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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— V&aife ile yurt dışına gidecek 

olan Adalet Bakamı Hasan Dimger'c Ulaş
tırma Bakanı Seyfi öztiirk'ün vekillik 
edeceğine dair (3/377) 

— V>aziffe île yunt dışma gidecek olan 
îçİŞİeri Batanı Faruk Sülkan'm dönü
şüne kadar fcendiısine Devlet Bakam Ci
hat Bilgeshan'm vefcilli kedeeeğine dair 
(3/408) 

— Vazife ile yunt dışma gidecek olan 
Millî Eğitim Balkanı Orhan Dengiz'e 
Devlelt Bakanı Cihat Bilgahan'ın vekillik 
edeceğine dair (3/379) 

18 

461 

18 

Sayfa 
— Vatzife ile yunt dışına gidecek olan 

Sağlrk ve Sosyal Yardım Bakanı Edip 
Soımınoğlu'na Çalışma Bakanı Ali Naili 
Erdem'in vekillik edeceğine dair 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakam İhsan Sabri Çağlayangdl'e 
İçişleri Bakam Faruk Sükan'ın vekildik 
edeceğine dair (3/376) 

(3/380) 
— Vazife ile yunt dışma giden Ti

caret Balkanı Mac'İlt Zeren'e Çalışma Ba
lkanı Ali Naili Erdem'in vekillik edeceği
ne dair (3/378) 

96 

18 
İS 

18 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Giresun Milletvekili Kudret Bo-
strfcer'in, Bütçe ve Plân Komisyonu Üye
liğinden çekildiğine dair önergesi 570 

— Hükümetin resmî davetlisi olarak 
memleketimize gelmiş olan Hindistan Tu
rizm Bakana Ekselans Taleyar Han'm gö
rüşmeler şurasında Meclisi ziyareti dolayı-
siyle Başkanlıkça kendisine «BCKJ geldi
niz» denilmesi 103 

— Jose Suaroz da Fonseca başkan
lığındaki NATO Parlömanterlcri Kum
luna «hoşıgeldiniz» denilmesi. 742 

— Meclîsin Pazartesi, Çarşaonba ve 
Cuma günleri saat 15 te nıonmal olarak 
toplanması suretiyle, Tabiî âfetler, İş, De
niz İş, Çarşı ve Malhallc Befkçileri, Ge
cekondu, Yeniden Kurulacak Vakıflar, 
Sayışıbay, Adlî Tıp Müessesesi vee Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Peersonel kanunu ta
sarılarının görüşülmesi hususundaki te
maslara dair açıklama 5:6 

— Millet Meclisi Başkanının Başkan
lığında toplanan grup temsilcilerinin, 
Meclisin çalışmalariyle ilgili olarak var
dıkları anlaşma 13 

— Polonya Halk Cumhuriyeti Meclis 
Divanı adına Millet Meclisi Başkanının 
Türk Parlâmentosundan bir kurulu bu 
yıl Ekim ayı içimde Polonya'yı ziyarete 
çağıran mekftraibu 96 

— Yeniden .kurulacalk Vatkıflar Kanu
nunun bir kere daıha görüşülmesine danr 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve tasarıyı 
görüşoneik üzere, ilgili komisyonlardan 
üçer üye alınmak suretiyle bir Geçici 
Komisyon kurulması (3/413) (1/239) 509 

— 767 sayılı Kanunun, Anayasanın 
93 neü maddesi gereğince ve ilişik gerek
çelerle gem gönderildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi ve Hendek kazası 
Kemaliye mahallesi nüfusunda kayıtlı 
Muatafaoğlu 1329 doğumlu Faik özer'in, 



_ ' 4 — 
Sayfa 

bakiye cezasının affı haflakmda kanun ta
şanımı Adalot Komisyonuna havalesi 
(1/244), (3/416) 687:688 

— 768 sayılı Kamımın, Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince ve ilişik gerek
çelerle geri gönderildiğine dair Cumhur
başkanlığı tez/keresi ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, Avukatlık Kanu
nunun 7 liri maddesinin kaldırılması ve 
114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
'kanun teklifinin Adalet Komıisyonuna 
•hvalesi (2/848), (3/419) 689 

— 769 sayılı Kanunun, Anayasanın 
93 neü maddesi gereğince ve İlişik ge
rekçelerle geri gönderildiğine dair Cum-
hııi'başkaıılığı teskeresi ve Alman uy
ruklu Wilfrild Herbrecht'in geri kalan 
cezasının affı hakkında kanun tasarısı-

* nm Adalet Komisyonuna havalesi (1/245) 
(3/417) 688 

— 771 sayılı Kanunun, Anayasanın 
93 ncü ımaddesü gereğince ve ilişik ge-

— Adana Milletvekili Kasım Gületk'İn, 
Meksika ve Arjantin'de dönümü 800 kilo 
veren sonra 64 adlı buğday tipinin mem-
lekebimizdelki tahıl darlığını giderecek ni
celikte olduğu haklkında 316:317 

— Adana Mjlldtvtf'kiri Kasım GiilckUn; 
Türkiye'de üç gün soara yapılacak olan 
NATO Parlöm anıt erleri toplantısı ve 1969 
da sona crceefk .olan NATO'nun bundan 
sonra hangi şekSl şartlar altında devam 
edeceği hususunda yapılattık görüşmelere 
dair, 505 £00 

— Afyon Karaıhiısar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm; hastanelerde yuntdaşlara 
reva görülen yensiz muamelelere son veril
mesi, lıalkkında 178:180 

— Afyon Karaihisar MÎHatvokîli Mu
zaffer üzdağ'ın; Kara Kuvvetleri günü
nün tarihi halkkında yanlışlık yapıldığına 
dair 506:507 

— Ağrı Milletvekili Abdıülbâri Afc-
doğan'ıri, Orhaneli kaızasındald Balat Da-
nişmondi krom sahası ile ilgili ruhsat
namenin iptali olayına dair 364:365 

Sayfa 
rokçelerle geri gönderildiğime dair Cutn-
hurıbaşibanlığı' tezkeresi ve 7126 sayılı 
Sivil Savunmıa Kanununa iki madde elk-
leıım esine dair kanun tasarısının içişleri 
Komisyonuna havalesi (1/245) (3/418) 688:689 

— 770 sayılı Karnımın, Anayasalını 
93 ncü 'maddesi gereğince ve ilişik ge
rekçelerle geri gönderil iliğine dair Cum
hurbaşkanlığı • teskeresi ve Cutnıhnriyot 
Senatosu Bolu Üycısi Sırrı Uzunıha-
«aıi'Oğhı ve Tunceli Üyesi Moıhtnut Ali 
Demirlin, 5965 sayılı Kanuna bir mad
de eUt'lenmesinc dair kanun teklifinin 
Millî Eğitim Komisyonuna havalesi 
(2/349) (3/420) 688 

— Ziyaret malcsadiyî'p memleketimi-
•za gelmiş otlan Batı Almanya Dışişleri 
Bakam Gonhaıtr ScflıroederMu Meclis Kor-
dipkmıaıtilk Locasındaki yerini alması sı
rasında kendisine Bakanlıkça «hoş gel
diniz» denilmesi, 659 

SÖYLEVLER 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Ba-
lan'ın, Orfcaea'da Alevîlik - Sünnilik üze
ninde cereyan eden olayları ele alan gen
soru önergesini yazdı soruya çevirdiğine 
dair (11/38) 139:141 

— Ankara MiitatvclkiH İlyas Seçldn'in, 
10 'kanunun Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu • Başkanlikl&rı arasındaki süre 
hususundaki anlaşmazMc yününden veto 
edilirken Cıımlhımlıaşkam tarafından Mil
let Moc İtsin in düşüncelerinin de alınması 
gerektiğine ve böylece Önemin, tasarıların 
uaun süre uyıgula'nıa'ktan yolanın bırakıl
malarının da önlenmiş olacağına dair 689:691 

— Buma Milletvekili Su dr ettin Çan-
ga'nm, ikinci Türfuiye ligi statüsünün her 
yıl değiştirilmemesi gerektiğine ve aynı 
il çevresinde ikinci bir kuruluşa lüzum 
ve inılkân olmadığına dair 365 :366 

— Dışişleri Balkanı ihsan Saibri 
Çağlayarogil'in, -Doğu - Batı yalçınlaşması 
ve ekonomik ve siyasi ilişkileriımizkleki 
'gelişmeler konusunda Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok'un gecen birleşimde yapt ı - . 
ğı konuşmaya cevabı 93:94 

DEMEÇLER VI 



— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nın, orman niteliğini yitiren ve dalha ve
rimli külttür arazîsi haline getirilmesi gere
ken yerlerin tesbiti'imîkânını ortadan kaldı
ran kararın değiştirilmesi konusunda İŞİ :182 

— Kars Milletvekili Adil Kurtel'-
in, Kara, Erzurum, Tunceli ve civarlarıra-
d'tfki büyük kuKuklıktan zarar görenlere 
dağıtılan buğdayla ilgili 'borçların affına, 
dair 222 

— Kare Milletvekili Adil Kurtel'-
in; Posof'ta yıkılan yüzlerce «ve, işsizlik 
yüzünden başlıyan göçlere ve ürünlerde 
vuıkubulan hasarlara 'karşı alınması gerek
li tedbîrlere dair demeci ve îmar ve İskası 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevıatbı ,507; 

508 
— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-> 

demîr'in, kadro kanunu hazırlıklarının ge
cikmesi ve Hükümetin bu hususta oyala
yıcı demeçler verdiği •hafckındalkii konuş
ması ve Devlet Bakanı Refet JSezgin'in ce-
veln . 560:364 

— Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'-
nun, Konya'daki yol, su ve elektrik mü-
dürMfeîerinde çalışan işçileri greve zorlı-
yon sebeplere çare bulunmaıması yüzünden 
yıllardır yol, su ve enerji 'bakliyen köyle
rin acıklı duruımlariyle ilgili demeci 141 

—Diyarbakır Milletvekili Tarik Zi
ya Ekine!, Millî Eğitim Komisyonunda 
bir tasarının görüşülmesinden sonra "baş-
lıyan ve tartışma sınırını aşan olay dolayı-
siyle üzüntülerine belirten günden dışı 686:687 

— Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Hınıs ve Varto'da vukubulan ve 14 
'kişinin ölümüne sebelbolan deprem dolayı-
«iyle evi yıikıianlara ve zarar görenlere 'kış 
gelmeden önce yardım yapılmasına dair 737:739 

— Eskişehir Milletvekili Hayri Ba-
şar'm, tesbit ve ilân edilen hubuibat fiyat
ları ışığı altında, Hükümetçe izlenmesi ge
reken hububat politikasını ve Özellikle dış1 

alımlar konusunda çiftçimiz aleyhine olaaıl 
durumu açıklıyan konuşması 04:96 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal ÇHesiz'in Karadeniz fındık ürününün 
değer fiyatla satılması iç'in şimdiden gerek
li tedbirlerin alınmasınsa dair 180:181 

— G-ümüsane Milletvekili Saıbri öz-
can San'ın, Türkiye'nin 'kalkınmasında 
G-ümüşane'nin yerine ve bugünkü -haline 
dair 262:364 

— Hakkâri Milletvekili Ali Kara-
han'ın, Hakkâri'nin baktmsız ve kendi ha
line bırakılmasının gelmiş geçmiş idare
lere yüklediği ağır sorumluluğa dair de
meci ve Devlet Bakanı Cihat BÜgdhan'ın 
cevabı 314*316 

— Hatay Milletvekili Talât Köse-
oğlu'nun, Türkiye ile Suriye arasındaki sı
nır rejiminin yurttaşlarımızın mülkiyet 
haklarını zedeleyici, tarımsal ve ekonomik 
zararlarını ve döviz kaçakçılığını artırıcı 
niteliğin feoıuusunda 412:414 

— îzmir Milletvekili Arif Erturugıa'-
•nm belli'başlı ihraç mal ve 'Ürünlerimizi 
elverişli taban fiyatlarla deste'ldeyiei şe
kilde stoiklar yapılması ve ekonomik kural
lara uygun kuruluşlar meydana (getiril
mesi konusunda üconuşması 312:314 

— izmir Milletvekili Arif Ertunıga'nm, 
•çiftçinin ziraıat 'odaları üe olun ilişkilerine 
ve oda aidatının yüksek tutulmasının sa-
kmcıLarma değinen loonuşmıası 42:53 

