilçesinin Göstük Doğanlar
la köyünden hane 6, cilt 31 ve sayfa 9 nu
marasında nüfusa kayıtlı Rızaoğlıı, Dilber'den doğma 3 . 2 . 1946 doğumlu Hasan Hü
seyin Der'in ölüm cezasına çarptırılması
hakkında (3/198)
342
— Çaycuma ilçesinin Geriş .koyu hane
14 te kayıtlı Ismailoğlıı Eminc'don doğma
1 . 5 . 1943 doğumlu Sait Şen ile aynı İl
çenin Torlaklar köyü nüfusunda hane 54 te
kayıtlı Kâzımoğlu
Nazile'dcn doğma'25 . 5 . 1935 doğumlu Muharrem Karahatıl'ın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında
414
(3/207)
— Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler
köyü hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında
nüfusa kayıtlı Akifog'lu, Hamidc'dcn doğ
ma 10 . 1 . 1942 tashih doğumlu Ccvat Baş
ın ölüm cezasına çarptın!ması hakkında
(3/19)
703
— Demirci kazasının Viran köyü 40 nu
maralı hanede nüfusa kayıtlı Mchmcdoğlu,
Hatice'den doğma 11 . 1 .1933 doğumlu Hü
seyin Bilgİn'in ölüm cezasına çarptırılması
hakkında (3/199)
342
— Gaziantep ilinin İsbatır ilçesinin Mez
rası köyü hane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayı
sında nüfusa kayıtlı Ahmetoğlu, Hatice'den
doğma 1932 doğumlu, Mustafa Kömür'ün
ölüm cezasına açrptırılması hakkında (3/18) 733
— İstanbul Şişli, Teşvikiye mahallesin
de hane 14 te nüfusa kayıtlı Mehmet Nurettinoğlu, Şerifc'den doğma, 28 . 3 . 1939
doğumlu Ahmet Atilâ Veten İle Afyon Hacınasuh mahallesi hane 147 de nüfusa ka
yıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan doğma 1.1.1943
doğumlu Enver Arslan'm ölüm cezasına
çaktırılmaları hakkında (3/241)
593
— Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı
Tavşancıl: köyünün hane 15, cilt 11 ve say
fa 13 sayısında nüfusa kayıtlı Hüseyİnoğlu,
Satı'dan doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Meh
met Aksav'ın ölüm cezalına çarptırılması
hakkında (3/15)
733
— Kaş İlçesinin İslâmlar köyü hane 11,
cilt 15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğhı, Rukiye'dcn doğma 1939 doğıunlu Bekir
Zcybek'İn ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/16)
733 |

Rayfa
— Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane
34, cilt 7 ve sayfa 93 sayısında nüfusa ka
yıtlı Saİdoğlu, Sultan'dan doğma 1928 do
ğumlu Recep Oruç'un ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/22)
733
— Manisa ilinin Selendi İlçesi Hanlar
köyünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısın-..
da nüfusa kayıtlı Vclioğlu, Asİye'dcn doğ
ma 5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoç'un Ölüm cezasına çarptırılması hakkında
(3/17)
733
— Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Feride don "doğma 31 . 10 . 1942 doğumlu Veysel
Aslan'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/12)
295
— Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü nü
fusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 6] sa
yıcında kayıtlı Mİthatoğlu, Fatma'dan doğ
ma 1933 doğumlu Aşİr üztürk'ün Ölüm ce
zasına çarptırılmasına dair (3/23)
734
— Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobası
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısın
da nüfusa kayıtlı Ilikmetoğlu, Hatice'den
doğma 5 . 3 . 1944 doğumlu Ali (Halil) '
Baydar'm Ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/20)
733
— Tokat ili Erbaa ilçesinin Gündojdu
mahallesi, 101 hanede nüfusa kayıtlı Alioğlu,
Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Osman Salar'ın ölüm ceza;:ına çarptırılması hakkında
(3/200)
342
— Uşak merkez Aybey mahallesi hane
143, cilt 14 ve sayfa 1C3 sayısında nüfusa
kayıtîı Haliloğltı, Sultan'dan
doğma
11 . 12 . 1929 doğumlu İsmail Kiraz'ın öiüm
co::asır.a çaktırılması hakkında (3/13)
295
—. 23 nci Tümen Komutanlığı Askerî
Malıkemcs'ncc ölüm edasına çarptırılan Hü
seyin Yavuz'un mahkûmiyet dosyasının su
nulduğuna dair (3/206)
414
(YaiT.-na doIftaıv.lna.Tİıkla:!)
— Adana Millctvek li Turhan D.lligil'iıı yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/1S3)
217
(3/215)
4 i
(3/216)
434

-43 —
fioy/o

Sayfa

—. Afyon Karahisar Milletvekili Şevki
Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair (3/219)
493
— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi
Boztepo'n'n yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında {3/184)
217
— Aydın Milletvekili' Eejat özarda'mn
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına
dair (3/217)
484
— Denizli Milletvekili Fuat Avcı'mn
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/196)
342
— Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/186)
217
— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması. hakkında (3/185)
217
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'mn yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair (3/218)
434
— Hatay Milletvekili Yahya Kanpolat'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair (3/220)
493
— İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/187)
217
— istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/188)
217
(3/221)
493
(3/ 252)
733
(3/253)
733
(3/254)
733
— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/189)
217,242
— Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/190)
217
— Kars Milletvekili Cengiz Ekincİ'nin
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/255)
733
— Manisa Milletvekili Mithat Dülge'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/257)
733
— Manisa Milletvekili Muammer Dirik'İn yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/222)
493

— Nevşehir Milletvekili Selâhattin
Hakkı Esatoğlu'nun yasam dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında (3/192)
217
(3/197)
342
— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
nlmasma dair (3/240)
598
— Sakarya Milletvekili Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair (3/222)
493
— Sürt Milletvekili Abdülhaiim Aras'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/191)
217
— Sivas Milletvekili Nihat Doğan'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/256)
733
Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Bayındırlık Komisyonu Başkanlı
ğının, Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve
24 arkadaşının, Türkiye Elektrik Kurumu
kanun teklifinin müddeti içinde görüşü
lemediğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi
gereğince Genel Kurulun bilgisine sunul
masına dair (2/20, 3/214)
511:512
Oumüurbagkanljğı tezkereleri
— Tedavi için Amerika Birleşik Dev
letlerine gitmiş bulunan Cumhurbaşkanı
Cemal Giirsel'in, dönüşüne kadar kendile
rine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbra
him Şevki Atasağun*un vekillik edecek
lerine dair (3/238)
603
— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'in dö
nüşüne kadar kendisine, İçişleri Bakanı
Faruk Sükan'ın vekillik edeceğine dair
(3/237)
512
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı'ya
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik
edeceğine dair (3/227)
499
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in dö
nüşüne kadar kendisine Devlet Bakanı Ci
hat Bilgehan'm vekillik edeceğine dair
(3/201)
419:420
Oumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskereleri
— Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya-

— «

Sayfa
pıîmaeı haMcmda (kanun tasarısı ve Kar
ına Bütçe Komisyonu raporuna dair
(1/21)
4,10:11,70:73
— Ankara Üniversitesi 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı eetveîlerde değigSkhTk
yapılması hakkmda kanun tasarım ve
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(1/104)
484,-560,576:579>604,639:o42
— Ankara ÜniveTİstesi 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair
(1/6)
' 7 0 6
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağılı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (1/105) 484,559:560,572:575
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağh
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komfejronu raporlarına dair (1/2)
4;8:10,66i69
— 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu
ile
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair (1/5)
706,735:753,754:
800,801,827
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1965 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (1/58)
151,561:562,588:
591,605;647:650
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1966 yılı ;Bü*çe kanunu tasamı ve 1966
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair (1/7)
706
— Devlet
Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair (1/8)
705
— Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair (1/628) 705
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
(1A0)
705
— Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu

—
Sayfa
tasarısında yapılan
değişikliğe dair
(1/11)
706
— Gelir Vergisi Kanununun değişik
geçici 5 ve 6 acı maddeleri hükümlerinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına
dair (1/73)
712:729
— Hudut ve Sahiller Sağldt Genel
Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair (1/12)
705
— îtnanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair (1/13)
705
— istanbul Teknik Üniversitesi 1966
yılı Bütçe kanunu taasrısı ve Bütçe Kar
ıma Koımfeyonu raporuna dair (1/14)
705
— Islahı Hayvanat Kanununun 5883
sayılı Kanunla değişik 35 nei madde
sine bazı hükümler eklenmesine dair 7454
sayılı Kanunun 1 nei maddesinin son fık
rasının kaldırılması hakkımdaki kanun tasarmının Cumhuriyet Senatosunca reddi
ne dair
4
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965
yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair (1/93)
484,560:561,580:583,604,
643 .-646
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1966
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı
Bütçe kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe daîr (1/15)
706
— Orman Genel Müdürlüğü 19*65 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna
dair (1/63)
151,562,584:587,568
605:651:654
— Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair (1/16)
705
— Petrol Dairesi 'Başkanlığı 1966 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe- Karma
Komimyonu raporuna dair (1/19)
706
— Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair (1/17)
705

— 4& —
Sayfa
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
mu İktisadi Tegebbüsleri Karma Komisyo
nunun. 12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kar
nunun 3 neü maddesi gereğince hazır
ladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
denetimi, sonuçları hakkında raporlara dair
(3/165)
414
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966
yılt Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair (1/18)
705
Çabama Komisyonu Ba^kaalığı teskereleri
— Çatışma Komisyonu Başkanlığının,
Antalya
Milletvekili İhsan AtaöVün,
275 sayılı Toplu î§ Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanununun 7 nci maddesine bîr
fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin,
Hükümetçe aynı mahiyette hazırlanmakta
olan kanun tasarısı ile birlikte görüşül
mek üzere içtüzüğün 36 ncı maddesi ge
reğince mehil istemine dair (3/204)
421
— Çalınma Komisyonu Başkanlığı
nın, istanbul Milletvekili Nurettin Bulak'm, 4792 sayılı işçi Sigortalan Ku
rumu Kanununun 20 nci maddesini de
ğiştiren kanun teklifinin Hükümetçe ha
zırlanmakta olan özel yatırım bankası
kurulması hakkındaki kanun tasarısı ile
birlikte görüşmek üzere tehirine dair
(2/188, 3/339)
604
Gümrük ve Tekel Komisyona Bagkaalığı
teskereleri
— Gümrük ve Tekel Komisyonu Baş
kanlığının, Cumhuriyet Senatosu İstanbul
üyesi Rifat Öztürkçîne*nin Su ürünleri
kanunu teklifi ile Trabzon Milletvekili
Ahmet Şener ve 10 arkadaşının^ Su
ürünleri kanunu teklifi ve Cumhuriyet*
Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik înci'nin Su ürünleri kanunu teklifinin havale
edilmiş olduğu Gümrük ve Tekel, İç
işleri, Ticaret, Maliye, Adalet, Tarım ve
Plân komisyonlarımdan seçileeek 4 er üye
den kurulu geçici bir komisyonda pörü- •
şülmesine dair
(3/20S) (2/83,. 2/26,
2/42)
42(X:421

Sayfa
Karma: Komisyonu Ba&kaahğı tezkmlari
— Ankara ÜhİTeraitesi 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(1/21)
4,10:11,70:73
— Ankara Üniversitesi 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağir cetvellerde değişiklik
yapılması halkkmda kanun tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(1/104)
484,560,576:579,604,639:642
—Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Karma Bütçe ISrarisyonu ra
poruna- dair (1/58)
151,561 562,588:591,605,
647:650
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişildik yapılması hafkkmda
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporlarına dair (1/2)
4,8:10,66:69
— 1965 yılı Bütçe Kamarana bağh
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (1/105) 484,559:560,572:
575
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair (1/3)
705
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve B ü t
çe Karma Komisyonu raporuna dair
(1/9)
705
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na, dair (1/10)
705
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair (1/12)
705
— İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair (1/13)
705
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1966
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair (1/14)
705

—

Sayfa
— Karayolan Genel Müdürlüğü 1965
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna
dair (1/93)
484,560:561,580:583,604,643:646
— Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna
dair (1/63)
151,562,584:587,605,651:654
— Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair (1/16) *
705
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair (1/19)
706
— Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair (1/17)
705
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma
Komisyonu raporuna dair (1/18)
705
• Maliye Komisyona Başkanlığı tezkereleri
— Maliye Komisyonu Başkanlığının,
Bursa Milletvekili gadrettin Çanga ve
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanunu
teklifinin müddeti içinde görüşülemedi
ğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin
ce Genel Kurulun bilgisine sunulmasına
dair (2/8, 3/228)
550:551
— Maliye Komisyonu Başkanhğmın,
Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununa bir madde öklenmcslnc dair kanun teklifinin müddeti içinde
görüşü! em ediğinden İçtüzüğün 36 ncı
maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine
sunulmasına dair (2/162, 3/236)
553
— Maliye Komisyonu Başkanlığının,
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 9 arkadaşının, T. C.
Pısba, Telgraf ve Te'ef^n İmletmesi kurulınnna dair 6145 saym Kanuna bir mndde
ekViTndsi hakkındaki kanım teklifinin
nmldeti içinde ırorüsiPemediğinden içtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rnam bilgisine sunulmasına dair (2/59,
3/233)
552

<!«_

Sayfa
— Maliye Komisyonu Başkanlığının
Denizli Milletvekili Hüdaİ Oral ve 24 ar
kadaşının, Petrol OEisi Anonim Ortaklığı
adlı bir petrol dağıtım ve satış teşkilâtı
kurulması hakkındaki kanun teklifinin
müddeti içinde görüşülemediğinden içtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun bilgisine sunulmasına dair (2/21,
3/231)
551
— Maliye Komisyonu Başkanlığının,
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve
13 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Domir ve 9 arkada
şının, 6086 sayılı Turizm endüstrisini teş
vik Kanonunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin müd
deti içinde görüşülemediğinden içtüzüğün
3G ncı maddesi gereğince Genci Kurulun
bilgisine sunulmasına dair (2/40, 3/232) 551:
552
— Maliye Komisyonu Başkanlığının,
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14
arkadaşının Petrol Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
nin* kaldırılması haıkkmdaki kanun tekli
finin müddeti içinde görüşülemediğinden tçtü-züğün 3fi neı maddesi gereğince
Genel Kumlun bilgisine sunulmasına dair
(2/1.4, 3/229)
551
— Maliye Komisyonu Başkanlığının,
tzmir Milletvekili Arif Krtımga ve 4 ar
kadaşına, 193 sayılı Gelir Ver<r5sİ Kanu
nunun 57 ııci maddesine bir frkra eklen
mesine ve mezkûr kanuna geçici bir r^adde i'âve edilmesine dair kanım teklifinin
•müddeti içinde pörüsİ'lcT"ediğirden içtü
züğün 36 ncı maddesi gergince Gonel Ku
rulun bilgisine sunulmasına dair (2/154,
3/235)
552:553
— M'ı1îvfi K^"tev^ım Bakanlığının,
Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzîoğ'n ve
5 arVadasmm, Yatarımlar finansman fonu
teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakan
daki 5 O-ak 1961 tarihli ve 233 savm Kanmrm 9 nen m•*ddcw"nîn derstir' 1 merîne
rtı'r 27 . 4 . 10R2 tarih ve 47 savı'* Kanu
nun değiştirilmesine dair kanım trfrlifi î'e
Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Rıfat

— 47
Sayfa
üztürkçlne'nin, Tasarruf bonoları hakkın
daki Kanunun bfizı maddelerinin değişti
rilmesi ve bâzı maddelerin İlâvesi hakkın
daki kanun teklifinin Hükümetçe aynı
mahiyette hazırlanmakta olan kanun ta
sarısı ile birlikte görüşülmek üzere İçtü
züğün 36 neı maddesi gereğince Genel Ku
rulun bilgisine sunulmasma dair (2/30,
2/102, 3/213)
511
— Maliye Komisyonu Baıka-nlığüun,
Kırşehir Milletvekili Memelim Erdcmir'in,
4 . 7 . 1931 tarih ve 1837 sayılı Bina
Verrisi Kanununun 3 ncü maddesine
bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun teklifi
nin müddeti içinde Rö'iVjülmediğinden
lç'flrü'îün 36 net maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair
(2/142, 3/234)
552
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin
seçimi kanunu tasarısının havale edilmiş
olduğu İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân
komisyonlarından seçilecek beşer üyeden
kurulu Geçici bir Komisyonda görüşülme^
meşine dair önergesinin geriverilmesine da
ir önergesi (4/25, 1/86)
272:273
— Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Adana Milletvekili Saba
hattin Baybora'ya ödeneğinin verilebilme
si için Genel Kurulun tasvibinin gerekti
ğine dair (3/226)
- 4 9 9
— Bir toplantı yılında iki aydan
fazla izin alan Eskişehir Milletvekili. Aziz
iîeytinoğlu'na ödeneninin verilebilmesi için
Genel Kurulun tasvibinin gerektiğine da
ir (3/225)
490
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/182)
152
(3/394)
309=310
419
: (3/208)
(3/224)
498:499
— Tuncoli Milletvekili Hasan Ünlü'yc
hastalığından ö'ürü 36 gün İzin verilmesi
hakkında (3/258)
709
Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
•— MUlî Eğitim Komisyonu Başkan
lığının; Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye-

Sayfa
si Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sa
yılı Kanunla
değiştirilen 1076 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra eklen
mesine dair ek kanun teklifi ve Mardin
Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşı
nın, 1963 ders yılında Harb Okulu öğren
cilerinden okuldan ihracolunanlann asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun tek
lifinin Millî Eğitim Komisyonuna havale
sine dair (2/2, 2/66, 3/244)
710
Millî Savunma Komisyonu
Başkanlığı tezkereleri
— Millî Savunma Komisyonu Baş
kanlığının, İzmir Milletvekili Şinasİ Osmanm, 5802 sayılı Astsubay Kanununa ek ka
nun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Tuneeli Üyesi Mehmet AH Demir'in, 5802 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifinin müddeti
içinde görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı
maddesi gereğince Genel Kunüun bilgisine
- sunulmasına dair (3/209, 2/98, 2/129)

510

Sağhk ve Sosyal Yardım Komisyonu
Başkanlığı tezkeresi
— Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu Başkanlığının, Cumhuriyet Senatosu
Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'ın, 1219 numara
lı Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı ic
rasına dair Kanunun 41, 42, 43 ve 44 ncü
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
teklifinin, Hükümetçe aynı mahiyette ha
zırlanmakta olan kanun tasarısı ile birlikte
görüşülmek üzere İçtüzüğün 36 ncı madde
si gereğince mehil istemine dair (3/203)
(2/24)
421.
Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
— Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (1/25)
—Ankara Üniversi'esi 1961 bütçe yılı
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (1/28)
— Karayolları Genel Müdürlüğünün
1963 bütçe yıh Kesinhesabına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/251)
— Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limited
Şirketinin 1963 yılı hesap ve işlemlerinin
sunulduğuna dair (3/1110)

598

598

733

583

— 4a —
Sayfa
Tarım Koalisyonu Başkanlığı tezkereleri

Sayfa
sına dair kantin: teklifinin müddeti, için.de görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı.
maddesi gereğince Genel. Kurulun bilgi
sine sunulmasına dair (2/45, 3/247)
711:712.
— Ticaret Komisyonu Başkanlığının,
Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal
ve 15 arkadaşının, özel Yatırımlar Bankam
kanunu teklifinin müddeti içinde görüşüle
mediğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına
dair (2/32, 3/245)
710:711

— Tarım Komisyonunu Başkanlığının,
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi
Ahmet Nusret Tuna'nın, traktör, biçer - dö
ver ve saire ziraat aletleriyle parçaları hak
kındaki kanun teklifinin, müddeti içinde
görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunumasma dair (3/211, 2/28) ,
510:511
— Tanm Komisyonu Başkanlığının,
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 9 arkadaşının, Tanm Ba
kanlığı Ziraat İşleri, Zirai Mücadele ve Zi
rai Karantina Genel müdürlüklerine bağlı
kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye
verilmesi hakkındaki kanun teklifinin, müd
deti içinde görüşülemediğinden îçtüzüğün
36 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun
bilgisine sunulmasına dair (3/212, 2/71)
511
— Tanm Komisyonu Başkanlığının,
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 ar
kadaşının, Tütün Tarım Satış Kooperatif
leri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün
Ekicileri Genel Birliği kanunu teklifinin
müddeti içinde görüşülemediğinden içtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince Genel K u n t
lun bilgisine sunulmasına dair (3/210,
2/18)
510

— Ticaret Komisyonu Başkanlığının,
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 10 arkadaşının, Tarım
kredi kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir
maddesinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifinin müddeti içinde görüşülemediğinden
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel
Kurulun bilgisine sunulmasına dair (2/75,
3/248)
712.
— Ticaret Komisyonu Başkanlığının,
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve
15 arkadaşının, Turizm ve seyahat acentaları kanunu teklifinin müddeti içinde
görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince Genel Kurulun bilgisine su
nulmasına dair (2/37, 3/246)
711

Ticaret Komisyona Başkanlığı tezkereleri
— Ticaret Komisyonu Başkanlığının,
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 4 arkadaşının, ziraat alet ve
makinaları ile kimyevî gübre ve ilâç
ları ithalât, istihsal ve memlekette satı
şının münhasıran Devlet eliyle yapılma-

— Ticaret Komisyonu Başkanlığının,
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Çay İsletmeleri' Kuru
mu kanunu teklifinin müddeti içinde görü
şülemediğinden İçtüzüğün' 36 ncı maddesi
gereğince Genel Kurulun bilgisine sunul
masına dair (2/143, 3/249)
712

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ
No.
Cilt Sayfa
27 . 12 . 1965 tarihli 28 ncî Birle
şim tutanak Özeti
2 76:
78
28 . 12 . 1965 tarihli 2fi nen Birle
şim tutanak özeti
2 İSO;
151
29 . 12.. 1965 tarihlî
tfim tutanak özeti

30 ncu Birle2 216

No.
Cilt Sayfa
5 . 1 . 1966 tarihli 31 nci Birleşim
tutamak özeti
2 240:
241
7 . 1 . 1966 tarihli 32 nci Birleşim
tutanak .özeti
2 293:
295
10 . 1 . 1966 tarihli 33 neti. Birleşim
tutanak Özeti
2 340:
341
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Suyfa