— Manisa Milletvekili' Muammer Er-
ten'in, Ege'de tâttünlere (bulaşan hastalı
ğın yaptığı büyük kayıplara, taban yerlere 
ekilen tütünlerin satınaiunmıyaıeağı yolun
daki demeçlerin sebeboiduğu spekülâs
yonlara, bağlarda ltutlanılan (kükürtle 
üzümlerin kurutulmasında kullanılan po-
tasmın pahalılığa işaret eden gündem dı
şı demeci 219:220 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'-
un; NATO Bakanlar Konseyinin Brük
sel'de yayınladığı bildiriye, Varşova Pak
tının Dışişleri 'bakanlar seviyesinde yap
tığı toplantıya, ingiliz Dışişleri Bakanının 
Brüksel'de düzenlediği (basın toplantısına 
ve Birleşik Amerika Başkan Yardımcısı
nın Komünist Çin'le «köprüler kurma» ko
nusundaki sözlerine dair 53:54 

— Man%a fttilletvekîli Sami Binici-
oğlu'nun, maıviküf hastalığı ile oradan za-



Sayfa 
rar gören nağerlana yardım edilmediğine 
ve tarımsal kredilerin eski bareme göre 
düzenlenmesinden ötürü yetersiz durum
da kaldığına dair '261:262 

— Mardin Milletvekili Rifat Bay-
fcal'ın, C. K. M. P. Genel Başkam Alpars
lan Türkeş'le birlikte İzmir îl Merkezinde 
yaptıkları basm toplantımda polisin ken
dilerini izlediğine dıair 410:412 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'deki Gebere barajından alman su
lama ücreti. Akkaya barajının yapılacağı 
yerlerin kamulaştırması ve 506 «ayılı Ta
palama Kanununun iptali sonunda açıkta 
kalan memurların aylıkları konularındaki 
demeci ve Devlet Rakam Refet Sezgin
in cevabı. 137:139 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılığ
ın, Üçünıeü Demir - Çelik Fabrikasının 
Samsun'da kurulması gerektiği halde 
AID ve TÎFA yardımlarının Ereğli Demir 

— Adana Milletvekili Ati Karcı'nın , 
Personel Kanununun fiilen uygulanmama
sı dolayısiyle Anayasanın 89 neu -maddesi 
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair (11/16) 15 

— Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ıbrabimoğlu'nun, Ziraat -alet ve maldna-
lan ve araçları ile zirai gübre ve zirai ilâç
ların Türk köylüsüne dıana ucuza satıla
bilmesi ve bu alanda haksız kazançların 
önlenmesi amaciyle alınması gerekli ted-
ibirler üzerinde Anayasanın 89 neu madde-
si 'gereğince Hükümet hakkında bir genso
ru açılmasına dair (11/26) 16 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ ve 3 arkadaşının, Kıbrıs 
konusunda alınması gereken •tedbirlerin 
alınmadığı iddiası ile Hükümet hakkında 
ıbir gensoru açılmasınla dair (11/36) 17 

— Anıkara Milletvekili Hüseyin Ra* 
lan'ın, Alevîlik ve Sünnilik üzeninde ce
reyan eden olayları foenimsereesine kü-
«çümsedikleri iddasiyle İBaş/bafloaıı ve İçiş
leri Bakanı haklarında Anayasanın 89 neu 

Sayfa 
Çelik .Fabrikasının genişletilmesine har
canmasının yerinde olmadığına değinen de
meci, 222:223 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşg-üaar'-
ın, teniker okulları öğren çilerinin yaptık
ları boykota değinerek, bu c&ullarm tatbi
kat mühendis okulları haline getirilmesini 
ve bu konuda Millî Eğitim Babanının açık
lama yapmasını teminni eden demeci 220:221 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, plânın uygulanması sırasında kuru
lan sağlık ocaklarının etkisi ile başka yer
lere götürülmesinden Ötürü partizanlığı 
yekdiğerine ve 'Sağlık 'Bakanından şikâ
yetçi olduğuna dair 260:261 

— Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
ın, Van Vilâyetinin çevresinde kaçakçılığa 
karsı yasak bölgenin ekonomik 'güçlük
ler meydana getirdiği ve bu hususta ge
rekli tedbirlerin alınmasına dair 412 

•maddesi uyarınca gensoru açdmasına dair 
(11/38) 96:97,142 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Bta-
lan'ın, iller Bankası Genel Müdürünün ye
rinden alınması ile yerine yapılan tâyine 
dair imar ve iskân Bakam hakkında gen
soru açılması hususunda (11/7) 14 

— C. İT, P. Grupu Raşkam Malatya 
Milletvekili ismet inönü ve 92 arkadaşının 
bâzı Meclis idare Amirleri aracılığı ile T. 
'B, M. M. binasında bâzı gruplara ve Ya
sama Meclislerinin bâzı tRaşkanvekilterine 
ayrılmış odalarda arama yaptırdığı iddi
ası ile İçişleri Hakanı 'hakkında bir gen
soru açılmasına dair (11/37) 17:18 

— C. H. P. Millet Meclîsi Grup Baş-
kanvekilleri Kayseri Milletvekili Turhan 
•Feyzieğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in, 27 Mayıs 1960 Devrimin* 'kar
şı yapılan tecavüzler karsısında elinde 
mevcut bulunan kanuni yetkileri kullanı-
madığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 89 neu maddesi uyarın
ca bir gensoru açılmasına dair (11/3) , 13 

GENSORULAR 



Sayfa 
— Diyarbakır Milletvekili Tarık, Ziya 

Efcinei*nin, Doğu ve Güney - Doğu'da uy
gulanmakta olan tıp hizmetlerinin sosyal-
'leîHrilmesintdaki Hükümet tatbikatı hak-
kjnda gensoru açılmasına dair (11/11) 14 

—' Eskişehir Milletvekili Hayri Ba-
şar'ın, pancar bedellerinin öderumeyişi se
bepleri ve bu hususta alınacak gerekli 
tedbirlere dair Hükümet hakkında genso
ru açılmasına dair {11/29) 16 

— Eskişehir Milletvekili Şevket As-
buzoğlu'uun, aşın »ağ ve sol akımların 
yaygın bir hale gelmesinde Hükümetim tu-
tumu ve davranışlarına dair Anayasanın 
89 ucu maddesi gereğince 'bir "gensoru açd-
masma dair (11/14) 14 

— Gaziantep Milletvekili Ali ihsan 
Göğüş'ün, TBT konusunda Turizm ve Ta
nıtma Bakanı hakkında .gensoru açılması^ 
»a dair (11/12) 14 

— Hatay Milletvekili Yahya Kanbu-
lat'ın, ortakçı, kiracı ve tanın işçilerinin 
hayat seviyelerim artırmak yolunda hio-
bir teşebbüste bulunmıyan Hükümet hak
kında gensoru açılmasınla dair (11/24) 15:16 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ea'nın, artması muhtemel görünen enflâs-
yonist baskının önlenmesi ve Türk pa
rasının dış ve iç değerinin korunması ted
birlerine dair Bakanlar Kurulu hakkında 
gensoru «açılmasına dair (11/30) 16 

-- İstanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'nın, T. O. Merkez Bankası Genel Mü
dürünün görevinden alınması sebebiyle 
Maliye Bakanı hakkında 'bir gensoru açıl
masına dair (11/20) 15 

— istanbul Milletvekili Çetin Altan'-
ın, Amerika ile Tünkiye arasındaki ilişki
lerin bütün ayrıntılariyle yeniden ıgöz-
den geçirilmesini sağlamak üzere Ana- ' 
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hükü
met ıhakkmda bir gensoru açılmasına da
ir (11/39) 631 

— istanbul Milletvekili Çetin Aİtan'-
in, son zamanlarda muhalif parti merkez
lerine ve partilere karşı vukubulduğu id
dia olunan tecavüzler konusunda Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince Hükü-

7 — 
Sayfa 

met hakkında bir gensoru açılmasına dair 
(11/5) 13:14 

— İstanbul Milletvekili Orhan Bingit 
ve Suphi Baykam'ın Türkiye Millî'Tale
be Federasyonu mensuplarına karşı vâki 
Anayasa ve (kanun dışı hareketler sebe
biyle içişleri Bakanı hakkında gensoru 
açılmasına dair (U/23) 15 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, iktidarın petrol politikası (hakkında 
gensoru açılmasına dair (U/10) 14 

•— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ile Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin ge
cekondularda oturan vatandaşların Hü
kümetin sorumlu bir 'mensubunun beya
nına güvenerek giriştikleri fiillerden do
layı tutuklanıp ve tartaklanmalarına dair 
İmar ve İskân Bakanı hakkında gensoru 
açılması hususunda (11/17) 15 

— İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve Samsun Milletvekili -Kararan Ev-
liyaoğlu'nun, iktidarın gençlik teşekkül
leriyle ilgili politikasına dair Hükümet 
hakkında gensoru açılmasma dair (U/28) 16 

— îstanlbul Milletvekili Suphi Bay
kam'ın, Toprak Reformu Kanununda ge
rekli çalışmaları yapmadığı iddiasiyle 
Tarım (Bakanı hakkında gensoru açılma
sına dair (U/19) 15 

— Konya Milletvekili Yunus Koçak'-
m, İçişleri Bakanlığı teşkilâtında nakil, 
tâyin, işe son verme ve merkeze aılınma 
gibi bir sebebe dayanmıyan tasarruflar 
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince Hükümet -hakkında bir gensoru 
açılmasına dair (11/2) 244:245,324:333,373:377 

— Manisa Milletvekili Sami Binİeioğ-
Ju'nun, Diyanet İşleri Teşkilatındaki kad
rolarım partizanca dağıtılması iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Devlet Bakanı hakkında bir gensoru açıl
masına dair (11/6) 13 

— Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
hı'nun, 250 milyon lira zarara sebeboidu-
ğu iddiasiyle Ticaret Bakanı -hakkında 
Anayasanın 89 ucu maddesi gereğince bir 
gensoru açılmasına dair (11/4) 13:14 

— Millet Partisi Grup Baska-nvekîli 
Konya Milletvekili Seyit Faruk önder ve 
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Sayfa 

6 arkadaşının, telefon konuşmalarının 
Hükümet tarafından dinlendiği ve bu su
retle Anayasamın 17 noi maddesinin ihlâl 
edildiği iddiası ile Ulaştırma Bakanı hak-
ıkııuda bîr gensoru açılmasına dair (11/31) 1£ 

— Muş Milletvekili Nermdn Neftçi'-
nin, her. yıl ıtarholunan vergilerin ilâm 'hu
susunda kanuni vazifesini yerine 'getirme
diği iddiasiyle Maliye Bakanı hakkında 
tbir (gensoru açılmasına dair (11/34) 17 

— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'-
nin, Servet bey^nraraıelerinin kaldırılaca
ğı yolanda Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair '(11/26) 16 

— Nevşehir Milletvekili Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu ve Manisa Milletvekili 
Mustafa Ök'un, itlhal iham petrolünde ya
pılmakta olan indirim [konusunda Hükü
metin tutumu doiayısiyie Hükümet hak-
kmda gensoru açılmasına dair (H/36) 17 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Türk Şeker Şirketi tarafından 
çiftli aleyhine yapılan »atalarla, pancar 
-tohumu vermeme ve hukuk dışı tehdit
ler yapılması sebebiyle Tanım ve Sanayi 
bakanları .hakkında 'bir gensoru açılma-
sına dair (11/21) 16 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ve 2 arkadaşımın, Konya İmam -
Hatip OÜrolu Türkçe öğretmenlerinden 
GtÜhan Uluçay hakkında bâzı dergi ve 
'gazetelerde yapılan çeşitli yayınlar ko
nusunda Millî Eğitim Bakanı hakkında 
ibir gensoru anılmasına dair (11/32) 16 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 4 arkadaşının, Devlet Personel Ka-
nuımramı öğretmenlere yanlış -ve zararlı 

Sayfa 
uygulanması sebebiyle Devlet Bakanı ve 
Millî Eğitim bakanları hakkında gensoru 
•açılmasına dair (11/18) 16 

— Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, Samsun çevresinde istihsal edi
len fasulyelerin ihracına mâni olmak su
retiyle millî servetin israfına sebeboldu-
ğu iddiasiyle Ticaret Bakanı hakkında 
gensoru açılmasına dair (11/8) 14 

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

— Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'in, 
bâzı dermek ve kuruluşlar tarafından ya
yınlanan çeşitli bildirilerle Türkiye'de 
bir zor yolu açmaya yönelik davranışlar 
ve eğlemler karşısında tedbir almadığı 
iddiasiyle Hükümet 'hakkında bir gensoru 
açılmasına dair (11/33) 17 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
fbioğlu'nun, mevcut fiyat oynamaları kar
şısında hayat pahalılığından en çok <za-
rar •gören işçilere [bu 'konuda 'gerekli ted
birleri (getirmıiyen HüMmet hakkında gen
soru açılmasına dair (11/22) 15 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Cebi
nin, fkıöy yollarının yapımına dair Köy 
İşleri Bakam hakkında gensoru açılması 
hususunda (11/15) 14 

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

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
758 — TCDD Memur ve hizmetlilerine 

6186 sayılı Kanunun 10 n«u mad
desine göre ikramiye ödenmesi 
hakkında Kanun 6 1Q9 