Sayfa

12 . 1 . .1966 tarihli 34 ncü Birleşim
tutanak Özeti
2 380:
381
13 . 1 . 1966 tarihli 35 nci Birleşim
tutaıı&k özotİ
2 413

" 2 : 2 . 1966 tarihli 40 nei Birleşim
2 545:
tutanak »özeti
546
4. 2 . 1966 tarihli 41 nei Birleşim
tutanak özeti
2 595:
598
7 . 2 . 1966 tarihli 42 nei Birleşim
2 658:
trnıtanak özeti
659
9 . 2 . 1966 tarihli 43 neü Birleşim
tutanaık özeti
2 702:
704
11 . 2 . 1966 tarihli 44 ncü Birleşim
tutanak özeti
2 732
14 . 2 . 1966 tarihli 45 nci Birleşim
tutanak özeti
3 2:4

17 . 1 . 1966 tarihli 36 nci Birleşim
tutanak özeti
2 456:
459
19 , 1 . 1966 tarihli 37 nei Birleşim
tutanak özeti
2 583
28 ; 1 . 1966 tarihli 38 nci Birleşim
tutanak özeti
2 492;
493
31 . 1 . 1966 tarihli 39 ııcu Birleşim
tutanak özeti
2 507

YOKLAMALAR
Sayfa
218,242:272,296,342,382,414,485.494,
508,547,599,659,660,734

Söz alanlar

A
Sayfa
Mustafa Akalın (Afyon Karahisar) Afyon Karahisar Çay ilçesi Sağlık mer
kezi ye Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine
dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Edip Somunoğlu'nun, sözlü cevabı
münasebetiyle
611
— İlkokul müfettigleri için her ilçeye
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne
düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Eğitim
Bakam Orhan Dengiz'in sözlü cevabı mü
nasebetiyle
613,615
Erol Yılmaz Akçal (Bize) • Kendisi ile
4 arkadaşının, 15 Haziran 1964 günlü 105
nei Birleşimdeki gizli oturum tutanakları
nın neşrine karar verilmesine dair öner
gesi münasebetiyle

80

Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) - İkinci
Beş Yıllık Plânlama üzerinde durarak,
mevcut uygulamaların dahi amacına ula
şamadığını, hayat pahalılığının arttığı ve
plânlamada gerçek meslek sahiplerinin gö
rüşlerine önem verilmediğine dair konuş
ması
344
1. Hakkı Akdoğan (Yozgat) . Adalet
Bakam Hasan Dînçer'in, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uy
gulanacak hükümler hakkındaki kanun ta
sarısının geçici bir komisyonda görüşülme
sine dair önergesi münasebetiyle
501
— Kifayet aleyhinde
535
— Orgeneral Cemal Tural'ın Millî Sa
vunma Bakanına yazdığı resmî yazı ile
Mr. Johnson'un mesajının basına İntikali
hususlarında bilgi edinmek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince Meclis
araştırması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle
513,518

Sayfa
İrfan Aksa (İsparta) • Millet Partisi
Meclis Grupu Başkanvekili Yozgat Millet
vekili ismail Hakkı Akdoğan'm, Orgene
ral Cemal Tural'ın Millî Savunma Baka
nına yazdığı resmî yazı ile Mr. Johnson'un
mesajının basına intikali hususlarında bil
gi edinmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince Meclis araştırması yapıl
masına dair Önergesi münasebetiyle
525
Fethi Alacalı (Tokat) - Pancar ve şe
ker fiyatlarının hâlâ İlân edilmediği, pan
carını teslim eden üreticinin parasını vak
tinde alamadığı ve Hükümetin eski tea
müllere son vermesi gerektiği hakkında
konuşması
347
Ekrem Alican (Sakarya) - 1966 yılı
Bütçe kanun tasarısı münasebetiyle
801
•— Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Amerika Cumhurbaşkanı John
son'un mektubunun bir gazetede yayınlan
ması üzerine kovuşturmanın başladığına,
bu emrivaki karşısında bu mektubun ve
buna verilen cevabın yayınlanmasının Hü
kümetçe gerekli görüldüğüne dair demeci
ve bu demeç üzerine yapılan görüşme mü
nasebetiyle
391
Hükümet Adına Maliye Bakanlığı Mu
hasebat Genel Müdürü Ahmet Tevfik
Alpaslan • Gelir Yergisi Kanununun deği
şik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı münasebetiyle
125,132
Çetin Altan (İstanbul) - Amerika Bir
leşik Devletlerinin Türkiye'deki üsleri ve
tutumu dolayısiyle Sovyet Rusya'nın, Tüçkiye'yİ değil, Amerika'yı muhatap tutma
sının millî haysiyet ve vekarımıza bir darbe olduğuna ve bunun Hükümetin bugün
kü dış siyasetinin sonucu bulunduğuna
dair demeci
246

— 61 —
Sayfa

— Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil'in, Amerika Cumhurbaşkanı Johnson'un mektubunun bir gazetede yayınlan
ması üzerine kovuşturmanın başladığına,
bu emrivaki karşısında bu mektubun ve
buna verilen cevabın yayınlanmasının Hü
kümetçe gerekli görüldüğüne dair demeci
ve bu demeç üzerine yapılan görüşme mü
nasebetiyle
386
— Geçen zapta geçirilmemiş olan öner
gesi ve istenildiği halde söz verilmemesi
hususundaki konuşması ve Başkanlığın
cevabı
343
— Kendisi ile 4 arkadaşının, 15 Hazi
ran 1964 günlü 105 ncİ Birleşimdeki gizli
oturum tutanaklarının neşrine karar veril
mesine dair önergesi münasebetiyle
84
Mehmet Altınsoy (Niğde) - Anayasa
nın 88 nci-maddesi gereğince Kıbrıs konu
sunda ve genel dış politikamız üzerinde
bilgi edinilmek için Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi münasebetiyle
225
Sadnn Aren (istanbul) -1966 yılı Büt
çe kanun tasansı münasebetiyle.

3

Maahar Arıkan (îçol) - 1567 sayılı Ka
nunun yürürlük süresinin uzatılmasına
dair kanun tasarısı münasebetiyle.
471
Mehmet Alî Arsan (Çankırı) - Birleş
miş Milletler Assamblesinde Kıbrıs dâ
vası için son Kore ile Türk umumi ef
kârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu
safhalar üzerinde genel görüşme açıl
masına dair önergeler münasebetiyle.
208
Talât
Asal
(Zonguldak) - Birleş
miş Milletler Assamblesinde Kıbrıs dâ
vası için son Kore ile Türk umumi ef
kârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu
safhalar üzerinde genel görüşme açıl
masına dair önergeler münasebetiyle.
45
— önceki birleşimdeki olaylara karış-,
raış olduğu yolundaki tutanağın yanlış
olduğuna dair açıklaması
548
Kemal Ataman (içel) - Kıbrıs'ta yap
tığı gezi sırasında Kıbrıs halkı ve mücahitleriyle olan görüşmeleri ve edindiği
bilgiler konusunda demeci.
601

Sayfa
İhsan Ataör (Antalya) - Adalet Bakam Hasan Dİnçer'in, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uy
gulanacak hükümler hakkındaki kanun
tasarısının geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair önergesi münasebetiyle.
502
— Gelir Vergisi Kanununun değişik
geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle.
720
— Kendisi ile 4 arkadaşının, 15 Ha
ziran 1964 günlü 105 ncî Birleşimdeki
gizli oturum tutanaklarının neşrine ka
rar verilmesine dair Önergesi münasebe
tiyle.
82
— Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy*un, Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Kıbrıs konusunda ve genel dış
politikamızın üzerinde bilgi edinilmek
için Meclis Araştırması yapılmasına dair
Önergesi münasebetiyle.
232,256,272
— Ticaret Bakam Macit Zeren'in,
17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun
111 ve 112 nci maddeleriyle geçici 1 nci
maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna geçici 4, 5 ve 6 ncı maddelerin
eklenmesine dair kanun tasarısının Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair
önergesi münasebetiyle.
7
Sabit Osman Ava (Köy işleri Ba
kam) - KSy yollarının biran evvel bi
tirilmesi için malzeme temin ve tah
sisi hususunda ne düşünüldüğüne dair
sorusuna Başbakan adına Koy işleri
Bakanı Sabit Osman Avcı'nm sözlü ce
vabı münasebetiyle,
447
— Samsun Milletvekili Bahattin Uztînoğlu'nun, köy yollarının yammına mev
cut statü ile mi devam edileceğine dair
sorusuna sözlü esvabı.
319,320,323
— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm,
da# ve orman İçi köylerine yol yapımı,
okul İnşaatı ve su getirilme İşlerine Ön
celik verilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna sözlü cevabı.
325,327
— Samsun Milletvekili îlyas Kıhç*ın,
kıptilerln. Devlete alt bir arazide, mes-
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Raif
Aybar
(Ordu) - Birleş
miş Milletler Assamblesinde Kıbrıs dâ
vası için son Kore ile Türk umumi ef
kârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu
safhalar üzerinde genel görüşme açıl
masına dair Önergeler münasebetiyle.
42
Kemal Aytaç (Muş) - Gelir Vergisi
Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı
maddeleri hükümlerinin
değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
722

ken sahibi kılınarak yerleşmeleri için
bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine
dair sorusuna sözlü cevabı.
'
329
Mehmet Ali Aybar (istanbul) - Birleş
miş Milletler Assâmblesihde Kıbrıs dâ
vası için son Kore ile Türk umumi ef
kârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu
safhalar 'üzerinde genel görüşme açıl
masına dâir önergeler münasebetiyle.