6 19, 
126:144 

759 — Umumi hayata müessir âfetler 
•doiayısiyie alınacak tedbirlerle 

No. Cilt Sayfa 
yapılacak yardımlara dair 1 5 . 5 . 
1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında Kanun 32 41 

36 354 
37 537 
38 465 
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No. Cilt Sajrfa 

43 38: 
62,130:144,196:249)25Gî253,262i318,320: 

323,341,405,406:409 
7 20: 

27,27 
760 — İş Kanunu 30 205 

42 576 
43 452; 

465,465:475,475,475,493:496,506,541,546:549 
7 27: 

28,28 

761 — Deniz Ig Kanunu 22 239 
43 74, 

452:465,475,475,497 £00,506,541,550:553 
7 28 

762 — Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu 36 199 

42 497 
650,661 
43 265: 

319,366:404,405,422 ?425,433,475,489:492 
7 143 

763 — Sayıştay Kanunu 18 348 
30 339 
34 89, 
254 .-265 
42 410: 

423,500:548,586:598 
7 143 

764 — Yeniden kurulacak vakıflar 
haıkkmda Kamm 32 269 

37 460 
42 466, 

628:636,641 ;644f652,703,721:724 
7 223 

765 — Adlî Tıp Müessesesi Kanunu
nun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapıhnaeı -haûölanda Kamın 32 216 

40 100 
42 620: 

623 

766 — Tapulama Kanunu 2 598 
5 487 
6 144: 

162,248:283,333:372,378:3«1,388,390,392, 
397,403:406 

No. Oilt âay& 
767 — Hendek fe&zası Kemaliye m*-

hallesi nüfusunda kayıtlı Musta-
faoğlu 1329 doğumlu Faik özer'-
in, bakiye cezasının affı hakkın
da Kanun 37 244 

42 227, 
498 

43 237i 
240 

7 319 

768 — Avıikatlik Kanununun 7 nci 
maddesinin kaldırılması ve 114 
ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanım 11 3 

16 3 
18 577: 

078 

21 17: 
18,319 

769 — Almam uyruklu Wilfried Her-
•bredht'in geri kalan «ezanının affı 
hakkında Kanun 29 3 

35 457 
'37 2«7 
38 468 
41 639: 

640 
7 319 

770 —- 5965 sayılı Kanuna bir madde 
efelenmesine dair Kanun 18 229 

26 3 
42 444, 
692:696 

43 228: 
237 

7 319 

771 — 7126 sayılı Sivil Sımttfma Ka
nununa iki madde efelenmesine 
dair Kanun , 20 202 

28 4 
34 614 
37 266 
42 619: 

620 
43 11 
7 31» 
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No. Cilt Sayfa 
772 — Çargı ve Mahalle Bekçileri Ka

nunu 5 486 
6 37, 

43,74,214:247 

Sayfa 
Adana '(Ali Karct) 
— Personel Kanununun fiilen uygulan

maması dolayısiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair (11/16) 15 

Adana (Kemal Sanibrahimoğlu) 
— Ziraat alet ve makinaları ye araçları 

ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk 
köylüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu 
alanda haksız kazançların önlenmesi ama-
ciyle alınması gerekli tedbirler üzerinde 
Anayasanın 88 ve 89 ncu maddeleri gere
ğince gensoru açılmasına dair (11/26) 16 

Afyonkarahisar (Muzaffer Özdağ) 
— Kıbrıs konusunda alınması gereken 

tedbirleri tesbit için Anayasanın 88 nei 
maddesi gereğince gensoru açılmasına dair 
(11/36) 17 

Ankara (Hüseyin Balan) 
— İller Bankası Genel Müdürünün ye

rinden alınması ile yerine yapılan tâyine 
dair İmar ve İskân Bakanı hakkında gen
soru açılması hususunda (11/7) 14 

, — Alevîlik ve Sünnilik üzerinde cere
yan eden olayları benimsereesine küçüm-
sedikleri iddiasiyle Başbakan ve İçişleri 
Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca gensoru açılmasına dair 
(11/38) 94:97,142 

Çorum (Hasan Lâtif Sarıyüce) 
— Ankara Göğüs Hastalıkları Hasta

nesine 1 Nisan 1963 • talihinden bugüne 
kadar kaç hasta yatırıldığına dair verdiği 
yazılı sorusunu geri isteğine dair 19 

Diyarbakır (Tank Ziya Ekinci) 
— Doğu ve Güney - Doğu'da uygulan

makta olup tıp hizmetlerinin sosyallegtiril-
mesindeki Hükümet tatbikatı hakkında 
gensoru açılmasına dair (11/11) 14 

No, Cilt Sayfa 
7 28: 

48,55:90,97:103,103:134,143 =173,183:216, 
224:233,233,234:256,274 =303,304:307,319, 

351,352:355 

Sayfa 
Eskişehir (Hayri Başar) 
—- Pancar bedellerinin ödenmeydi se

bepleri ve bu hususta alınacak gerekli ted
birler hakkında gensoru açılmasına dair 
(11/29) 16 

Eskişehir (Şevket Asbuzoğlu) 
— Aşırı sağ ve sol akımların yaygın 

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

Hatay (Yahya Iianpolat) 
— Kiracılar, ortakçılar ve tarım iğci

lerinin mâruz kaldığı ihmal ve ilgisizlik 
hakkında gensoru açılmasına dair (11/24) 15: 

16 
Gaziantep (Ali İhsan Göğüs) 
—: TRT konusunda Turizm ve Tanıtma 

Bakanı hakkında gensoru açılmasına dair 
(H/12) 14 

Giresun (Kudret Bosuier) 
— Bütçe ve Plân Komisyonu üyeliğin

den çekildiğine dair önergesi. 

İstanbul (Coşkun Kırca) 
— Artması muhtemel görünen eııfîâs-

yonist baskının önlenmesi ve Türk para
sının dış ve iç değerinin korunması ted
birleri hakkında genel görüşme açılmasına 
dair (11/30) 16 

— T. C. Merkez Bankası Genel Müdü
rünün görevinden alınması sebebiyle Ma
liye Bakanı hakkında bir gensoru açılma
sına dair (11/20) 15 

İstanbul (Çetin Altan) 
— Amerika ile Türkiye arasındaki iliş

kilerin bütün ayrıntı lar iyi e yeniden göz
den geçirilmesini sağlamak üzere Anaya
sanın 89 ncu maddesi uyarınca Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair 
(11/39) 631 

ÖNERGELER 
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— Son zamanlarda muhtelif parti mer
kezlerine ve partilere karşı vukubulduğu 
iddia olunan tecavüzler konusunda Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair 
(11/5) 13:14 

İstanbul (Mehmet Ali Aybar) 
— Amcıika Birleşik Devletleri ile 

imzalanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yar
dım Anlaşmasından bu yana, Türkiye ile 
adı geçen Devlet arasında kaç aded ikili 
anLaşma, sözleşme veya karşılıklı mektup 
gibi tarafları bağlayıcı nitelikte belge 
imzalandığına dair Başbakandan sözlü so
rusunu geri isteği hakkında (6/70) 632 

İstanbul (Orhan Birgit) ve (Suphi 
Şaykam) 

— Türkiye Millî Talebe Federasyonu 
mensuplarına karşı vâki Anayasa ve kanun 
dışı hareketler sebebiyle İçişleri Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına dair (11/23) 15 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— İktidarın petrol politikası hakkında 

gensoru açılmasına dair (11/10) 14 
İstanbul (Reşit Ülker) ile Muş (Nermin 

Neftçi) 
— Gecekondularda oturan vatandaş

ların Hükümetin sorumlu bir mensubunun 
beyanına güvenerek giriştikleri fiillerden 
dolayı tutuklanıp ve tartaklanmalarına 
dair İmar ve İskân Bakanı hakkında gen
soru açılması hususunda (11/17) 15 

İstanbul (Rifat öztürkçine «C«mA«-
riyeit Senatosu Üyesi») 

— Devlet daireleriyle 440 sayılı Kanu
na tabi kuruluşlardan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, belediyeler, özel idareler 
veya benzeri kurulların sağlık teşkilâtı 
olanlarda çalışan sağlık personelinin 224, 
472 ve 672 sayılı kanunlardan istifade et
tirilmesine dair karnın teklifini geri aldı
ğına dair (2/J87) 366 

İstanbul (Suphi Baykam) 
— Toprak Reformu Kanununda gerek

li çalışmaları yapmadığı iddiasiyle Tarım 
Bakanı hakkında gensoru açılmasına dair 
(11/19) 15 

Sayfa 
İstanbul (Suphi Baykam) ve Samsun 

(Kâmuran Evliyaoğlv.) 
— İktidarın gençlik teşekkülleriyle il

gili politikası hakkında genel görüşme 
açılmasına dair (11/28) t 

İzmir (Hüsamettin Gümüşpala) 
— İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü

esseseleri ve iştiraleri hakkında 440 sayılı 
Kanunun geçici 7 nei maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifini geri 
aldığına dair (4/85) (2/237) 54 

Kayseri (Turhan Feyzioğlu) ve Koca- • 
eli (Nihat Erim) 

— 27 Mayıs 1960 devrimine karşı yapı
lan tecavüzler karşısında elinde mevcut 
bulunan kanuni yetkileri kullanmadığı id
diasiyle Bakanlar Kurulu hakkında Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir gen
soru açılmasına dair (11/3) 13 

Konya (Seyit Faruk önder ve 6 arka^ 
daşt) 

— Telefon konuşmalarının Hükümet 
tarafından dinlendiği ve bu suretle Ana
yasanın 17 nei maddesinin ihlâl edildiği 
iddiası ile Ulaştırma Bakanı hakkında bir 
gensoru açılmasına dair (11/31) 16 

Malatya (tsmet İnönü ve 9U arkada-
daşı) 

— Mecliste yapılan araştırma olayı se
bebiyle İçişleri Bakanı hakkında bir gen
soru açılmasına dair (11/37) 17:18 

Manisa (Sami Bİnicioğlu) 
— Diyanet İşleri Teşkilatındaki kad

roların partizanca dağıtılması İddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Devlet Bakanı hakkında bir gensoru açıl
masına dair (11/6) 14 

— 250 milyon lira zarara sebebolduğu 
İddiasiyle Ticaret Bakanı hakkında Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince bir 
gensoru açılmasına dair (11/4) 13 

Muş (Nennin Neftçi) 
— Her yıl tarholunan vergilerin ilânı 

hususunda kanuni vazifesini yerine getir
mediği iddiasiyle Maliye Bakanı hakkında 
•bir gensoru açılmasına dair (11/34) 17 

— Servet beyannamelerinin kaldırıla
cağı yolunda Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair (11/25) 16 
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NevgKÖiiir (Selâhattin Hakkı Esatoğlu) 
ve Manisa (Mustafa Ok) 

— İthal ham petrolüne yapılmakta 
olan indirim konusunda Hükümetin tutu
mu dolayısiyle Hükümet hakkında genso
ru açılmasına dair (11/35) 17 

Sabaryaf'Hayrettin Uysal) 
— Türk Şeker Şirketi tarafından çift

çi aleyhinde yapılan satışlarla pancar to
humu vermeme ve hukuk dışı tehditler 
yapılması sebebiyle Tarım ve Sanayi Ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına 
dair (11/21) 15 

Sakarya (Hayretim Uysal ve 2 arka
daşı) 

— Konya İmam - Hatip Okulu Türkçe 
öğretmenlerinden Bilhan Uluçay hakkında 
bâzı dergi ve gazetelerde yapılan çeşitli ya
yınlar konusunda Millî Eğitim Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair 
(11/33) 16 

Sakarya (Hayrettin Uysal ve 4 arka
daşı) 

— Devlet Personel Kanununun öğret
menlere yanlış ve zararlı uygulanması se
bebiyle Devlet Bakam ve Millî Eğitim Ba
kanları haklarında gensoru açılmasına dair 
(11/18) 15 

Samsun (Bahattin Uzunoğlu) 
— Samsun çevresinde istihsal edilen 

fasulyelerin ihracına mâni olmak suretiy-

Bayfa 
le millî servetin israfına sebebolduğu iddi-
asîyle Ticaret, Bakam hakkında gensoru 
açılmasına dair (11/8) 14 

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

— Hükümetin müstahsil köylüyü ihmal 
eden politikasının doğurduğu zararlı so
nuçlar hakkında gensoru açılmasına dair 
(11/27) 16 

Sivas (Nazif Arslan) ve Sakarya (Hay~ 
rettin Uysal) 

— Bâzı dernek ve kuruluşlar tarafın
dan yayınlanan çegitli bildirilerle Türki
ye'de 'bir zor yolu açmaya yönelik davra
nışlar ve eylemler karşısında tedbir alma
dığı İıddiasiyle Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair (11/33) 17 

Tekirdağ (Kemal Neiioglu) 
— Mevcut fiyat oynamaları karşısın

da hayat pahalılığından en çok zarar gö
ren işçilere yardımı ve bu konuda gerekli 
tedbirleri getirmiyen Hükümet hakkında 
gensoru açılmasına dair (11/22) 15 

Trabzon (Ahmet Cebi) 
— KÖy yollarının yapımına dair Köy 

İşleri Bakanı hakkında gensoru açılması 
hususunda (11/15) 14 

Urfa (Atalay Akan) 
— Güney bölgesinde vukua gelen olay

lara dair İçişleri Bakanı hakkında genso
ru açılmasına dair (11/13) 14 

RAPOBLAF 

Adalet Komisyonu raporları 
— >$aziantep Milletvekili Ali İhsan 

GÖğüş ve 12 arkadaşının, 9680 sayılı Ba-
sm Kanununun 31 nei maddesinin yürür
lükten fcaldımlmasma dair (2/41) 

— Kişi Halleri telemlerinin düzeltil
mesi kararları ile ilgili iSöaleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka-
oıun tasamı hakkında (1/182) 

— Mücrimlerin iadesine dair 3 Ey-
131 1930 tarihli Türkiye - Almanya An-
laşmasRun 19 neu maddesinin değiştiril
mesi hakkında mektup teatisi suretiyle 
j&pılan Anlaşmanın onaylanmasının uy-

569 

•gun bulunduğuna dair ıkanun tasarısı 
hakıkında (1/165) 

— Tokat ili Erbaa İlçesinin Gündıoğ-
du mahallesi, 101 ihanede nüfusa kayıtlı 
Ali oğlu, Ayşeden doğma 1944 doğumlu 
Osman Salar'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/200) 409 

Anayasa Komisyonu raporları 
— Anayasanın 92 nci maddesinin 

10 neu fükrası 'haıkıkında 20:27,27,28 
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 

ve dör.t arkadaşının, Yasama Meclisleri
nin aralarındaki münasebetlerin düzen
lenmesi haıkıkında ıkanun teklifine dair 
(2/88) 5 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 
— 6234 saydı Köy enstitüleri ile Uk-

öğretmen okullarının birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair ikanun tasarısı hakkın
da (1/89) 506 

— 6974 sayılı Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu Kanununun 2 nci madde
sinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair 
'kanun tasarısına dair (1/144) 409 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaoV-
ün, Gece öğretimi yapan yüksek dereceli 
İstanbul Akşam Teknik Okulunda görev
lendirilecek öğretmenlerle asistanlara ve 
diğer personele verilecek ek ücret kamu
nu teklifi hakkında (2/106) !5 

— Eskişehir milletvekilleri Şevket As-
buzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet Se
natosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 
üç. arkadaşı ve Eskişehir milletvekilleri 
Aziz Zeytînoğlu ve İsmet Anıgı'nın, Dev
let Demiryolları İşletmesi Genel Müdür
lüğü iğcilerine mesken yaptırılması için 
borç para verilmesine dair olan 5954 sa
yılı Kanunun 6173 ve 121 ve 48 sayılı 'ka
nunlarla değiştirilen 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklif
leri hakkında (2/113, 2/150, 2/192) 5 

— Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
katılmak için Hükümete yetki verilmesi
ne dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla de
ğişik 2 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/146) 359 

— Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurla
rının teşkilâtına dair 5509 sayılı Kanuna 
ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesini 
değiştiren 695 sayılı Kanunun 3 neü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/287) 4 

— T. C, Emekti Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla ek
lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/152) 506 

Dışişleri Komisyonu raporları 
— «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» 

Muaddel Sözleşmesinin onaylanmasının 

Sayfa 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (1/189) • 17» 

— Kişi Halleri İstemlerinin düzeltil
mesi kararları ile ilgili Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında (1/182) 177 

— Kuşların korunmasına dair Millet
lerarası Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/75) 5 

— Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına ka
tılmak için Hükümete yetki verilmesine 
dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla deği
şik 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın-^ 
da kanun tasarısına dair (1/146) 359 

— Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 
1930 tarihli Türkiye - Almanya Anlaşma
sının 19 neu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında meiktup teatisi suretiyle yapılan 
Anlagmanm onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/165) 177 

— Uyuşturucu maddelere dair 1961 
Tek Sözleşmesine katılmamızın uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısına dair 
(1/84) 219 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu mporu 

— 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletme
leri Kurumu Kanununun 2 nei maddesinin 
(B) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/144) 409 

Geçici Komisyon raporları 
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 

kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi Caıhit Ortaç ve 9 atlkadaşınm, 
Vergi suç ve cezalarının affı hakkında; 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna'mn, Bâzı Orman suç
larının affına ve tazminatın terkinine 
dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı si
yasi suçlarla basın suçlularının ve bun
larla ilgili olarak mahkûm olmuş diğer 
suçluların cezalarının affına dair; Anka
ra Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mah
kemesince mahkûm edilen 67 eski Kara 
Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında 
Aydın Milletvekili Regat özarda'nm, Bâzı 
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Sayfa 

snç VB cezalarının affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kap
lan ve 8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olay
ları ile ilgili suçlular ile diğer bir kısım 
suçluların affına ve bir kısım idari işlem
lerin değiştirildiğine dair kanun teklif

l e r i hakkında (1/117, 2/81, 114, 2/174, 
1/101, 2/207, 2/223) 571:613,624,624:627, 

632:658,659:682,716:728,739:742,742:744: 
745,772,773:774 

— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi 
hakkında (1/160, 2/141) 28:48,55:90, 

97:103,103:104,134,143:173,183:216,2Ö4: 
233,234 ;256,274 =303,304;307,3İ9,352:355 

— Deniz iş kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Saim Kaygan ve 11 arkada
şının Beniz is kanunu teklifi hakkında 
(1/188) .28 

• •— Edki Yozgat Milletvekili Mustafa 
Kepirim, Köylü ve çifıtçilcrin T. C. Ziraat 
Bankasına ve Tarımı Kredi Kooperatif
lerine olan borçlarının tak&iltlendirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kastamonu 
Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşı
nın, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kasına olan bâtzı borçlarının taksitlen-
dirilmesi hakkmdalki kanun teklifine 
dair (2/109) (2/300, 2/311) 410 

— Gecekondu 'kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve on arka
daşının; tamir Milletvekili Mustafa Uyar 
ve oniki arkadaşının, Gecekonduların dü
zenlenmesi haikıkmda; Konya Mületvctküi 
İhsan Kabadayı ve on arkadaşının, Ge
cekonduların ıslah, tasfiye ve (inlenmesi 
hakkında; Cumhuriyet Senatosu tstanibul 
Üyesi Rifaıt öztürkçıine'nin, G&e^kondula-
rın imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında 
ikamın teklifine dair (1/76, 2/13, 2/23, 
2/193) 319:351,366:369,414:451,461: 

486,510,552,562,565,571,620:623 

— İş kanunu tasarısı ile Bolu Millet
vekili Kâmil İnal ve 10 arkadaşının, ma
lûllerin işe yerleştirilmeıleıû hatakmda ka
nun teklifine dair (1/187) 27:28 

Sayfa 
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 

Sayıştay Kanunu teklifi haflckında 
(2/251) 143 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
•kanunu tasarısı hakkımda (1/178); 143 

— Umumi hayata müessir âfetler do
layısıyla alınacak tedıbirlerle yapılacak 
yardımlara dair Kanunun bası maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kamun 
tasarısı hakkında (7/706) 27 

İçişleri Komisyona raporları 
— Gaziantep Milletvekilli Ali İhsan 

Göğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayıh Ba
sın Kanununun 31 nai .maddesinin yürür-
üükten kaldırılmasına dair (2/41) 569 

Karma Bütçe Komisyonu raporları 
— Amkara Üniversitesi 1966 yıh Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişliktik 
yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/196) 631 

— 1966 yıh Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/199, 2/297, 
2/327, 2/330, 2/334), 631 

Maliye Komisyonu raporları 
— Eskişehir mâllefcvdkLlleri Şevket As-

buzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet Se
natosu Eskişehir Üyesi Ömer UcuEal 
ve üç arkadaşı ve Eskişehir milletvekil
leri Aaiz Zeytinoğlu ve İsmet Angı*nıtı, 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü işlilerine mesken yaptırılması 
için 'borç para verilmesine dair olan 5954 
«ayılı. Kanunun 6173 ve 121 ve 48 sayılı 
kanunlarla değiştirilen 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifleri halkkında (2/113, 2/150, 2/192) 5 

— Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına ka
tılmak için Hükümete yetki verilmesine 
dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 
2 nei madd-esinin değiştirilmesi hakkın
da kaıran tasarısına dair (1146) 359 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nai maddesine 6842 sayılı Kanunla ek
lenen (g) ftkrasmm değiştirilmesine dair 
Ikanum tasarısı hakkında (1/152) 506, 
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Millî Eğitim Komisyonu raporları 
— 6234 sayılı Köy enstitüleri ile iMt-

öğretmen okullarımın birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair ıkanun tasarısı hakkında 
(1/89) 506 

— Antalya MiHetıvekiIi İhsan AtaöV-
ün, Gece öğretimi yapan yüksek dereceli 
İstanbul Akşamı Tekıiik Okulunda görev
lendirilecek öğretmenlerle asistanlara ve 
diğer personele verilecek ek ücret kanu
nu teklifi hakkında (2/166) 5 

Sayıştay Komisyonu Raporu 
—- Uyuşturucu maddelere dair 1961 

Tok Sözleşmesine 'kakılmamızın uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/84) 219 

Tarım Komisyonu Raporu 
— Kuşların 'korunmasına dair. Millet

lerarası Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun 'bulunduğu hakkında kanun tasarısı
na dadr (1/75) 5 

— Uyuşturucu maddelere dair 1961 
Tek Sözleşmesine katılmamızın uygun bu
lunduğu halkkımda kanun tasarısına dair 
(1/84) 219 

Ticaret Komisyonu raporları 
— «Akdeniz Balnkçılik Genel Konseyi» 

Muaddel Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun 'bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (1/189) 408 

Disiplin cezası 

—> Çarşı ve mahalle bekçileri kanun 
tasarısının 43 ncü maddesinin görüşülmesi 
sırasında usul hakkında konuştuktan sonra 
Başkanlığın uyarmasına rağmen sükûneti 
bozmakta direnen Antalya Milletvekili İh
san Ataöv'e iki ihtar cezası verilmesi. 233 :234 

izinler 
— Sayın üyelerden bâzılarına izin 

verilmesine dair (3/387) 142:143 
(3/401) 317:318 
(3/412) 508:509 

Sa$fa 
— 6974 sayılı Türkiye Kömür İşlet

meleri Kurumu Kanununun 2.nci madde
sinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair 
İkamın tasarısı hakfkmda (1/144) 409 

— Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
'kartılmaık için HükünTete yetki verilme
sine dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla 
değişlik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair 359 

— Uyuştmrucu maddelere dair 1961 
Teîk Sözleşmesine <kaıtılmamızın uygun 
bulunduğu haMmn&a kanun tasarısına 
dair (1/84) 219 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
— Gaıziautep Mdllertvefeili Ali İhsan Gö

ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın 
Kanununum 31 nci .maddesindn yürürlük
ten kaldırılmasına dair (2/41) 569 

Ulaştırma Komisyonu Raporu 
— Eskişehir milletvekilleri Şevket As-

İmzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet 
-Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ueutzal . 
ve üç arkadaşı ve Edkiışehir milletv<e!kil-
ieri Aaiz Zeytinoğlıı ve İsmet Angı'nın, 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü işçilerine - meaken yaptırılması 
için borç para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 ve 121 ve 48 sayılı 
kanunlarla değiştirilen 1 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına dair 'kanun 
teklifleri hakkında (2/113, 2/150, 2/192) 5 

ödenekler 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'na ödeneğinin verilmesine dair 
(3/388) 143 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Tunceli Milletvekili Hasan 
Ünlü'ye ödeneğinin verilebilmesi İçin key
fiyetin Genel Kurulun kararına sunuldu
ğuna dair (3/402) 318 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Yozgat Milletvekili Celâl Sun-
gur'a ödeneğinin verilmesine dair (3/389) 143 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 



Sayfa 
Tasama dokgpttlmaalıMaaı 

— Antalya Milletvekili Osman Yük-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/403) 409 

— Çorum Milletvekili Nejat Yücer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/367) 4 

— Erzurum Milletvekili 1. Hakkı Yıl-
dırım'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/382) 51 

— içel Milletvekili Celâl Kılıç'ın Ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/391) 219 

— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/370) 4 
(3/395) 250 
(3/404) 40 9 

. (3/405) 409 

Adalet Bakanından 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 

Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet 
veren CNTO teşkilâtında görevli İngiliz 
Çavuşu, hakkında, Türk kanunlarına göre, 
neden kovuşturma yapılmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/359) 359 