27

B
Kemal Bağcıoğdu (Ankara) - Adalet
Sakanı Hasan Dinçer'in, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde
uygulanacak hükümler hakkındaki ka
nun tasarısının geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi münasebetiyle. 509
— Birleşmiş Milletler" Assaniblesinde
Kıbrıs dâvası için son Kore ile Türk ef
kârının Kıbrıs dâvasının 'geçirm'is ol
duğu safhalar üzerinde. genel görüşme
açılmasına dair Önergeler münasebetiyle. 197
— Millet Partisi Meclisi Grupu Başkanvekili Yozgat Milletvekili
ismail .
Hakkı' Akdoğan'ın, Orgeneral Cemal Tural'm Millî Savunma Bakanına yazdığı
resmî yazı ile Mr. .Johnson'un mesajı
nın basına intikali -.hususlarında bilgi
edinmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince .Meclis .araştırması -ya
pılmasına dair önergesi münasebetiyle.
526
— Mu^la Milletyekili Turan Şahin ve
îstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın,
toprak reformu kanunu
teklifinin Ge
çici Komisyonda görüşülmesine
dair
önergesi münasebetiyle.
555
Yusuf Ziya Bahadrnh (Yozgat) - Pa
halılığın- gittikçe artması dolayısîyle az
gelirli zümrenin içine düştüğü sıkıntıya
çare bulunmasına dair konuşması,
346

Hayri Başar

(Eskişehir) - Pancar

mustahsılına zamanında avans verilmesi,
telimat nisbetinde kısmi ödemelerle tes
limatı ' bitenlere derhal, tam tediye ya
pılması için radikal bir tedbir alınma^
sının düşünülp düşünülmediğijıe dair so

rusuna Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'
un sözlü cevabı münasebetiyle.
371
Nuri Bayar (Sakarya) - Gelir Vergisi
Kanununun değişik geçiei 5 ve 6 ncı
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle, 104,
723
Bifat Baykal (Mardin) - Gelir Vergisi
Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
96
— Sunuşlar kısmında 9 ncu sırada
bulunan, Millet Partisi Meclis Grupu
Başkanvekili Yozgat Milletvekili îsmail
Hakkı Akdoğan'ın, Orgenaral Cemal
Tııral'ın Millî Savunma Bakanına yaz
dığı resmî yazı ile Mr. Johnson'un me
sajının basına intikali hususlarında bilgi
edinmek üzere Meclis araştırması ya
pılmasına dair Önergesinin önceliği konu
sunda önergesi münasebetiyle.
500
Cihat B'lgehan (Devlet Bakanı) Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğln'nnn Ceyhan ve kolları üzerinde ya
pılacak
barajların
ele alınamaması
yüzünden Adana ovasmdaki sel felâ
ketlerinin devam ettiği, son vukubulan
taşkınların da büyük kayıplara «etoebolduğu, Hükümetçe alman tedbirlerin
yetersiz
bulunduğu yolundaki sözleri
münasebetiyle.
299,300
— Gelir Vergisi Kanununun değişik
geçiei 5 ve 6 ncı maddeleri hükümleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle.
106

— 53 —
$ayf*
— istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, bakanlıklarda ve İktisadi Devlet
Teşebbüsleri ile Devletin iştiraki bu
lunan heır türlü teşekküllerde kimlerin
idari vazife gördüğüne ve bunlarnı kaç
defa değiştirilmiş olduğuna dair sözlü ce
vabı.
618
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın özel idare ve belediyelerle iktisadi
Devlet Teşekkülleri memurlarının per
sonel durumları hakkında ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna sözlü cevabı.
563
— Son aylarda memurlar arasında ya
pılan tâyin ve nakil ve emekliye ayırma
gibi tasarruflar sebebiyle Danıştayın
verdiği tehiri icra kararlarının bakan
lıklarca infaz edilmemesinin doğru olma
dığına dair beyanına cevabı.
549
Ahmet Can Bilgin (Kütahya) - Garp
Linyitleri İşletmesi Değirmisaz bölge
sindeki mevcut kömür rezervinin tü
kenmesi halinde, mevcut tesialerden ne
şekilde istifade edileceğine ve çalışan'
işçilerin istikbali hakkında ne düşünül
düğüne dair sorusuna Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in
sözlü' cevabı münasebetiyle,
678
— Tahkikat açılan Tavşanlı merkez
Fevzipaşa İlkokulu Müdürü için ne gibi
kararlar alındığına ve 27 Mayıs İlkokulu
Müdürü hakkında yapılan ihbarın ne
ler olduğuna dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Orhan Dengiz'in sözlü cevabı
münasebetiyle.
632
— Tunçbilek Termik Santraline yapı
lan ilâve santralin halen niçin işletme
ye açılmadığına dair sorusuna Enerji
ve Tabiî Kaymaklar Bakanı İbrahim De
riner'in sözlü cevabı münasebetiyle.
677
Turhan Bilgin (Erzurum) - Gelir Yer
gisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı
•maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle. 124
Sami Binİcioğra (Manisa) - Niğde
Milletvekili Mehmet Altınsöy'un, Anaya
sanın 86 nci madesi gereğince Kıbrıs

Sayfa
konusunda ve genel dış politikamızın
üzerinde .bilgi edinilmek için Meclis
Araştırması yapılması yapılmasına dair
önergesi münasebetiyle.
261
— Muğla Milletvekili Turan Şahin
ve İstanbul Milletvekili Coşkun KırcaV
nın, Toprak reformu kanunu teklifinin
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
önergesi münasebetiyle.
558
Orhan Birgit (İstanbul) - İmroz ve
Bozcaada'yı raegalo idea
etkisinden
kurtarma teşebbüslerine dair demeci.
243
Behice Hatko (Borani (TTrfa) - Gelir
Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve
6 ncı maddeleri hükümlerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle.
'
92,123
— Millet Partisi Meclisi Grupu Başkanvekili Yozgat Milletvekili
İsmail
Hakkı Akdoğan'in, Orgeneral Cemal Tural'ın Millî Savunma Bakanına yazdığı
resmî yazı ile Mr; Johnson'un mesajı
nın basma intikali : hususlarında bilgi
edinmek üzere Anayasanın 88 nöi mad
desi gereğince -Meclis, araştırması ya
pılmasına dair önergesi münasebetiyle. 523;
1

' •' 529

Mahmut Bozdoğan (Adana.) - Kifayet
aleyhinde.'
271
Osman Jlölükbaşı (Ankara) -Birleş
miş Milletler Assamblesinde Kıbrıs dâ
vası İçin son Kore ile Türk umumi ef
kârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu
safhalar üzerinde genel görüşme açıl
masına dair Önergeler münasebetiyle,

13

— Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in,
Amerika Cumhurbaşkanı
Johnson'un mektubunun bir gazetede
yayınlanması
üzerine
kovuşturmanın
başladığına, bu emrivaki karşısında bu
mektubun ve buna verilen cevabın ya
yınlanmasının Hükümetçe gerekli görül
düğüne dair .demeoi^ye. _bu dgmeç üze
rine yapılan görüşme münâsebetiyle. 397,
-''•'•"
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İhsan Sabri Çağlayangü (Diskleri Bar
kanı) - Birieşîmiş Milletler Assamblesinde Kıbrıs dâvası içim son Kore ile
Türk umumi efkârının
Kıbrıs dâvası
nın geçirmiş, olduğu safhalar
üzerinde
genel görülme açhmasına dair önergeler
münasebetiyle.
171
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında Ortaklık Anlaşması çer
çevesinde, bugüne kadar, idari ve ekono
mik alanlarda ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair sorusuna sözlü cevabı.
438
— Amerika Cumhurbaşkanı John.
son'un
mektubunun bir
gazetede
yayınlanması
üzerine
kovuşturmanınbaşladığına, bu emrivaki karşısında bu
mektubun ve buna verilen cevabın ya
yınlanmasının Hükümetçe gerekli görül
düğüne dair demeci ve bu demeç üze
rine yapılan görüşme münasehetiyle, 384,389
Fethi Çelikbaj (Burdur) - 1567 sa
yılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
masına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle.
467,448 •
— 1965 Kalkınma İstikrazı hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle.
283

— Burdur Milletvekili Fethi Çel'kbaş'ın, fakülte ve yüksek okullarım yö
netmelik müfredat programlarında tadî
lât yapmak suretiyle lise mezunlarının
serbestçe ve diledikleri yüksek öğrenim
kurumlarına devam imkânlarının sağlanıp sağlanmıyacağıtna dair sorusu münase
betiyle.
— Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, Anayaasnın 88 nci maddesi gere
ğince Kıbrıs konusunda ve genel dış po
litikamız üzerinde bilgi edinilmek içm
Meclis Araştırması yapılmasına dair Öner
gesi münasebetiyle— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasındaki
Ortaklık Anlaşması
çerçevesinde, bugüne kadar, idari ve
ekonomik alanlarda ne gibi çalışmalar
yapıldığına dair sorusuna Başbakan adına
Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'in sözlü cevabı münasebetiyle.
Mustafa Komal çilesiz (Giresun) • Gi
resun'a kurulması evvelce kararlaştırıl
mış. olan kâğıt fabrikasının
gecikme
sebeplerinin ne olduğuna dair sorusuna
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un sözlü
cevabı münasebetiyle.

634

255

441

367

D
Bahri Dağdas (Tarım Bakam) - Sam
sun Milletvekili îlyas Kıhç'ın, orman
tahribatını önlemek üzere bütün yurtta
maden kömürü yakılması için bir ted
bir alınmasının düşünülp düşünülmedi
ğine dair sorusuna sözlü cevabı.
605,607
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Orman Tekniker Okulunda okuyan
öğrenci miktarına ve ihtiyaca cevap ve
recek durumda olup olmadığına dair so
rusuna sözlü cevabı.
607,610
Ahmet Dallı (Ankara) • Telefon fab
rikasının 10 yıldan beri İhale edileme
mesi sebebine dair sorusuna Ulaştırma
Bakam SeyÛ öztürk'ün sözlü cevabı mü
nasebetiyle.
318

Ahmet Demiray (Amasya) - Anaya
sanın ışığı altında, iktisadi düzen başta olmak üzere, millet dertlerine âcü
çareler aranması hususunda demeci.
708
— Cumhurbaçankam Cemal Gürseli'n,
sağlık durumu ile ilgili verilen rapor
gereğince, tedavi edilmek üzere bugün
Amerika'ya hareketlerinin kararlaştırıldığını, ancak hava muhalefeti dolayısiyle
uçağın vaktinde gelmemesi- yüzünden
hareketlerinin Şubatın ikinci Çarşamba
gününe kaldığını bildiren demeci.
494
— Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'i Amerika Cumhurbaşkanı Johnson'un mektubumun bir gazetede yaymlanması üzerine kovuşturmanın başladığı
na, bu emrivaki kargısında bu mektu-
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—
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han ve buna verilen cevabın yayınlan*
masının Hükümetçe gerekli görüldüğü*
ne dair demeci ve bn demeç üzerine ya
pılan görüşme münasebetiyle.
394,402
Orhan Dengiz (MiDÎ Eğitim Baltanı) Afyon Karahiaar Milletvekili Mustafa
Akalın'ın, İlkokul müfettişleri İçin her
ilçeye bir jeep arabası verilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna
sözlü cevabı.
613
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, geçen yıllarda liselerden mezun olup
da üniversite ve yüksek okullara giremiyenlerin durumları nazara alınarak
ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair so
rusu münasebetiyle.
631
— Kütahya Milletvekili Ahmet Canbilginln, hakkında tahkikat açılan Tav
şanlı Merkez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü
için ne gibi kararlar alındılına ve 27 Ma
yıs İlkokul Müdürü hakkında yapılan
ihbarın neler olduğuna dair sorusuna
sözlü cevabı.
631,634
— Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, köy okulları ve lojmanları
nın, sıhhi, iktisadi ve emniyet bakımım
dan-, yeterli olup olmadığına dair soru
suna sözlü cevabı.
443
— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'-n,
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin
dağıtıra ve satımı için bir şirket kurul
masının düşünlttp, düşünülmediğine dair
sorusuna sözlü cevabı.
446
— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüz$r"m, halen Avrupa ve Amerika'da
Devlet ve kendi hesabına öğrenim ya
pan öğrenci miktarına dair sorusuna
sözlü cevabı,
450
Basan Dİnçer (AdaHet Bakanı) Ankara Merkez Ceza Evindeki ayaklan
ma ve gösterilere ve vukubulan ölüm ve

yaralanmalara, bin özel «açlar hak
kında af kanun tasarısı vermek sure
tiyle, Hükümetin »bebolduğu yolunda ko
nuşması.
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ekincinin, Silvan Kaymakamı ile Sav
cısının partizanca davranışlarından ötürü
ilçede asayişin bozulduğunun doğru
olup olmadığına dair sorusuna sözlü ce
vabı.
— Samusn Milletvekili îlyas Kılıçta,
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman
kavuşacağına ve yeni ceza evi inşaatının
ne zaman biteceğine dair sorusuna sözlü
cevabı.
ibrahim Deriner (Enerji ve Tabiî
KaynaMar Bakanı) - Erzurum Milletvevekili Nihat Pasinlinin, Erzurum'da aile
başına kaç ton. kok kömürü verildiğine
ve Doğu illerinde, kömür kontenjanı
nın artırılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna sözlü cevabı.