Başbakandan 
— Adana Milletvekili Ali Kareı'nın 

1950 yılından beri kaç bankanın tasfiyeye 
tabi tutulduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/355) 2İ8 

— Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Şehit Turan Emeksiz'i ko
münist ajanı gösteren gizli haberler bülte
ninin gazetelere kimin tarafından verilmiş 
olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/347) 11 

— Erzurum Milletvekili Necati Gü-
ven'in, Çankaya Köşkü hudutları içinde 
Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komu
tanları için köşkler inşa edileceği haberi-

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Osman özer'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/369) 4 

— İstanbul Milletvekili Orhan Erkan-
lı'nın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/396) 259 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/368) 4 

— izmir Milletvekili Osman Zeki Efc-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/406) 409 

— Kars Milletvekili Nuri Koç'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/392) 219 

— Manisa Milletvekili Muammer Di-
rik'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/371) 4 

— Samsun Milletvekili Kâmran Evli-
yaoğlu*nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/393) 219 

nin doğru olup olmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/365) 503 

— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile 
imzalanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yar
dım Anlaşmasından bu yana, Türkiye ile 
adı geçen Devlet arasında kaş aded ikili 
anlaşma, sözleşme veya karşılıklı mektup 
gibi tarafları bağlayıcı nitelikte belge 
imzalandığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/70) 632 

— İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'-
'n, İller Bankasında görevli sekiz memurun, 
son günlerde, Ankara dışında başka görev
lere tâyin edilmeleri sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/346) 11 

— Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
hangi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigor
ta şirketlerine ortak olduklarına ve bu te
şekküllerin sigorta İslerini hangi sigorta 
şirketlerine yaptırdıklarına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/363) 409 

SOEULAK VB CEVAPLAR 
A - SÖZLÜ SORVLAR VE CEVAPLARI 
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— Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Devlet Kadro kanunu tasarısının 
ne zaman Meclise getirileceğine ve Devlet 
Memurları Kanununun 1 Mart 1966 dan 
itibaren yürürlüğe konmasının katî olup ol
madığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(fi/352) 92 

— Kaysorİ Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, hastane ve sağlık müesseselerinde 
doktor ve uzman tabip bulunamamasının se
bepleri ü serin de durulup durulma d ığma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/361) 408 

— Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
haddini bilmeyi ve bildirmeyi tslâmın Şart
ları arasına sokan Genelkurmay Başkanının 
bu tutumu karşısında ne yapılmasının düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
,(6/374) 503 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, son 
gibilerde Cumhurbaşkanlığı Kontenjanın
dan senatör seçilen profesörün askerlik gö
revini yapmış olup olmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (3/360) 359 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı fOsatoğlu'nnn, 1965 seçimi arifesinde ya
pılan vuitlcrin ne zaman gerçekleştirileceği
ne dair Barbakandan sözlü sorusu (6/339) 2 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Meclisin toplanamaması 
konusunda muhalefeti suçlamanın sebebinin 
ne olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/340) 2 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
A. P. Genel Başkanı olarak, A. P. Ankara 
11 Başkanlığında yapılan konuşmada söyle
nen sözlerin kime veya kimlere müteveccih 
olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/345) 11 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nitı, 
Adalet Partisi Samsun İl Başkanının, hangi 
sebep ve sıfatla Cumhurbaşkanının resmî 
gezisine iştirak ettirildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/356) 258 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Batı - Trakya 'daki ırkdaşlarımızın üzerine 
gittikçe artmakta olan Yunan baskısının 
önüne geçmek için ne pilli tedbirler alınma
lımın düşünüldüğüne dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/377) 630 

Sayfa 
Bayındırlık Bakanından 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, İznik Golünü çevrcliyen ve bağlara gi
den yolların asfaltlanmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/353) 176 

— Samsun Milletvekili İlyas Kılıç/in, 
Ankara - Samsun Karayolunun Sungurlu -
Çorum arasında başlanmış olan inşaatının 
durdurulmuş olduğunun doğru olup olma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/358) 311 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Tokat - Erbaa karayolu yapımının ne za
man tamamlanacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/736) 630 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köprüsünün 
yıkılan yerlerinin ne zaman onarılacağına 
daiv Bayındırlık Baksnından sözlü sorusu 
(6/351) 92 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Niksar - Erbaa karayolu yapımının ne za
man bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/380) 630 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Niksar - Tokat yolu üzerindeki virajlardan 
kurtulmak için ufak köprüler inşası ile es
ki yolun ihya edilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/366) 503 

Devlet Bakanından 
— İzmir Milletvekili Arîf Ertunga'nm, 

Spor - Toto ve Loto'nun Millî Piyango 
İdaresine bağlanması hususunda her hangi 
bir hazırlık yapılmış olup olmadığına ve 
bu konuda ne düşünüldüğüne dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/349) 92 

— Samsun Milletvekili Bahaddin 
Uzuttoğlu'ııun, Toledo güreş kafilesine gü
reşçilerden başka 'katılanların adedine, 
oradaki görevlerine ve alacakları döviz 
miktarına dair sözlü soru önergesi, Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/350) 92 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
büyülk şehirlerdeki 'kimsesiz çocuklar hak
kında ne düşünüldüğüne dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/370) 503 
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Dışişleri Bakanından 
— Aydm Milletvekili Reşat özarda'-

nın. Emekli bir memurun ölümüne sebebi
yet veren CENTO teşkilâtında görevli İn
giliz Çavuşu hakkında, Tünk kanunlarına 
göre, neden kovuşturma yapılmadığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(G/359) 359 

— Kars Milletvekili Âdil Kurtel'm, ha
len yurdumuzda ne kadar barış gönüllü
leri olduğuna dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/364) 409 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 

Tokat'ın Omala ovasını sulayacak kanalın 
yapımının bugüne kadar niçin geciktiril-' 
diğinc dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sö<zlü sorusu (6/379) 630 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
— Manisa Millctveüdli Muammer Di-

rik'in, Gümrüfk Resmi ödenmemiş kaçak 
eşyaların, yurdumuzun muhtelif bölgele
rinde, serbestçe satışa arz edilmesine ne
den mâni olunmadığına dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/344) 11 

İçişleri Bakanından, 
— Aydm Milletvekili Reşat özarda'nm, 

Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet 
veren CENTO teşkilâtında görevli İngiliz 
Çavuşu hakkında, Türk kanunlarına göre, 
neden kovuşturma yapılmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/359) 359 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğhı'-
nun, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Orta-
köy kasabasının bucak olması hakkındaki 
vâki müracaatların hangi safhada bulun
duğuna dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/382) 630 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğhı'-
nun; Denizli'nin, Tavas İlçesine bağlı Ko
nak köyünün bucak olması hakkındaki vâ
ki müracaatlarının hangi safhada olduğu
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/371) 503 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
büyük şehirlerdeki kimsesiz çocuklar hak
kında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/370) 503 

Sayfa 
— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın; 

makinalarmı bizzat kullanmak istiyen 
traktör sahiplerinin kolay ehliyet almaları 
konusunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/3G8) 503 

İmar ve iskân Bakanından 
— İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'-

in, İller Bankasında görevli sekiz memu
run, son günlerde, Ankara dışında başka 
görevlere tâyin edilmeleri sebebine dair 
îmar ve Mtân Bakanından sözlü sorusu 
(6/346) 11 

Köy İğleri Bakanından 
— Erzurum Milletvekili Adnan §en-

yurt'mı, Bakanlık Teşkilât kanunu tasarısı 
üzerindeki çalışmaların hangi safhada ol
duğuna dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (G/354) . 176 

Maliye Bakanından 
— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-

nun; Denizli'de, 1964 yılında açılması ka
rar altına alman T. C. Merkez Bankası 
şubesinin, bugüne kadar açılmaması se
bebine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/372) 503 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
nun, Hazînenin mülkiyet veya tasarrufu 
altında, tarıma elverişli ıfe miktar toprak 
'bulunduğuna dair Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/381) 630 

— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Spor - Toto ve Loto'nun Millî Piyango İda
resine bağlanması hususunda her hangi 
bir hazırlık yapılmış olup olmadığına ve 
bu konuda ne düşünüldüğüne dair Mali
ye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 92 

— Manisa Milletvekili Muammer Di-
rik'in, Gümrük Resmi ödenmemiş kaçak 
eşyaların, yurdumuzun muhtelif bölgele
rinde, serbestçe satışa arz edilmesine ne
den mâni olunmadığına dair Maliye, Baka
nından sözlü sorusu (6/344) 11 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Faturasız mal satışının önlenmesi için 
no çare düşünuüdüğüne dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu (6/378) 630 

Millet Meclisi Balkanından 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'

nm, 1 . 11 . 1965 den 1 . 7 . 1Ş66 tarihine 
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kadar Millet Meclisi komisyonlarından bir 
birinin kaçar defa toplantıya çağrıldığına 
ve toplantıya gelmiycn üyelerle çıkarılan 
ve çıkarılamıyan işlere dair Millet Meclisi t 
Başkanından sözlü sorusu (6/375) 630 

Millî Eğitim Bakanından 
— Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 

halen yurdumuzda ne kadar barış gönül
lüleri olduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/364) 409 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Amasya Kız UkÖğretmcn Okulu Mü
zik öğretmeninin Bakanlık emrine alınması 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/343) 11 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Tokat Milletvekili Osman Saraç'-

uı, Tokat Devlet Hastanesinin ek inşaatı 
için ayrılan ödeneğin niçin başka tarafa 
aktarılmış olduğuna dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/341) 2 

Sanayi Bakanından 
— Denizli Milletvekili Atıf ŞohoğhV-

nun; Denizli'nin Çal ve Çivril ilçelerinde, 
1964 yılmda tesisi kararlaştırılan sana3"i 
çarşılarının yapılmasından vazgeçilmesi se
beplerinin neler okluğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/373) 503 

Tarım Bakanından 
— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-

nun, Denizli'nin Çivril ilçesinde bir nu
mune fidanlığı kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/383) 630 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın; 
biçer - döver ve traktör fiyatlarının hızla 

Sayfa 
artması ve zirai mücadele ilâçlarının yeteri 
kadar sağlanmaması konularında ne düşü
nüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/367) 503 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın; 
Tokat'ın Niksar ve Erbaa ilçelerinde mo
dern anlamda zeytinciliği geliştirmenin 
uygun ve faydalı mütalâa edilip edilme
diğine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/369) 503 

Ticaret Bakanından 
—. Adana Milletvekili Kemal Sarıib-

rahimoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasının, 
bugüne kadar ödenmiş sermayesinin mikta
rına ve hangi tarihlerde artırma ve Öde
me yapıldığına dair Ticaret Bakanından' 
sözlü sorusu (6/357) 311 

— Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir mü
dür tâyininden haberdar olunup olunma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/348) 11 

— Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
palamut ve uskumru balıklarının neslinin 
korunması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/3G2) 408 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı 
için alınan ve alınacak olan tedbirlerin ne
ler olduğuna dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/343) 11 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın; 
biçer - döver ve traktör fiyatlarının hızla 
artması ve zirai mücadele ilâçlarının yete
ri kadar sağlanmaması konularında ne dü
şünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/367) 503 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-

ın, Bursa'da sahiplerinin muvaffakati 
alınmadan ve bedelleri Ödenmeden, yol 
açmak suretiyle arsaları ellerinden alı
nanların arsa bedelleri konusunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna İçişleri Baka

nı Faruk Sükan ile Adalet Bakanı Hasan 
Dinçcr'in yazılı cevapları (7/67) 487:490 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, Kütahya'da adam öldürdükleri id
diası ile 4 vatandaşın haksız yere tevkifi
ni düzenliycnler ve muhayyel bir olayın 
dosyasını hazırlıyanlar hakkında ne gibi 
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bir işlem yapıldığına dair sorusuna Adalet 
Bakanı Hasan Diıı«c;r ile İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'nı yazılı cevaplan (7/114) 455:456 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırea'-
ııııı, hangi siyasi partilerin, Siyasi partiler 
Kanununa göre kesinhesap vo bilançoları
nı Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına vermiş, hangilcri-
nin vermemiş olduklarına dair Adalet Ba
kanından yazılı sorusu (7/158) 218 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırea'-
lui!, Siyasi partiler Kanununun 11.4 neii 
maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra, 
bıı madde gereğince C. Başsavcılığına ak
setmiş olan iiil ve haller olup olmadığına 
dair Adalet Bakanından yazılı sorusu 
(7/HİÜ) 21.8 

—• Nevşehir Milletvekili Salâhattm 
Hakkı Esatoğlu'nıııı, müebbet hapse mah
kûm olan Celâl. Ba.yar'ıı», infazın tekrar 
ertelenmesini istemesine rağmen, resmî 
doklara muayeneye gitmemesiniıı sebebinin 
ne olduğuna dair yazılı sorusuna Adalet 
Bakanı Hasan Dİnçer'iıı cevabı (7/141.) 12,731; 

792 
Başbakandan 

—- Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
in, Türk'ü Türk'e ve Miİsliimaııı Müslü
man a sevdirmek ve Alevî - Sünni ayırımın 
hu yoldan kardeşlik esaslarına göre hal
letmek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne. dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/3R9) 218 

— Diyarbakır Milletvekili Metin Cime-
H'nin, Doğu ve (lüııey - Doğu bölgesindeki 
İssizliğin halli konusunda ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/1311) M 

— Giresun Milletvkeili Mustafa Ke
mal Oilesiz'in, Karadeniz bölgesinin eko
nomik ve sosyal hayatına son derece etki 
yapan i'ınddı mahsûlünü değerlendirmek 
konusııııda ne gibi tedbirlerin alındığına 
dair Başbakandan yaaılı sorusu (7/198) II 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Pilot bölge olarak kabul edilen Altınözü 
ilçesinde ne gibi işlerin plân ve programa 
alındığına dair Başbakandan yazdı sorusu 
(7/148) J7(î 

Sayfa 
— Hatay Milletvekili Kesat Mursatoğ-

hfıııuı, Pilot bölge olarak kabul edilen Al
tınözü ilçesinde ne gibi işlerin plân ve 
programa alındığına dair Başbakandan ya
zılı sorusu (7/152) 177 

— İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'-
iıı, Adalet Partisinin kısmî Senato seçim
leriyle ilgili İslerini, İçişleri Bakanının 
tedvir etmesinin nasıl karşılandığına dair 
Başbakandan yazılı «ornsu (7/197) 1J 

— izmir Milletvekili Arif Krtuîiıjîa'-
nın, sivil ve arikeri pemoııeli ilgilendiren 
Kadre Kanunu mı ıı ne aaııı«n ele .alınaca
ğına dair Ba^balkanıdaıı yazılı KOVUŞU • 
(7/149) !)a 

— Klar» Millfl.vekili Adil Kurlel'in; 
•Kars'ın Posof ilçesinde doludan zarar gö
ren le r her hangi bir yardım yapılması
nın düşünülüp diişîhi'ülıncjdiği'ne dair Baş
bakandan ya'zılı sorusu (7/1 (57) f><)9 

— Kara Milletvekili Cenıgiz Kkinei'-
nin, Kars ilinin de tdlkik ve teıiKis prog
ramına inlımıuısınün düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakandan yazılı SOI-UMUI 
(7/162) * 258 

— Niovşehir Milletvekili- Snİâhalliıi1 

Hakkı Esatoğlu'nıııı bâzı dergilere Devlet 
ve Kamu iktisadi Teşekkülleri taralın
dan •verileri ilân ve reklâmlara dair Baş
bakandan yazılı w ir usu (7/157) 218 

— Sinop Milletvekili Hilmi JşıgLizjar'-
uı, tekniker okullarına 'ni'OTiılekeıtiıı ilı+İ-
yaeı olup olmadığına ve teknikerlere hu
kukî ne ift'i'ba iha'klaı* verileceğinin toıınna-
ta bağlandığıım dair Başbak.aınd'an yazılı 
sorusu (7./Uİ1) 218 

— Zouguda'k Milletvekili Keman üşen
gen'in MıisliimiiMdiiir aranma nifak Kokmak 
ve 'mîllî birliği parçalamak istiyen nur
culuk ve bu maksatla yrnyı.nl aruan NTur Ri
saleleri fhaikknula. vatandaşla nı aydın laf.-
inak ve uyarmak için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair Başbalfaııdian yazılı so
rusu (7/144) 197 

Bayındırlık Bakanından 
— Aydın Milletvekili Naili it Memteşe'-

ııîn; lOski Çine Çayı üzerinde yapılmakla 
lolaıı kÖpr*ü sebebiyle arazileri su altında 

http://vsoru.su
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kalacak olan Çine ve Yeniköy halkının za
rarlarının telâfisi için ne gl'bi -tedbirler 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan yazılı «orasu (7/168) 503 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif iSa-
rtyüce'nin, Çorum'un 'Smıgufhı - Boğaz-
kale bucağı arasındaki yıül çalışmalarınla 
•bugüne kadar -başlan ılmaması sebebine dair 
Bayındı rlı'k Balkanından yazılı sorusu 
(7/178) 736 

— Kara Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun Kars Belediyesince yapılmasına 
imkân olnııyan il 'kanalizasyonunun İnşa
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair ya
zılı sorusuna içişleri Hakanı Faruk Siıkau 
ile Bayındırlı'k Bakanı Ktern Erdinç'in ve 
imar ve tskân Bakanı Haldun M*n'teşpoğ-
'hı'mın yazılı -cevaplan (7/25) 728:729 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan Oztrak'-
ııı, Tekirdağ - Çanakkale yolu f̂ üzeMea
limin daha İma. olarak •tıaıi'zrmıiııe İmlkâu 
olup olmadığına âaiv sorusuna. Bayın
dırlık Bakanı Ktem Erdinç'in yazılı ce
vabı (7/107) 614 

Çalışma Bakanından 
• — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-

bioğlu'nun, Çorum Belediyecinde İşçi ola
rak çalışmakta iken, mevcut toplu İş söz
leşmesine rağmen 72 İşçinin Emekli Kamdı -
ğına .geçmeleri hususunda belediye tarafın
dan yapılan 'teklifi kabul etmedikleri için 
İşlerine son verildiğinin doğru olup olma
dığına dair İçişleri Bakanından yazılı so
rusu (7/180) 737 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-
taıik'ın; Tekirdağ IŞÇL Sigortaları Hasta
nesinin yapdıp yapılmıyacağına dair .soru
suna Çalışma Balkan Vekili Gümrük ve 'Te
kel Bakanı İbrahim Tekinin yazılı ceva
bı (7/104) 454:455 

Devlet Bakanından 
— Konya Milletvekili ismet Kapı-

siz'in, Genç Millî Futbol "taki'itıınııı sebe
biyet verdiği müessif olayla İlgili olarak 
bir rapor alınıp alınmadığına ve müsebbip
ler hakkında ne gibi bir işlem yapılması
nın düşünüldüğüne dair soruBiınıa Devlet 
Bakanı Kâmil Oea'k'ın yaızılı cevaln 
(7/142) 12,618:619 

Sayfa 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'ın, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
'köylere tahsis olunan imanı kadroların
dan 'kaç adedinin Sakarya iline verilmiş 
'olduğuna dair sorusuna Devlet Balkanı 
Refet Sezginin yazılı cevabı (7/13-3) 2,457: 

458 
— Zonguldak Milletvekili Kenan lisen-

grn'in, Müslümanlar arasında ııifeık sok-
mak ve millî birliği parçalaıinak istiyeıı 
nurculuk ve bu maksatla yayınlaman Nur 
Risaleleri hakkımla vatandaşları aydın
latmak için ne 'gi'bi tedbirler düşünüldü
ğüne dair yazılı sorusuna Başbaltoan adı
na Devlet Bakanı Ret'et Seagin'in ceva
bı (7/1 M) 732:7*1 

Dışişleri Bakanından 
— Mardin Milletvekili Fuat Uluç'ıın, 

Suriye Hükümetinin, Türk vatandaşlarının 
Suriye'de bulunan topraklarını, bedelini, 
Ödemeden, devle-tieştitdiğinin doğru olup 
o'lmadığına dair Dışişleri Bakanından ya
zılı sorusu (7/173) 630 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Bursa Milletvekili Kadre'Min Çan-

ga'nın, Ulıi'aibM götünün 'güney kıyıla
rında 'bulunan Karaoğlan, Dorak, Oıvaç ve 
Akçapınia.r 'köylerinin taşkınlardan torun-
ması için bir çalışma okıp olmadığına dair 
Enerji ve Talin Kaynaklar Balkanımdan 
yazılı sorusu (7/146) 176 

— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'-
un, Çankırı'nın ilga?;, Eldrvaır, JJalmnözü, 
Orta ve Yapraklı ilçelerine, Çataîağzı ter
me - elektrik santralinden ve emteııkoıı^kte 
şebekeden ine zaman ve nereden elektrik ve
rilebileceğine dair Enerji ve Ta'bü Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu. (7/18!) 737 

— Eskişahir Milkitvefcili Hayri Ba-
şar'm, Eskiçeiıir'e bağlı Sivrihisar, Seyit
gazi, Çifteler, Mahmudiye ve Sarıeakaya 
ilçelerinin umumi şebekeye bağlanacak 
elekti'îöikasyonunun hangi yılların progra
mına alındığına dair sorusuna Enerji ve 
Ta^biî Kaynaklar Bakanı İbralhinı Deriner'-
İn yazılı cevabı (7/129) 405:406 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Büyük Amik ovası projeline dâhil Inrlu-
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nan Tahtaköprü Barajının katî ihalesinin 
me zaman yapılacağına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakamından yazılı sorusu 
(7/151) 177 

— Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğ-
lu'nun, Büyük Amaki Ovası projesine dâhi 
bulunan Tahtaköprü Barajının katî ihalesi
nin ne zam<a<n yapılacağına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu 
(7/155) 177 

— Hatay Millotvokili Yahya KanJbo-
lat'm, Hatay'da inşası kararlaştırılan Tah
taköprü Barajı için 196i ve 1965 yılların
da ne miktar para harcandığına ve 1966 yı
lında ayrılan yatırım miktarına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim De-
Tiner'in yazılı cevabı (7/96) 400:401 

— Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
nn, Mardin'im Mazıdağı ilçesinde bulunan 
fosfat madeni ile ilgili tetkik neticelerinin 
•neler olduğuna ve bu maddemin biran ev
vel istihsali için ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Enerji ve Tabiî Karynaiklar Ba
ltanı ibrahim Deriner'in, yazılı cevabı 
(7/130) 560:561 

— Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş'-
ın, Niğde'nin Aksaray ilçesinin ortasından 
akmakta bulunan Ulumnak suyunun yata
ğının ıslahı için şimdiye kadar ne gibi iş
lemlerin yapıldığına ve 1966 programına 
her haregi bir tahsisatın 'konulmuş olup ol
madığına dair sorusuna Enerji ve Taıblı 
(Kaynaklar Balkanı İbrahim Deriraer'in ya
zılı cevabı (7/49) 388:400 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-
trak'ın; Edirne'nin Uznköprü hudutları 
dâhilinde yapılmakta olan Altın Ya-zı Ba
rajı sahası içinde kaldığı için istimlâk edi
len arazilerine bedel olarak köylülere, Dev
lete ait toprakların verilmesinin mümkün 
olup olmadığına dair sorusuna Enerji ve 
•Tabiî Kaynaklar Bakanı ibrahim Deriner'
in cevabı (7/103) 453:454 

— Zonguldak Milletvekili Bülent E«e-
vit'in, Zongul&ak'm Ulus ilçesinde Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklı îijınea yapı
lan gaz ve petrol araştırmalarından elde 
edilen sonuçlara dair sorusuna Enerji ve 

Sayfa 
Tabiî Kaynaklar Bakanı ibrahim Deriner'-
yazıh cevabı (7/117) 456:457 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
— Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-

trak'm; Tekirdağ işçi Sigortalan Hasta
nesinin yapılıp yapılmıyaeağma dair so
rusuna Çalışma Bakan Vdkili Gümrük ve 
Tekel Bakanı ibrahim Tekin'in yazılı ce
vabı (7/104) 454:455 

içişleri Bakanından 
— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-

m, Bursa'da sahiplerinin murrafalcati takın
madan ve bedelleri ödenmeden, yol aç
mak suretiyle arsaları ellerinden alınan
ların arsıa bedelleri konusunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna içişleri Bakanı 
Faruk Sükan'ın ya<zılı oevdbı (7/67) 487:490 

— Bursa Milletvekili Sadrettİn Çaııga-
nm, 10 Ekim 1965 Milletvekili Genel Se
çimlerinden bu yana, bütün illere görıç, ne 
kadar vatandaşımıza yeniden »ilâh taşıma 
ruhsatı verildiğine dair içişleri Bakanın
dan yazılı sorusu (7/145) 176 

— Çankırı Milletvekili 'Mehmet Alî 
Arsan'ın, Kütahya'da adaım öldürdükleri 
iddiası ile 4 vatandaşın halisiz yere tevki
fini düzenliyen ve muhayyel bir olayın 
dosyasını hazırlıyanlâr hakkında ne g-M 
bir işlem yapıldığına dair sorusuna içiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı ceva
bı (7/]14) 455:456 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, 'Muş ili Şoförler Cemiyeti Baş
kanının, Muş Emniyet Teşkilâtına men
sup dört polis tarafından .dövülerek işken
ceye -tabi tutulduğunun doğru olup olma
dığına dıair sorusuna İçişleri Bafcanı Fa
ruk Sükan'ın yazılı ceva'bı (7/100) 613:614 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
•oğlu'nıın, Kars Belediyesince yapılması
na iırikân olmıyan il kanalizasyonunun in
şası hususunda ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soruşuna Faruk Sükan'ın yazılı ceva
bı (7/25) 728:729 