Bülent Zeevit (Zonguldak) . Niğde
Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince Kıbrıs
konusunda ve genel dış politikamızın
üzerinde bilgi edinilmek için Meclis
Araştırması yapılmasına dair önergesi

münasebetiyle.
257
— 18 Eylül 1965 tarihinden beri
çıkarılacağı va'dedilen Af Kanununun,
bâzı suçların İşlenmesini teşvik ettiği ve
cesaretlendirdiği, bu sebeple çıkacak ka
nunun belirli bir tarihten sonraya şa-

462

360

358

679,
681

— Kütahya Mİletvekilİ Ahmet Can
Bilginin, Garp Linyitleri İşletmesi Değirmisaz bölgesindeki mevcut kömür re
zervinin tükenmesi halinde, mevcut te
sislerden ne şekilde istifade edilece
ğine ve çalışan işçilerin istikbali hakkın
da ne düşünüldüğüne dair sözlü cevabı, 678
— Kütahya Milletvekili Ahmet Can
Bİlgin'in, Tunjbilek Termik Santraline
yapılan ilâve santralin halen niçin iş*
tetmeye açılmadığına dair sorusuna sözlü
cevabı.
677
(Siyasettin Daman (Sivas) - Yurdu
muzda üçüncü bir demir ve çelik sa
nayii kurulmasına ihtiyacolup olmadı
ğına dair sorusuna Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un sözlü cevabı münasebetiyle. 366
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mil olamtyacağmm • Hükümetçe hemen•••
Millet Meclisi üy&lerİnin c i m l e r i n d e uy-- -••••açıklanması gerektiğine hakkında demeci,. 301/ gulanacak hükümler hakkındaki kanun tasa
rısının geçici bir komisyonda görüşülmesine
Zeki Efeoğ/lu (izmir) - Gelir Vergisi
dair Önergesi münasebetiyle
509
Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı
— Oelir Vergisi Kamınuntra değişik
maddeleri
hükümlerinin
değiştirilmesi
geçici 5 ve 6 ncı maddeleri ılıü kümlerin in de
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
130
ğiştirilmedi 'hakkında kanun tasarısı müna- •
Tank Ziya Ekinci (Diyarbakır) .«ebtİyle
• 97,f 1.9,129.
3965 kalkınma istikrazı hakkında kanun
— Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma
tasarısı münasebetiyle.
• 284
Komisyonu raporunun gonüşulmosi hakkın
— Diyarbakır'ın, Eğil bucağı Aykol
da Başkanlığın sunuşu münasebetiyle
415
köyünde Aralık ayı içimle, bir öldürme
— MiUdt Partisi M-eclis fîrupu Başfc&nhâdisesi olup olmadığına ve firari katil
vekili Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akzanlısının yakalanıp
yakalanmadığına
rtoğrm'uı, Orgeneral Cemal Tural'ın Millî
dair soruttu
raimasohet.iyle.
693,697
Savunma. Bakanına yazdığı resmî yazı ile
-1— Niğde Milletvekili Mehmet AltmJdhmon'un mesajının basına intikali husutssoy'un, Anayasanın 88 nei maddesi gere
1 arında bilgi edinmek üze.re Anayasanın 88
ğince Kıbrıs konusunda ve genel dış- po
nci maddesi (gereğince Meclis araştırması
litikamızın üzerinde bilgi edinilmek için
yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
514,
Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
528
gesi münasebetiyle.
••
- 228
— Silvan Kaymakamı ile Savcısının
— Sunuşlar kısmında 9 neti sırada bu
partizanca davranışlarından Ötürü ilçede *
lunan, Millet Partisi Meclis (Irupu Başkanasayişin bozulduğunun doğru olup ol
ıvİcili Yozgat Milletvekili ismail Halikı Akmadığına dair sorusuna Adalet Rakam'.
doğan'm, Orgeneral Oemal Tural'ın Millî
Hasan Dineerle, içişleri Bakanı
Panik
Savunma Bakanına-"yazdığı resmî yaızı ile
Sükan*ın sözlü revapları münasebetiyle;
362
Mf. Johnson'un mesajının basına în'tikaüi
Süleyman Arif Emre (Adıyaman) hususlarında bilgi cd.inm.ok üzere Meclis
Ayasofya'nın. cami olarak ibadete açıl
ara.s*,ııması yapılmasına dair önergesinin ön
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair'
celiği 'konusunda önergemi münasebetiyle
499
sorusuna Devlet Bakanı Bcfet Sezgiıı'in
Etbem Erdinç (Bayındırlık Bakanı) sözlü cevabı münasebetiyle.
3B8
SnmKim- Milletvekili tlyas Kılıc/in, Samsun
— Gelir Vergisi Kanununun değişik
limanının inşasından sonra meydana gelen
geçici '5 ve 6 hcı maddeleri hükümleri
kumsalın tanzimi hususunda ne düşünüldü
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
ğüne dair Bayındırlık ve "Ulaştırma Bakan
rısı münasebetiyle.
717
larından sralü «orıısuiva sözlü cevabı
356
— Iıörüşmelcr sırasında parti grupu
— Samsun Milletvekili llyas -Kılıç'm,
sözcülerine öncelikle söz verilmesi yükünden
Samsun'un liman yapımı sebebiyle {bozuldu
diğer milletvekili eri konuşmadan yeterlik
ğu için yeniden inşa edilen kanalizasyonun- •- • .
Önergelerine sıra geldiğine, bu konuda yani
da teknik karta yapılmasına kimlerin sobebve adilâne bir uygulamaya gidilmesine dair
olduğuna dair sözlü.sorusuna.esvabı
.350
demeci
' • ' ' . ' • ' " 2^2
— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın,
Ali Naili Erdem (Çalışma Bakanı) Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yo
lun yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
7. Şubatta izmir'de 55 gün devam eden grev
ğine dair sorusuna sözlü cevabı
353
sonu uda vukuagelon olaylarda Hükümetin
•gerekli 'tedbirleri almadığınîi dair konuşma-—- vSinop Milletvekili Niyaçri özgü^'ün, sına cevalbı ; _6,67
Sinop i.li kıyılarındaki barınak yerlerinin • • .tevhit edilmiş olup olmadığına dair soruşuna •
Memduh Erdemir (Kırşehir)- - Adalet •;..
. ..-•.• . . . . -.- :•6âl• .
Bakanı Hasan ÎMnger'in., Türkiye .....Büj'iik.ii ..:::... sözlü cevabı
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Tekin Erer (İstanbul) - Bakanlıklarda
— Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlave İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile Devle
yangil'in Amerika Cumhurbaşkanı Jhontin i§tira<ki 'bulunan her türlü teşekkül
son'un mektubunun bir gazetede yayın
lerde (kimlerin idari vazife gördüğüne ve
lanması üzerine kovuşturmanın başladığı
bunların kaç defa değiştirilmiş olduğuna
na, bu emrivaki karşısında hu mektubun ve
dair sorusuna Devlet Bakanı Cihat Bilge'buna verilen cevabın yayınlanmasının
han'm sözlü cevabı münasebetiyle
629,630 Hükümetçe gerekli görüldüğüne dair de
Mesut Erez (Kütahya) - 1567 sayılı
meci ve hu demeç üzerine yapılan görüşme
Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına
münasebetiyle
383,388
• dair kânun tasarısı münasebetiyle
470
— Nidğe Milletvekili Mehmet Altm— Gelir Vergisi Kanununun değişik
soy'un, Anayasanın 88 nei maddesi gegeçici 5 ve 6'ncı maddeleri hükümlerinin
- reğince Kıbrıs konusunda ve genel dış
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
politikamızın üzerinde bilgi «dinilmek
nasebetiyle
94,110,129
için Meclis araştırması yapılmasına dair
— .1965 Kalkınma İstikrahı hakkında
önengesi münasebetiyle
247
;
kanun tasarısı münasebetiyle •277
Şaban Erik (Malatya) - Gelir Vergisi
İlhami Erdem- (Edirne) - Gelir Vergisi
Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı mad
Kanununun değişik geçici 5 ve 6 neı mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle
727 da kanun tasarısı münasebetiyle
114
Nihat Erim (Kocaeli) - Birleşmiş Mil
Muammer Erten (Manisa) - Bütçelerin
letler Assabmlessinde Kıbrıs dâvası için
icra ve plân ve programlarına göre dü
zenlenmesi (kanuni hükkmüne rağmen 1966
son Kare ile Türk umumi efkârının Kıb
icra programının henüz ele alınamadığı
rıs dâvasının geçirmiş olduğu safhalar üze
ve hayat pahalılığının da önüne gelimedirinde geneî görüşme açılmasına dair Öner
348
geler münâsebetiyle
.34,162,206 ğine dair konuşması

F
Turhan Feyzioglu (Kayseri) - Avrupa
Konseyi Assamblesinde Kıbrıs'la ilgili ola
rak lehimize 'alınmış bulanan sön karar
hakkında ve Kıbrıslı • yurttaşlarımıza âcil
yardım tavsiyesini ihtiva eden Nüfus ve
Mülteciler Komisyonu kararının alınması
nı sağlryan gelişmelere değinerek Hükü
metin bu 'kararı değerlendirmesi (gerektiği
ne dair demeci' 494
— Birleşmiş Milletler Assamblesinde
Kibns dâvası 'için son Kore ile Türk
umumi efkârının Kıbrıs dâvasının geçir
miş olduğu safhalar -üzerinde genel görüş
me açılmasına, dair önergeler münasebe
tiyle
199
— Devlet Bakanı Refet Sezgin'İn, 509
sayılı Tapulama kanunu tasarısının havale
edilmiş olduğu İçişleri, Adalet ve Plân
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden
kurulu geçici- bir komisyonda görüşülme
sin» dair Önergesi münasebetiyle
673

— Gelir Vergisi Kanununun d*ğişik ge
çici 5 ve 6 inci maddeleri hükümlerinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
90,101,123
— Hükümetin personel poiltikası, özel
likle Danıştayın bâzı. yeni atamaları ve
eski memurların yerlerini tenk etmeleri
ni durdurduğ-una dair verdiği kararların
yerine getirilmemesinin Anayasa ile bağdaşamıyaeagı halkkunda demeci
599
— Millet Partisi Meclis Grupu Baş-kanvekili Yozgat Milletvekili İsmail Hak'
t ı Akdoğan'm, Orgeneral Cemal Tural'm
Millî Savunma Bakanına yazdığı resmi
yazı ile Mr. Johnson'un mesajının basına
intikali hususlarında bilgi edinmek üzere
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Mec
lis araştırması yapılmasına dair Önergesi
münasebetiyle •
522
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— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Gelir Vergisi Kanununun değişik ge
çici beşinci ve altıncı maddeleri hükümle
rinin değiştirilmesi hakkındaki tasarının,
Cumhuriyet Senatosundan da geçerek, he
nüz kanunlaşmamasına rağmen, kanunlaş
mış gibi işlem yapılmasının Anayasaya ay-