— Mardin Milletvekili Fu<at Uluç'un, 
Suriye Hükümetinin, Türk vatandaşları
nın Suriye'de bulunan topraklarını, bede
lini ödemeden, devletleştirdiğinîn doğru 
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olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan yazılı sorusu (7/173) 630 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu*nun, Çorum Belediyesinde işçi tolara'k 
çalışmakta iken, mevcut toplu iş sözleş
mesine rağmen, 72 İşçinin Emekti Sandı
ğına geçmeleri hususunda belediye tara
fından yapılan teklifi kabul etmedikleri 
İçin işlerine son verildiğinin doğru olup 
olmadığına dair içişleri Bakanından yazılı 
sorusu (7/180) 737 

îmar re İskân Bakanından 
— Burdur Milletvekili Fethi Çelik-

bas'm, Köyceğiz - Dalaman Numune Kal
kınma projesi sonucu ile Antalya Pilot 
Bölgesi çalışmaları sonucundan ine elde 
«diknış olduğuna dair sorusuna İmar ve 
iskân Bakam Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/123) 616:617 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Oamga'-
nın, Bursa mezbahası inşası işine öncelik 
tanınıp 1966 yılı programına alınıp ahnmı-
yacağna dair sorusuna imar ve İskân Ba
tanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/118) 615:616 

— Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin, Diyarbakır'ın, Bismil ilçesinde sel
den evleri yıkılmış olan köylere yardım 
yapılmasının düşünülüp d%ünülmediğiine 
dair sorusuna İmar ve I&kân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/113) 615 

—. Erzurum Milletvekili" Adnan Şen-
yurt'un, Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
tarafından, şimdiye kadar, hangi şehir
lerimizde ikramiye 'apartmanı yapıldı
ğına dair sorusuna imar v« iskân Bakanı 
Haldun Merateseoğlu'mm cevabı (7/60) 729: 

730 
— Kars Milletvekili Muzaffer Şa-

miloğlu*nun, Kars Belediyesince yapıl
malına imkân «oknıyan il (kanalizasyo
nunun inşası hususunda ne düsünüldü-
ğiine dair imar ve iskân Bakanı Haldun 
Menteseoğlu'nun cevabı (7/25): 728:729 

Köy işleri Bakanından 
— Çorum Milletvekili Hasan Ltİf 

Sanyüee'nin, Çorum ilinde 1966 progra
mına alınan köy yollan ile köy içme sula-

Sayfa 
rı çalışmalarının hangi safhada bulundu
ğuna dair Koy işleri Bakanından yazılı 
sorusu (7/174) 736 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa
nyüee'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine 
bağlı 11 köyün, inşası yarıda kalan îçmo 
suyu tesislerinin tamamlatılmam hususim
de ne gibi tedbirlerin alınacağına dair 
Köy işleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/175) 736 

— Çormm Milletvekili Hasan Lâtif Sa
nyüee'nin, Çorum'un ıSungurlu ilçesine 
bağlı Toptan köyünün içme suyuna ka
vuşturmak için ne düşünüldüğüne dair 
Köy işleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/176) 736 

— Çorufıı Milletvekili Hasan Lâtif Sa
nyüee'nin, Yozgat ilince Sungurlu ilçesi
ne kadar yapılan köy yollarının 'Devlet 
Karayoluna -bağlanması 'hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Köy isleri Balkanından 
yazılı sorusu (7/177) 736 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, Hatay'ın Dörtyol ve îskendurun ilçele
rinin dağ eteğinde bulunan köylerinin sel 
baskınlarından korunması dçin sel yatak
larının taranması ve sed yapımı konuların
da ne düşünüldüğün* dair Köy işleri Ba
kanından ya-zılı sorusu (7/149) 177 

— Habay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, Hatay'ın Hassa ilçesi arazisinin 'büyük 
bir kısmını tehdit ve tahribeden Tiyek Ça
yı mecrasının taranması konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Köy İğleri Bakanından 
yazılı sorusu (7/147) 176 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri
nin ova köylerinin içme suyu. ve yol işle
rinin halli konusunda ne gibi bir faaliyet 
ve program mevcudolduğuna dair Köy 
İşleri Bakanından yazılı sorusu (7/150) 177 

— Hatay Milletvekili Reşat Mursal-
oglu'nun, Hatay'ın Dörtyol ve îskendurun 
ilçelerinin dağ eteğinde bnhman köyleri
nin sel baskınlarından korunması için sel 
yataklarının taranması ve sed yaprmı konu
larında ne düşünüldüğüne dair Köy işle
ri Bakanından yazılı sorusu (7/165) 177 
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— Hatay Milletvekili Reşat Muısal-
oğlu'nun, Hatay'ın Hassa ilçesi arazisinin 
'büyük bir kısanımın tehdit ve tahriben Ti-
yek Çayı mecrasının taranması konusun
da ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri B«-
kanından yazılı sorusu (7/153) 177 

— Hatay Milletvekili Reşat Mmısal-
oğlu'nun, Hatay'ın Iieyhanlı ve Kırıkhan 
ilçelerini 'Ova köylerinin igme suyu ve yol 
işlerinin halli konusunda ne gibi .bir faa
liyet ve program mevcud<olduğuıi;a 'dair 
Koy İğleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/154) 177 

— Tekirdağ Milletvekili Onhan üz-
tralk'm; Edirne'nin Uızuı«köVprü hudutları 
dahilinde yapılmakta olan Altın Yazı Ba
rajı sahası içinde kaldığı için istimlâk 
edilen arazilerine 'bedel 'olarak köylülere, 
Devlete ait topraklaran verilmesinin ımim-
•kiin olup olınadığnra dair sorusuna Köy 
İşleri Baıkan Vekili Devlet Bakanı Cihat 
Bil'geiıan'ın yazıla covalbı (7/103) 453:454 

Maliye Bakanından 
— Afyon Karahisar Millotıvöküi Şevki 

Güler'in, hac konvoyu teşkil eden firma
lardan, dış seyahat vergilerinin, konvoy 
yurt dışına çıkmad^an tahsil edilmesinin 
düşünülüp düşünülmıediğine dair sorusu
na Maliye Balkanı İhsan Gürsan'ın yazılı 
-cevabı (7/80) 490:497 

— Eskişehir Milletvekilli Hayri Başar'-
ın, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Ku
rumuna, şimdiye kadar, bütçeden, ne mik
tar para verildiğine dair sorusuna Maliye 
Bakanı İhsan Gürsan'ın yazılı ceıvabı 
(7/120) 404:405 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
ııun, Yugoslavya'da emlâki bulunan Türik 
vatandaşlarına ait inalların, millileştirme 
bedellerinin, Türk Hükümetine intikal 
edip etmediğine dair sorusuna Maliye Ba-
4tanı İhsan Gürsan'ın yazılı eevahı (7/128) 498: 

500 
— Nevşehir Milletvekili Sal-âharMân 

Haıldkı Esatoğlu'nun, <bâzı dergilere Dev
let ve Kamu iktisadi Teşeklkülleni tara
fından verilen ilân ve reklâmlara dair Ma
liye Bakanından yazılı sorusu (7/157) 

Sayfa 
Millet Meclisi Başkanından 

— Bolu Milletvekili Hasan Özcan'-
ın, dokunul m azlıkların kaldırılması ile il
gili dosyaların adedine ve ikimi erin doku
nulmazlıklarının kaldırılmasının istendi
ğine dair yazılı sorusuna Millet Meclisi 
Başkanı Ferruh Bozbeylİ'nin cevabı 
(7/81) 553:550 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'ın, Gündem dışı ıkonuçmalarm han
gi esasa göre verilmekte olduğuna dair. 
Millet Meclîsi Başkanlığından yazılı sorut-
su (7/172) 506 

Millî Eğitim Bakanından 
—• 'Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'm; 

1965 - 11)66 ders yılı başında, yurdumuz
da ilkokul çağına giren kız ve erkek ço
cuk sayısına, bu yıl meslekten yetişmiş 
'kaç öğretmenin hizmete girdiğine ve kaç. 
okul yapılmış olduğuna dair sorusuna 
Milli Eğitim Bakanı Orhan Denıgiz'in ce
vabı (7/111) 401:404 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyiiec'nin, Çorum merkezinde bir Ticaret 
Lisesi ile Sungurlu ve İskilip ilçelerinde 
•birer Eriktik Sanat Enstitüsü açi'lmasmın 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorasu-
naj Millî Eğitim Bakanından yazılı soru
su (7/179) 736 

— Diyarbakır Milletvekili Metin öiz-
rcJi'raın, Diyarbakır'ın Çün'güş ilçesinde 
bir bölge yatılı ilkokul inşasının hangi yı
lın programına alımalbiileceğine dair soru
suna MİMİ Eğitim Bakanı Onhan Dengiz'-
in cevabı (7/127) 059:560 

— Erzurum Milletvekili 'Nihat Diler'-
İrı, İçel'de Tevfik Gür Lisesi öğretmenle-! 
riuin karşılıklı olarak anlaşıp, öğrencile
rin -büyük bir kısmım kasden likmâle bı-
ra.karakr kurslar açıp karşılıklı ücret al
dıkları yolunda bîr ihbar yapılıp yapılma
dığına dair sorusunla Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Demgiz'in cevabı (7/136) öö8:559 

-T- Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ^ 
m, yeni Devlet Memurları Kanununa gö
re Öğretmenler İçin kalbul .edilen esasların 
neler olduğuna dair sorusuna Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz'in covalbı (7/121) 558 
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Millî Savunma Bakanından 
— İstanbul Milletvekili 04ıan Ei'kaıı-

lı'nm, Bakırköy'ün, İkitelli ve Güneşli koy 
bölgesinden istimlâk edilen arazânin yüz-" 
•ölçümıüne ve mal sahiplerinin ıkimler ol
duğuna dair sorusuna Millî Savunma Ba
kanından yaaılı sorusu (7/163) 258 

— Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü 
öran'm, Siirt'te bir eğitim tugayı teşkili
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Mil-
lî Savunma Bakanından yazılı sorusu 
(7/169) 503 

Sağlık Bakanından 
— Eskişehir Milletvekili Hayrİ Baıgar'-

ın, Türk Kanser Araştırma ve Savaş. Ku
rumuna, şimdiye kadar, bütçeden, ne 
miktar para verildiğine dair sorusuna 
iSağlıfc ve Sosyal Yardım Balkanı Edip 
Somunoğlu'nun yazılı cavaıbı (7/120) 404: 

405 
Sanayi Bakanından 

— Siirt ıMiIlctvekili Hüseyin Hüsnü 
Ûran'ın, İkinci 'Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında öngörülen çimento fabrikalarından 
birinin Siirt'te yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair iSanayi Bakanın
dan yazılı sorusu (7/171) 503 

— -Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü 
Oran'ın, Siirt'te bir azot sanayii kurulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Sa
nayi Balkanından yazılı sorusu (7/170) 503 

Tarım Bakanından 
— Aydın 'Milletvekili M. Şükrü Koç'1-

un, Aydın İlinde, pamuk tarımında ağır 
hasara sabebolau Fas Çekirgesi ile Teknik 
ve maddi yardım yaprimaik suretiyle Ge
nel ve mecburi mücadele usulleri uygu
lanmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Tarım Bakanından yazılı sorusu 
(7/135) ' 11 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'mhı, Çorum'un Ortaköy ilçesi 
köylerinde haşhaş ekimine ıtetkrar izin ve
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Tarım Baıkanı Bahri Dağdaş'ın 
cevabı (7/102) 401 

— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dtıı'ın, Kendir istihsalinin dalha verimJd 

Sayfa 
bir hale getirilmesi ve değerlendirilmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sorusuna Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın 
yazılı cevapları (7/92) 451:453 

— Kars MHkytvelkili Âdil Kurtel'in, 
1&61 yılında meydana gelen kuraklık se
bebiyle Kars, Ağrı, Tunceli ve Erzurum 
illerine verilen yemeklik buğday bedelle
rinin affedilmesi konusunda ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından yazdı so
rusu (7/164) 409 

— Ordu Milletvekili Feridun Cemal 
Etkiıı'iıı, orman tahdit işinin biran evvel 
bitirilmesi hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına ve özellikle Ordu 'ilinin, 'bu yıl-
ki çalışma plânına dâhil edilip edilmedi
ğine dair Tarım Bakanından yazılı soru
su (7/134) 2 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan <fe-
trak'ın; Millî iktisadiyatımıza ağır kayıp
lar veren gayrlnizami balık arvlama usul
lerinin önlenmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Tarım Balkanından yazılı 
sorusu (7/1*6) 503 