Sayfa
kın olduğu yolundaki konuşmasına ceva
bı
223
Mubiddİn Güven (İstanbul) • Dışişle
ri Bakanı İhsan Sabrİ Çağlayangil'in Ame
rika Cumhurbaşkanı Jhonson'un mektubu
nun bir gazetede yayınlanması üzerine ko
vuşturmanın başladığına, bu emrivaki kar
şısında bu mektubun ve buna verilen ceva
bın yayınlanmasının Hükümetçe gerekli gö
rüldüğüne dair demeci ve bu demeç üzeri
ne yapılan görüşme münasebetiyle
404
— Millet Partisi Meclis Grupu Başkanvekili Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan'm, Orgeneral Cemal Tural'ın Millî
Savunma Bakanına yazdığı resmi yazı ite
Mr. Jhonson'un mesajının basına intikali
hususlannda bilgi edinmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi münase
betiyle
516,533
— Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy-'
un, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
Kıbns konusunda ve genel dış politikamı
zın Üzerinde bilgi edinilmek için Meclis
araştırması yapılmasına dair Önergesi mü
nasebetiyle
248

İbrahim Sıtkı HaÜpğolu (Ankara) •
Birleşmiş Milletler Assambelesînde Kıbrıs
dâvası için son Kore ile Türk Umumi Ef
kârının Kıbns dâvasının geçirmiş- olduğu
safhalar üzerinde genel görüşme açılma
sına dair önergeler münasebetiyle
188
— Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla
yangil'in Amerika Cumhurbaşkanı Jhon
son'un mektubunun bir gazetede yayınlan-

ması üzerine kovuşturmanın başladığına,
bu emrivaki karşısında bu mektubun ve
buna verilen cevabın yayınlanmasının Hü
kümetçe gerekli görüldüğüne dair deme
ci ve bu demeç üzerine yapılan görüşme
münasebetiyle
394
—Geçim darlığı konusuna ve dolayı
siyle Hükümetin genel ve iktisadî siyase
tine dair demeci
661

. Settar tksel (tamir) - Birleşmiş Mil
letler Assamlesinde Kıbrıs dâvası için son
Kore İle Türk Umumi Efkârının Kıbrıs
dâvasının geçirmiş, olduğu safhalar üzerin
de genel görüşme açılmasına dair önerge
ler münasebetiyle.
191
—• Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Amerika Cumhurbaşkanı Jhon-

son'un mektubunun bir gazetede yayınlan
ması üzerine kovuşturmanın başladığına,
bu emrivaki karşısında bu mektubun ve
buna verilen cevabın yayınlanmasının Hü
kümetçe gerekli görüldüğüne dair deme
ci ve bu demeç üzerine yapılan görüşme
münasebetiyle
893

Kasım Gülek (Adana) • NATO'nun
reformu konusunu ele almak üzere kurulan
Avrupa Konaeyi Milletlerarası Komisyon
daki görüşmelere dair demeei.
— Hindistan Başbakanı Lâl Bahadır
Şastri"nin ölümü dol&yısiyle Hint Mille
tine başsağlığı diliyen demeci
Ferda Güley (Orda) - Zaptı sabit
hakkında
İhsan Güsran Malîye (Bakanı) - 1965
Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasa
n a münasebetiyle.
— 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı mü
nasebetiyle

660
342
191
279
735

— Gelir Vergisi Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin .
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
724
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cek durumda olup olmadığına dair soru
suna Tarım Bakam Bahri Dağdaş'ın sözlü
cevabı münasebetiyle
608
— Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak
olan yolun yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Bayındırlık
Bakanı Ethem Erdinç'in, sözlü cevabı
353

Hüml îşgüsar (Sinop) • Halen Avru
pa ve Amerika'da Devlet ve kendi hesabı
na öğrenim yapan öğrenci miktarına dair
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengîz'in sözlü cevabı münasebetiyle
452
— Orman Tekniker Okulunda okuyan
öğrenci miktarına ve ihtiyaca cevap vere-

K
thsan Kabadayı (Konya) - Gelir Ver
gisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
Mustafa Kaptan (Sinop) - Devlet Ba
kam Eefet Sezgin'in, 509 sayılı Tapulama
kanunu tasarısının havale edilmiş, olduğu
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından
seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici bir
komisyonda görüşülmesine dair önergesi
münasebetiyle
. AH Karahan (Hakkari) - Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, Anayasanın 88
nci maddesi gereğince Kıbrıs konusunda
ve genel dış politikamızın üzerinde bilgi
edinilmek için Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi münasebetiyle
Ali Karcı (Adana) - Gelir Vergisi Ka
nununun değişik geçici 5 ve 6 ncı madde
leri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle
llyas Kılıç (Samsun) • Dağ ve orman
içi köylerine yol yapımı, okul inşaatı ve su
getirilme işlerine Öncelik verilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna
Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı'nın
sözlü cevabı münasebetiyle
— Kıptilerin, Devlete ait bir arazide,
mesken sahibi kılınarak yerleşmeleri için
bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan ve Köy İşleri Bakam Sabit Os
man Avcı'nın sözlü cevapları münasebe
tiyle .
— KÖy yollarının biran evvel bitiril
mesi için malzeme temin ve tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna
Başbakan adına Köy İşleri Bakanı Sabit
Osman Avcı'nın sözlü cevabı münasebetiyle

133

674

269

116

325

329

— Orman tahribatını önlemek üzere
bütün yurtta maden kömürü yakılması
için bir tedbir alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusuna Tarım Baka
nı Bahri Dağdaş'ın sözlü cevabı münase
betiyle
606
— özel ve resmî bütün kitap ve dergi
lerin dağıtım ve satımı için bir şirket ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair sorusu Milli Eğitim Bakanı Orhan
Dengiz'in sözlü cevabı
446
— Samsun'un, bir adliye sarayına ne
zaman kavuşacağına ve yeni ceza evi inşa
atının ne zaman biteceğine dair sorusuna
Adalet Bakam Hasan Dinçer'in sözlü ceva
bı münasebetiyle
358
— Samsun limanının inşasından sonra
meydana gelen kumsalın tanzimi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Ethem Erdinç'in sözlü ce
vabı münasebetiyle
356
— Samsun liman yapımı sebebiyle bo
zulduğu için yeniden inşa edilen kanalizas
yonun da teknik hata yapılmasına kimlerin
sebeoolduğuna dair sorusuna Bayındırlık
Bakanı Ethem Erdinç'in sözlü cevabı mü
nasebetiyle
352
— Tütün ekicilerinden kesilen paralar
la kurulacağı söylenen Tütüncüler Ban
kasının durumuna dair sorusuna Ticaret
Bakanı Mach Zeren'in, sözlü cevabı müna
sebetiyle
437
Faik Kırbaslı (Burdur) • 1567 sayılı
Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına
dair kanun tasarısı münasebetiyle
471

.
— 1965 Kalkınma istikrazı hakkında
448 | kanun tasarısı münasebetiyle
278
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— Gelir Vergisi Kanununun değişik
geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
134, 717
Coşkun Kırca (İstanbul) - Adalet Ba
kanı Kasan Binçor'in, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelerinin seçimlerde uy
gulanacak hüküm] eır hakkımdaki kanun
•tasai'usmın geçi-ci bir komisyonda (görü
şülmesine dair önergesi ınünascbetiylv
501
— Birleşmiş Milletler Assanıbl ekinde
Kıbrıs dâvası için son Kore ilt Türk
umumi efkârının Kıbrıs dâvasının geçir
miş olduğu safhalar üzerinde -genel görüş
me açılmasına dair önergeler münasebe
tiyle
189,196, 205
— Bulgaristan Parlâmento Başkanının,
Bulgaristan'ı ziyaret maksadiyîe; Berlin
Temsilciler Meclisi Başkanının, Almanya'
yı iadeten ziyaret maksadiylc, Türkiye
Büyük Millet Meclisinden birer heyetin
daveti ile ilgili olarak Meclislerin Başkan
lık Divanlarmca müştereken tesbit edilen
uygun mütalâaların- Genci Kurulun tasvi
bine sunulması münasetiyle
ı675
— Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Oağlayangin'in Amerika Cumhurbaşkanı Jolıııson'uu m-ektubunun bir gazetede yayınlan
ması üzerine kovuşturmanın başladığına,
•bu emrivaki karşısında bu mektubun ve bu
na verilen ce\abın yayınlanmasının Hüluimetçe gerekli görüldüğüne dair demeci ve
bu demeç üzerine yapılan görüşme mü
nasebetiyle
409
— GeBrVergisi Kanununun d<cğişik
geçici 5 ve 6 neı maddeleri hükümlerinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
münaıseb etiyle
80
— Gelir Vergisi Kanununun değişik
:geçici 5 ve 6 ncı ımaddoleri hüküm'l erinin
d eğiştir ilmesi •hakkında kanun tasarısı
«münasetiyle
718,729
— Kendisi ile dört arkadaşının, 15
Haziranı 1964 günlü 105 nei. Birleşimdeki
gizli oturum tutanaklarının neşrine karar
verilmesine dair önergesi nıünasebetiyıle
' 79,81,83,87
— Mîllet* Partisi Meclis Grupn Başkan vekili Yozgat Milletvekili İsmail Hak-

Sayfa
ki Akdoğan'm, Orgeneral Cemal Tural'ın
Millî Savunma Bakanına yandığı resmî
ya2i ile Mr. Johnson'ın mesajının basma
intikali lıususlannda bilgi edinmek üzere
Anayasanın 88 nei maddesi gereğince Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi
münasebetiyle
527,534
•— Muğla Milletvekili Turan Şahin ve
îstambul Milletvekili Coşkun Kırea'nın,
Toprak reformu kanunu teklifinin Geçici
Komisyonda görüşü İlmesine d-a-ir önergesi
münasebetiyle
533
— Sunuşlar kısmında 9 nen sırada bu
lunan, Millet Partisi Meclis Grup Başkansekili Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı
Akdoğan'm, Orgeneral Cemal Tural'ın
Millî Savunma Bakanına yazdığı resmî
yazı ile Mr, Johnson'un mesajmın basına
intikali hııslarında, bilgi edinmek üzere
MGCMS araştırması yapılmasına dair öner
gesinin önceliği konusunda önergesi mü
nasebetiyle
500
— Ticaret Komisyonu Başkanlığının,
Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Alksal
ve 15 arkadaşının, özel Yatırımlar Bankası
kanun tekliflinin müddeti içinde götriişülıeıncdiğinden İçtüzüğün, 36 ncı maddesi .
gereğince Genel Kurulun bilgisine sunul
masına dair tezkeresi münasebetiyle
710
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı'nm, birçok genel müdür, memur ve
özellikle Öğretmenlerin baskı altında tutul
ması, gereksiz nakiller yapılması, açığa y a d a
Bakaıdık enirine alınması konularının ka
mın oyu Önünde tartışılmasına imkân vermek
ve Hükümetin olundu bir yola girmesini
sağlamak amaeİylc Anayasanın 88 nei
maddesi gereğince bir genel görüşme açıl
masına dair Önergesi
306
Celâl Nuri Koç (Kars) - Niğde Mil
letvekili M eıh m et Altmış oy'un, Anayasa
nın 88 nei maddesi goreğinee Kıbrıs ko
nusunda ve genel dış politikamızın üze
ninde bilgi edinilmek için Meclis araşt-ır<ması yapılmasına dair Önıergesi mıü-ııasebotiylc
258,362
— Yozgat Milletvekili Yusuf £iya Bahadınlı'nın, birçok genel müdür memur ve
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Sayfa
özellikle öğretmenlerin baskı altında tu
tulması, gereksiz nakiller yapılması, açığa
ya da Bakanlık emrine alınması konuları
nın kamu oyu önünde tartışılmasına imkân
vermek ve Hükümetin olumlu bir yola gir
mesini sağlamak amaeiyle Anayasanın 88
nei maddesi gereğince bir genel görüşme
açılmasına daiı Önergesi
307
Yunus Koçak (Konya) - 1965 Kalkın<ma İstikrazı halkkınida kanun tasarısı münaseıbetiyle

277

— Devlet Bakanı Itefet Sezgm'hı, 509
. sayılı Tapulama Kanunu tasarısının ha
vale edilmiş olduğu lebleri, Adalet ve
Plân kö misyonlarından seçilecek 5 er üye
den ıkurulu gemici ıbir komisyonda görü
şülmesine dair Önergesi münasebetiyle
670
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı'nın, birçok genel müdür, mamur
ve özellikle Öğretmenlerin baskı altında
tutulması gereksiz (nakiller yapılması, açı
ğa ya da Bakanlık emrine alınması konu
larının kamuoyu önünde tartışılmasına
imkân vtenmek ve Hükümetin olumlu bir
yola gitımesini sağlamak amaeiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğinee bir ge(nel görüşme agılmaisıına dair önergesi
304

Talât Köseoğlu (Hatay) - J567 sayılı
Kanunun yürürlük suresinin uzatılmasına
dair kanun tasarısı münaseftiyle .
— 1-965 Kalkınma İstikrazı hakkında)
kanun tasarısı münasebetiyle
— Gümrük ve Tekel Komisyonu Baş
kanlığının, Cunıihurİyet Senatosu İstanbul
Üyesi Ri&tt öztürkçine'nin Su ürünleri ka
nunu teklifi ile Trabzon Milletvekili Ah
met Şener ve ön arkadaşının Su ürünleri
kanunu teklifi ve Cumhuriyet Senatosu
Zonguldak Üyesi TevSik tnci'nin Su ürün
leri kanunu tekliflerinin s geçtci bir komis
yonda görüşülmesine dair
— Türkiye ile Suriye arasındaki Pasa
van ve İyi Komşuluk andlaşmalarmm
tatbikîyle Suriye hudutlarında kacakeıJık
yapıldığına inanılıp inanılmadığına daif
sorusuna İçişleri Bakanı T\aruk Sülkan'ın
sözlü cevabı münasebetiyle
— Yoztgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı'nın, birçok genel müdür, memur ve
özellikle öğretmenlerin baskı altında tu
tulması, gereksiz nakiller yapılması, açığa
ya da Bakanlık emrine alınması konula
rının kamu oyu önünde tartışılmasına im
kân vermek ve Hükümetin olumlu bir yo
la girmesini sağlamak amaeiyle Anayasa
nın 88 nei maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi

469
277

- 420

375

Zarife Koçak (Bitlis) • Son aylarda
memurlar arasında yapılan tâyin, nakil
ve emekliye ayırma gibi tasarruflar sebe
biyle Damş/taym verdiği teshiri icra ka
rar latanın bakanlıklarca infaz e d ilm ekme
sinin doğru lolmadığına dair beyanı
548

Rıza Kuas (Ankara) - 7 Şubatta İz
mir'de 55 gün devam eden grev sonunda
vukua gelen olaylarda Hükümetin gerek
li tedbirleri almadığına dair lconuştnası
663

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - Gelir
Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6
nei maddeleri, hükümlerinin değişti rikn e si haMkında kanuna tasarısı münasebetiy
le
122

Nasif Kurucu (Konya) • Konya Mil
letvekili Naızof Kurucu"nun, umum mü
dür, vali ve kaymakamların sınıf değiştir
me ve tâyinlerinin kış ortasına raslatılmasmın doğurduğu baskıya dair demeci
418

Abdurrahman Şeref Laç (İstanbul) •
Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü Kuran
Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebele
rinin kendi kendilerini

kısırlaştırdıkları

haıkfcmdafci ihbarın tahkik edilip edilme

30Ö

diğine dair Devlet, Adalet, İçişleri, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından so
rusuna İçişleri Bakanı Faruk Sükan ila
Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somımoğlu'nun sözlü cevapları münasebe
tiyle
,683,687

— 62 —

M
Sayfa
na dair önergeler münasebetiyle
202
— Gelir Vergisi Kanununun değişik
geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
münasebetiyle
113

Sayfa
Sadık Tekin MUftuo£ln (Zonguldak) .
Birleşmiş Milletler Assamblesînde Kıbrıs
dâvası için son Kore ile Türk umumi ef
kârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu
safhalar üzerinde genel görüşme açılması-

N
Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) • Gelir
Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve
6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı münasebeliyJe
122,128

— Muğla Milletvekili Turan Şahin ve
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın,
Topntk reformu kanunu teklifinin Geçici
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi
münasebetiyle
557

O
Cevad Odyakmas (Sivas) • Birleşmiş
[Milletler Aseamblesânde Kıbrıs dâvası için
son Kore ile Türk umumi efkârının Kıbrıs
dâvasının geçirmiş olduğu safhalar üzerin^
de genel görüşme açılmasına dair önerge
ler münasebetiyle
171
Nazmı Oğuz (Mardin) • Ahmet Andİçeu Kanser Hastanesindeki röntgen cihaz
larından birini uzun süredir işlemez halde
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Edip Somunoğlu'nun sözlü cevabı müoase-

betiyle
436
Mustafa Ok (Manisa) • Bir Amerikan1
uçağının son günlerde Karadenİze düğme
si, Amerikan gemilerinin Karadenizde do
laşmaları ve atom füzelerinin Türkiye'de
üslenmeleri olaylarına değinen ve Hükü
metçe gerekli tedbirler tavsiye eden ko
nuşması
296
Süleyman Onan (Kırşehir) - Tabiî âfet
ler yüzünden Türk köylüsünün uğradığı
zararların giderilmesi ve ciddî tedbirler
alınmasına dair demeci
707

ö
Faruk önder (Konya) - Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Amerika
Cumhurbaşkanı Johnson'un mektubunun
bir gazetede yayınlanması üzerine kovuş
turmanın başladığına, bu emrivaki karşı
sında bu mektubun ve buna verilen ce
vabın yayınlanmasının Hükümetçe gerek
il görüldüğüne dair demeci ve bu demeç
üzerine yapılan görüşme münasebetiyle 385,390
— M, P. Meclis Grupu Başkanvekili
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo
ğanın, Orgeneral Cemal Tural'ın Millî Sa
vunma Bakanına yazdığı resmî yazı ile
Mr. Johnson'ın mesajının basına intikali
hususlarında bilgi edinmek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince Meclis
araştırması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle
528

— Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy*un, Anayasanın 88 nci maddesi gere
ltine; Kıbrıs konusunda ve genel dış poli
tikamızın üzerinde bilgi edinilmek için
Moulİs araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle
231
Reşat özarda (Aydın) - Kıbrıs Türkle
rinin bugün içine düştükleri durum, Yu
nanistan'ın devamlı tertip ve basanları ve
<bütün bunlara karşı tedbir almakta ge
cikmiş bir Devlet olmaktan kurtulmanın
çareleri konusunda demeci
218
Muzaffer özdağ (Afyon Karabisar) Millet Partisi Meclis Grupu Baskanvekili
Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdoğan'ın, Orgeneral Cemal Tural'ın Millî Savun
ma Bakanına yazdığı resmî yazı ile Mr,
Johnson'un mesajının basına intikali husus
larında bilgi edinmek üzere Anayasanın 88
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nci maddesi gereğince Meclis araştırman ya
pılmasına dair önergesi münasebetiyle
520
— Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'nm, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
Kıbrıs konusunda ve genel dış politikamızın
üzerinde bilgi edinilmek için Meclis araştır
man yapılmasına dair önergesi münasebe
tiyle
249,259
Kaya özdemir (İstanbul) - Gelir Ver
gisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı
maddeleri hükümlerinin' değiştirtmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
122
Faldh ösfaMh (Konya) - Ankara Mer
kez Ceza evindeki ayaklanma ve gösterilere

ve vukubulan ölüm ve yaralanmalara, bâzı
özel suçlar hakkında Af kanun tasarısı ver
mek suretiyle, Hükümetin sebebolduğu yo
lunda konuşması
460
Niyazi Özgüç (Sinop) - Sinop ili kıyı
larındaki barınak yerlerinin tesbit edilmiş
olup olmadığına dair sorusuna Bayındırlık
Bakanı Etem Erdinç'in sözlü cevabı müna
sebetiyle
692
Seyfİ öztttrk (Ulaştırma Bakam) - An
kara Milletvekili Ahmet Dallı'nm telefon
fabrikasının 10 yıldan beri ihale edilememesi
sebebine dair sorusuna sözlü cevabı
318

P
Nihat Pasinli (Erzurum) - Erzurum'da
aile başına koç ton kok kömürü verildiğine
ve Doğu illerinde, kömür kontenjanının artı
rılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair

sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
İbrahim Derİner'in sözlü cevabı münasebe
tiyle
680

S
Kemal SarUbrahimoğln (Adana) - İ950
yılından bugüne kadar, her sene, Türkiye'ye
•hangi tip ve marka traktör ve biçer • döver
ithal edildiğine dair sorusuna Başbakan
adına Ticaret Bakanı Macİt Zeren'in sözlü
cevaibı münasebetiyle
422,430,433
— Ceyhan ve kollan üzerinde yapılacak
barajların ele alınamaması yüzünden Adana
ovasındaki sel felaketlerinin devam ettiği,
«on vukubulan taşkınların da büyük kayıp
lara «ebebolduğu, Hükümetçe alman tedbir
lerin yetersiz bulunduğu yolundaki sözleri
298
— Gelir Vergisi Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle
108,111,116
— Ticaret Bakanı Maclrt Zeren'in;
17.7.1965 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve kü
çük sanatkârlar Kanununun 111 ve 112 nci
maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 ncı
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı*
nın Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
önergesi münasebetiyle

6

tlyas Seçkin (Ankara) - 1965 Kalkın
ma istikrazı hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
275,281
— 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
754
İsmet Sezgin (Aydın) • 1567 sayılı Ka
nunun yürürlük süresinin uzatılmasına
dair kanun tasarısı münasebetiyle
472
Eefet Sezgin (Derlet Bakanı) - Adıya
man Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Ayasofya'nm cami olarak ibadete açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair
soruşuna sözlü cevabı
367
— istanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, İmroz ve Bozcaadayı megalo idea et
kisinden kurtarma teşebbüslerine, dair de
mecine cevabı
243,245
Edip Somunoğhı (Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı) - Afyon Karahisar Mil
letvekili Mustafa Akal'ın, Afyon Karahi
sar ili Çay ilçesi Sağlık merkezi ve Hü
kümet tabipliğine doktor gönderilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair soru
suna sözlü cevabı
610
— İstanbul Milletvekili Abdurrahman
Şeref Lâç'uı, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı
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köyü Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle,
kurs talebelerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hakkındaki ihbarın tahkik
edilip edilmediğine dair sorusuna sözlü
cevabı
683
— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki
röntgen cihazlarından birini uzun süredir
işlemez halde bırakan tüpün ne zaman
tamir edileceğine dair sorusuna sözlü ce
vabı
436
Ruhi Soyer (Ni&de) - Batı - Trakya'
da, Lozan Andlaşması imzası sırasında,
Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı ile
•bugünkü miktarına ve bugünkü iktisadi
seviyelerinin o zamana nazaran ne halde
olduğuna dair sorusuna İçişleri Bakanı
Panik Sükan'm sözlü cevabı münasebe
tiyle
313
Faruk Sükan (İçişleri Bakanı) • Afyon
Kara'hisar Milletvekili Mustafa Akalan'ın,
Bakanlıklar, müstakil umum müdürlükler
ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde sivil sa
vunma sekreteri, sivil savunma uzmanı ve
teknik eleman namları altında kaç kişi ça
lıştığına dair sorusuna sözlü cevabı
616,617
—• Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl köyünde, Aralık ayı içinde, bir öldür
me hâdisesi olup olmadığına ve firari ka
til zanlısının yakalanıp yakalanmadığına
dair sorusuna sözlü cevabı
692,696
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
TÜkinci'nin, Silvan Kaymakamı ile savcı
sının partizanca davranışlarından ötürü il
çede asayişin bozulduğunun doğru olup ol
madığına dair sorusuna sözlü cevabı
360
— Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun, Türkiye ile Suriye arasındaki Pasa
van ve iyi komşuluk andlaşmalarının tat-

Sayfa
bikiyle Suriye hudutlarında kaçakçılık ya-,.
pıldığma inanılıp in an il m adı gına. dair so
rusuna sözlü cevabı
374
— istanbul Milletvekili Abdurrahman
Şeref Lâç'ın, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı ,
köyü Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle,
kurs talebelerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hakkındaki ihbarın tahkik
edilip edilmediğine dair sorusuna sözlü ce
vabı
682,687
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nu.il, umum müdür, vali ve kaymakamların
sınıf değiştirme ve tâyinlerinin kış Orta'
sına raslatılmasınm doğurduğu 'baskıya
dair demeci
' 418
— Millet Partisi Meclis Clrupu Başkanvekili Yozgat Milletvekili İsmail Hak
kı Akdoğan'ın, Orgeneral Cemal Tural'ın
. Millî Savunma Bakanına yazdığı resmî
yazı ile Mr. Jolmson'un mesajının basına
intikali hususlarında bilgi edinmek üzere
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi
münasebetiyle
''
"
533
— Nİğde Milletvekili Ruhi Soyer'iii,
Batı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imza
sı sırasında, Türkiye ve Yunan nüfusları
nın miktarı ile bugünkü miktarına ve bu
günkü iktisadi seviyelerinin o zamana na
zaran ne halde olduğuna dair sorusuna
cevabı
3 11
— Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın,
Kıp tilerin, Devlete ait bir arazide, mesken
sahibi kılınarak yerleşmeleri için bir ted
bir düşünülüp düşünülmediğine dair soru
suna sözlü cevabı
" ' '329
— 7 Şubatta izmir'de 55" gün devanı .«den
grev sonunda vukuagelen olaylarda Hükü
metin gerekli tedbirleri almadığına dair ko
nuşmasına cevabı
665

T
Ahmet Tahtakıljç (İstanbul) • Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Ame
rika Cumhurbaşkanı Jobnson'un mektubu
nun bir gazetede yayınlanması üzerine ko
vuşturmanın başladığına, bu emrivaki kar
şısında bu mektubun ve buna verilen ceva
bın yayınlanmasının Hükümetçe gerekli gö

rüldüğüne dair demeci ve bu demeç üzerine
yapılan görüşme münasebetiyle
384
Hasan Tez (Ankara) - Ticaret Bakanı
Macît Zercn'in, 1 7 . 7 . 1965 tarihli ve 507
sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun 111 ve 112 nci maddeleriyle geçici
1 nci maddesinin değiştirilmeline vc-bıvka- ...
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nuna geçici 4, 5 ve 6 ncı maddelerin eklen
mesine dair kanım tasarısının Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair Önergesi münase
betiyle
6
İbrahim Tekin (Tekel Bakanı) - tzmir
Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Ege 1964 ve
1965 mahsulü ekici tütünlerinin miktarına
ortalama maliyetlerine dair sorusuna sözlü
cevabı
565,567
İhsan Topaloğlu (Millî Savunma Ba
kanı) - Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Amerika Cumhurbaşkanı Johnson'un mektubunun bir gazetede yayınlan
ması üzerine kovuşturmanın başladığına, bu
emrivaki karşısında bu mektubun ve buna
verilen cevabın yayınlanmasının Hükümet
çe gerekli görüldüğüne dair demeci ve bu
demeç üzerine yapılan görüşme münasebe
tiyle
385,390
— Millet Partisi Meclis Grupu Başkanvekili Yozgat Milletvekili îsoıaü Hakkı
Akdpğan'ın, Orgenral Cemal Tııral'ın Mil
lî Savunma Bakanına yazdığı resmî yazı
ile Mr. Johnson'un mesajının basına intika
li hususlarında bilgi edinmek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi münase
betiyle
531
Mehmet Turgut (Sanayi Bakanı) Esikişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, pan
car müstahsılma zamanında avans verilme
si, teslimat nisbetinde kısmi ödemelerle tes
limatı bitenlere derhal tanı tediye yapılma
sı için radikal bir tedbir alınmasının düşü-

Sayfa
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna söz
lü cevabı
371,372
— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, Giresun'a kurulmam evvelce ka
rarlaştırılmış olan Kâğıt Fabrikasının ge
cikme sebeplerinin no olduğuna dair soru
suna sözlü cevabı
367
— Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman
ın, yurdumuzda üçüncü bir demir ve çelik
sanayii kurulmasına ihtiyacolup olmadığı
na dair Başbakandan sorusuna sözlü cevabı 366
Bekir Tünay (Adana) - Ceyhan'la ilgi
li barajların biran önce yapılması ve gorekli yardımların artırılması hakkındaki demeci 300
Hasan Türkay (Ankara) - Gelir Vergi
si Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle
89
Hasan Türkay (Ankara) - Ticaret
Bakanı Macit Zerenftn, 17 . 7 . 1965 ta
rihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar Kanununun 111 ve 112 nci madde
leriyle geçici 1 nci maddenin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 ncı mad
delerin eklenmesine dair kanun tasarısının
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
önergesi nlünasebetiyle

8

Alpaslan Türkeş (Ankara) - BirLeşmiş
Milletler Assamlesinde Kıbrıs dâvası için
son Kore ile Türk Umumi Efkârının Kıb
rıs dâvasının geçirmdş olduğu safhalar üze
rinde genel görüşme açılmasına dair Öner
geler münasebetiyle
153

u
Mustafa Uyar (İzmir) - Bakanlıklar,
müstakil umum müdürlükler ve İktisadi
Devlet Teşekküllerinde Sivil Savunma Sek
reteri, Sivil Savunma Uzmanı ve teknik
eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair sorusuna İçişleri Bakanı Faruk
Sükan'm sözlü eevabı münasebetiyle
616
— Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, 509
sayılı Tapulama kanunu tasarısının havale
edilmiş olduğu İçişleri, Adalet ve Plân
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden ku
rulu Geçici bir Komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi münasebetiyle
672

— Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tü
tünlerinin miktarına ve ortalama maliyet
lerine dair sorusuna Gümrük ve Tekel Ba
kanı İbrahim Tekin'in, sözlü cevabı müna
sebetiyle
566,568
— özel idare ve belediyelerle İktisadi
Devlet Teşekkülleri memurlarının personel
durumları hakkında ne düşünüldüğüne dair
sorusuna Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın
sözlü cevabı münasebetiyle
564
— Türkiye Devlet Su İşleri, Enerji, Sn
ve Gaz İşçileri Sendikasının, Köy İşleri Ba
kanlığı İçme Sulan^ Dairesi ile imzaladığı
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toplu i§ sözleşmesine rağmen, Maliye Ba^
kanlığının tutumuna dair demeci
417
Hayrettin Uysal (Sakarya.) - Ameri
kan Büyükelçisinin «Türkiye'nin Kıbrıs'a
asker çıkarma teşebbüsünü Anıerikan'm ön
lemediği» yolunda yaptığı konuşmasının
Türkiye'nin işlerine bir çeşit müdahale ol
duğuna dair demeci
222
Bahattİn Uznnoğlu (Samsun) • Köy

okulları ve lojmanlarının, sıhhi iltisadi ve
emniyet halamından, yeterli olup olmadığı
na dair sorusuna ve Millî Eğitim Bakanı
Orhan Dengiz'in sözlü cevabı münasebetiy
le
444
— Köy yollarının yapımına mevcut sta
tü ile mi devam edileceğine dair sorusuna
Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Avoı'nın
sözlü cevabı münasebetiyle
319,322,324

Ü
Reşit Ülker (İstanbul) - 1965 Kalkın
ma istikrazı hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
274
— Gelir Vergisi Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ncı madeleri hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
88,113.130
— Gelir Vergisi Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ncı madeleri hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
713

— Golir Vergisi Kanununun değişik ge
çici besinci ve altıncı maddeleri hükümleri
nin değiştirilmesi hakkındaki tasarının,
Cumhuriyet Senatosundan da geçerek, he
nüz kanunlaşmaması Anayasaya aykırı ol
duğu yolundaki konuşması ve Maliye Ba
kanı İhsan Gürsan'm cevabı
221
— Kaınu İktisadi Teşebbüsleri Karma
Komisyonu raporunun görüşülmesi hakkın
da Başkanlığın sunuşu münasebetiyle
417
— Kifayet aleyhinde
126

Y
t. Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu) Birleşmiş M ille ter Assamlesinde Kıbrıs
dâvası için son Kore ile Türk umumi ef
kârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu

safhalar üzerinde genel görüşme açılma
sına dair önergeler münasebetiyle
24
— 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı, müna
sebetiyle
821

z
Başbakan adına Ticaret Bakanı (Macit Zeren) - Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 1950 yılından bugüne
kadar, her sene, Türlriycyc hangi tip ve
marka traktör ve biçer - döver ithal edildi
ğine dair sorusuna sözlü cevabı
424,432
— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, tü-

tün ekicilerinden kesilen paralarla kurula
cağı söylenen Tütüncüler Bankasının du
rumuna dair sorusuna sözlü cevabı
437
Aziz Zeytinoğln (Eskişehir) - Gelir
Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
126