Ticaret Bakanından 
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'

un, İncir ve diğer klâsik kuru yemişleri
mize bir taban fiyat tesbitinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Ticaret Baka
nından yazılı sorusu (7/136) 11 

•— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, T. C. Ziraat Banıkası tarafından, 
şimdiye kadar, hangi şehirlerimizde ikra
miye apartmanları yapıldığına dair soru
suna Ticaret Bakanı Macit ıZeren'in yazı-
h cevabı (7/62) 406:487 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesizin, Karadeniz bölgesinin ekono
mik ve sosyal hayatına son derece etki 
yapan fındık mahsulünü değerlendinnek 
konusunda ne gibi tedbirlerin alındığına 
dair sorusunu Başbakan adına Ticaret Ba
kanı Macit Zeren'in yazılı cevabı (7/38) 617:618 

— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dm'm, Kendir istihsalinin daha verimli bir 
hale getirilmesi ve değerlendirilmesi için 
ne gibi 'tedlbirier düşünüldüğüne dair soru
suna Ticaret Bakanı Macift Zeren'in yaızılı 
cevabı (7/92) 451:453 
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— Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
la Esatoğlu'nun, A. P. Nevşehir il başkanı
nın, Nevşehir Taskobirlik'tc Bakanlık Mu
rakıbı olarak çalıştırılmasının mevzuata 
uygun olup olmadığına dair yazılı sorusu 
na Ticaret Bakanı Macit Zeren'in cevabı 
(7/140) 11,730:731 

— Tekirdağ Milî.etvökili Orhan öztrak'-
m; Millî iktisadiyatımıza ağır kayıplar ve
ren gayrinizami balık avlama usullerinin 
önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Baikanmdan yazılı sorusu 
(7/165) 503 

Turizm re Tanıtma Bakanından 
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 

'Adlî Tıp Müessesesi Kanun tasarısı 
(1/235) 223,509:569 

— Bâzı suç ve cezaların affın hakkın
da kanun tasarısı (1/117), (1/101) 571:613, 

624 =627,632 ;658:682,71C =728,739 ;742,742: 
744:745,772,773:774 

— «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» 
Muaddel Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun -bulunduğuna dair (1/189) 178 

— Alman uyruklu Wilfried Herbeeht'-
in geri İtalan cezasının affı hakkında 
(1/243) 688,737 

— 6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilk-
Öğretmen okullarının değiştirilmesi hafc-
kmdaiki Kanunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/89) 506 

— 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
47 ııei maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/215) öl 

— 6974 sayılı Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu Kanununun 2 nci mad
desinin (B) fıkrasının değiştirilmesine 
dair (1/144) 409 

— 6375 sayılı Kanunla onaylanan Ku
zey - Atlantik Andlaşmasımn Taraf Dev
letler arasında kuvvetlerinin statüsüne 
dair Sözleşmenin VIII nci maddesinin 
2 nci fıkrasının (F) bendine ek Kararın 
tadiline dair Kuzey - Atlantik Konseyi 
Kararının •onaylanmasının uygun bulun
duğu haklımda (1/240) 685 

Sayfa 
PTT Genel Müdürünün bürüt ve net ola
rak kaç lira maaş aldığına ve görevinden 
uzaklaştırılması halinde tazminat verilmesi 
ile ilgili bir sözleşme yapılmış olup olma
dığına dair sorusunu Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Nihat Kürsad'ın cevabı (7/115) 557: 

558 

Ulaştırma Bakanından 
4, — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-

reli'nin, Diyarbakır'ın içinden geçmekte 
olan demiryolu üzerinde veya altında bir 
geçit yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna Ulaştırma Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/112) 498 

— 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılması hakkında (1/225) 218 

— Ankara Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişikliık 
yapılması hakkında (1/196) 2,631 

— Ankara ve İstanbul şehirlerine dç, 
me kullanma ve endüstri suyu temini haik-
ıkında (1/197) 2 

— 1966 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/199) 2 631 

— Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 
109 neıı maddesinin Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunun 20 Aralık 1965 tarihli 
ve 2101 (XX) sayılı Karariyle değişti
rilmiş olan şeklinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair (1/198) 2 

— Çarşı ve mahalle -bekçileri hakkın
da (1/160,) 28 =48,55:90,97:103,103 =104,134: 

137,183:216,224:233, 234:256, 274:303,304: 
307,319,352:355 

— Deniz Kuvvetlerine yaıbancı mem
leketlerden dört muhrip satınalınması 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkında (1/235) 311 

— Deniz iş, kanunu tasarısı. (1/233) 
(1/188) 28,259 

— Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğünün 19G4 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı (1/221) öl 

TASARILAR 
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Sayfa 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı hükümleri
nin değiştirilmesine ve bâzı hükümlerinin 
(kaldırılmasına dair (1/204) 3 

— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı kuruluş ve 'görevleri hakkında (1/236) 311 

— Gecekondu kanun tasarısı (1/76) 319:351, 
366:369,414:451,461:486,510,552,562,565,571, 

620:623 
— -Güven Sigorta Tüılk Anonim Şir-

iketİ Kuru'luş 'kanunu tasarısı (1/216) 51 
— Halk Bankası ve Kalk Sandıklan 

hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (1/200) 2 

— Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 "do
ğumlu Faik özer'in, bakiye cezasının affı 
hakkında (1/244), 319,687:688,737 

— Hiikümetlerarası Denizcilik Istişari 
Teşkilâtı (IMCO) Sözleşmesinde yapılan 
•değişikliğin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/201) 3 

-— İçişleri Bakanlığı merkez teşkilât 
ve vazifeleri hakkında 1624 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair (1/210) 3 

— İki kişiye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında (1/226) 218 

— 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararların onanması hakkın
da (1/202) 3 

— İstanbul Teknik Üniversitenin 1964 
ibüfcge yılı Kosinhcsap 'kanunu tasarısı 
(1/222) 51 

— İstanbul Üniversitesi 1964 bütçe yı
lı Kesinhesap ıkanunu tasarısı (1/215) 3 

— İşgücünün işyerlerinde ve dışında 
eğitimi ile mcsîoke yöneltme çalışmaları* 
•nı-n düzenlenmesi hakkında (1/211) 3 

— İş ıkanunu tasarısı (1/232) 27:28,259 

— Jandarma Kanununda değişiklik 
yapılması hakkında (1/217) 51 

— Kişi Halleri İşlemlerinin düzeltil
mesi kararları ile ilgili Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair (1/182) 

— Kuşların korunmasına dair Millet
lerarası Sözleşmenin 'Onaylanmasının uy
gun 'bulunduğu hakkında (1/75) 5 

Sayfa 
— Milletlerarası Para Fonu ile Millet

lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına ka-
tılmaik için Hükümete yetki verilmesine 
dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla deği
şik 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/146) 359 

— Millî Müdafaaya hiyanet suçun
dan müebbet hapse hükümlü Alman uy
ruklu "VVilfried Herbreeht hakkındaki ha
pis cezasının affı hakkında (1/671) 319 

— Millî Savunma YükümlüLİİğü ka
nunu tasarısı. (1/218) 51 

— Mücrimlerin iadesine dair 3 Ey
lül 1930 tarihli Türkiye - Almanya Anlaş
masının 19 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında mektup teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/165) 359 

— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve 'bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yü-
'rürlükten 'kaldırılmasına dair (1/203) 3 

— Sivil Savunma Kanununa iki ek 
madde eklenmesine dair (1/517) 319 

— Tahsis edildikleri gayelerde kulla
nılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan 
harb sefinelerinin satdmasına yetki ve
rilmesi hakkındaki 11 Temmuz 1963 ta
rihli ve 269 sayılı Kanuna bir madde ek* 
lenmesine dair (1/241) 685 

— Tasarruf bonoları ihracı hakkında 
kanun tasarısı. (1/224) 137 

— Toprak ve su 'kaynaklarını geliş
tirme birlikleri ıkanunu tasarısı. (1/206) 3 

— Turizm İşletmeleri Kurumu kanu
nu tasarısı. (1/213) 3 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 0842 sayılı Kanunla ek
lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
(1/152) 506 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesine (ç) 
fıkrasından sonra 6306 sayılı Kanunla 
eklenen (d) fıkrası ve geçici maddenin 
değiştirilmesi hakkında (1/237) 409 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti 



Sayftt 
arasında Tckınıık ve Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasımh uygun bulunduğuna dair 
(1/242) 685 

— Türlkiye Cutmlhuriyeti Hükümeti 
ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükü
meti -arasında hava ulaktırmasına dair 
18 Nisan 1,960 tarihli Anlaşmanın ve «ki 
mektupların •onaylaromasma uygun 'bulun
duğu haıkkında (U/219) 51 

— Türkiye dvnıihurİy'Ctı Hüfoümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hüküme
ti arasında hava ulaştırması na dair 2 Ma
yıs 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında (d/220) 51 

— Tünkiye Cumhuriyeti listesi (en zi
yade müsaadeye mazhar mllilet tarifesi) 
inin onaylanmasının nyıgun bulunduğu 
hakkında (1/227) 259 

— Tünkiye Cumıhuriycti Hüıkümctiiınin 
•on ziyade müsaadeye ttva;?har millet tari
fesinin onaylanması lıaMkında (1/229) 259 

— Tüı ikiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
en ziyade müsaadeye ınasfiıar 'millet tari
fesinde yapılan değişikliklerin onaylan
masına dair (1/230) 259 

— Tünkiye Cum'huriyeti 'listesi (en zi
yade müsaadeye mıazhar millet tarifesi) 
ııin 82.05 pozisyonundaki ilâve değişikli
ğin onaylanmasının uyıjruu bulunduğu 
hakkında (1/228) 259 

— Türkiye İnşaat <ve Tesisat Mütaah-
ihitleri Odaları Binliği kanunu tasarısı 
(1/207) 3 

Ankara (Ali Rıza Çetiner ve 8 arka
daşı) 

— 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 numıaıralı 
J>ovLct Memurları Kanununun 237 nci 
maddesine bir fıkra (eklenmesine dair 
(2/332) 218 

Ankara (Rıza Kuas ve 4 arkadaşı) 

— 275 sayılı Toplu iş sözleşmesi, grev 
ve lolcavt Kanununun adının ve bâzı mad
delerinin değiştirilmedi ve lökavıtın yasak
lanması hakkında (2/303) 3 

Sayfa 
— Türk Silâhlı 'Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı (1/178), (1/234) 143,259 
— Tünkiye Vakıflar Bankası Türk 

Arumam Ortaklığı Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve 'bâzı madde
lerine fıkralar dillenmesine dair (1/214) 3 

— Tütün Tarım Satış. Kooperatifleri 
ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Eki
cileri Genel Birliği kanun tasarısı (1/208) 3 

— Tütün ve tütün tekeli kamınu tasa
rısı. (d/205) 3 

— Umumi hayateı müessir âfetler do-
layiKİyle aluıacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair Kanunun bâzı maddeleri
nim değiştiriknesi ve bu ıkanuna 'bâzı mad
deler eklenmesi hakkında (1/706) 27 
(1/231) 259 

—. Uyutşturu<eu maddelere dair 1961 
Tek iSözlus/mesine katılmam izm uygun bu
lunduğu haılakında (1/84) 219 

— 306 sayLİı Milletvelkili Setçimi Ka
nununun değişik 32 vsÂ maddesine bir 
fukra eklenmesi hakkında (1/209) 3 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964 
•bütçe yılı Kesinıhesap kanunu tasarısı. 
(1/223) öl 

— 7126 sayılı Sivil sSavnnma Kanunu
na .ilci madde etlenmesine dair (1/245) 688: 

«9,737 
— Yeniden ıltıınılaieak vakıflar hak

kında kanun tasarısı (1/239) 509 
(1/2H9) 569 

Amtalyıa (İhsan Ataöv) 

— (ICÖO öğretimi yapan yüksek dereceli 
İstanbul Akşam Teknik Okulunda görev
lendirilecek öğretmenlerle asistanlara ve 
diğv.r peı-soııele verilecek dk ücret kanunu 
teklifi (2/166) 5 

— Aydın (Reşat özarda) 
— 657 sayılı Devlot mamurları Kanu

nunun bâzı maddelerinin eıttelennıesine ve 
bu kanuna geçici maddeler öklenıımesine dair 
kanun Mklifi (2/344) (Maliye ve Plân ko-
misyonlarma) 506 

TEKLİFLER 
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— Bâzı suç ve cezaların affı haikkm-
dn (2/207) 571:613;624,624:627,632:658,659: 

682,716:728,739:742,742:744:745,772,773: 
774 

— 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı 
Devlet Personel Dairesi kurulması hakkın
daki Kanumm yünürlülEften kaldırılması 
hakkında (2/340) 409 

— Patrikhane ite Ruhban okulunun ka
patılması vs patriğin sınır dışı edilmesi 
hakkında (2/322) 12 

—. Teknik taflbikat yüksek okulları ka
nunu teklifi (2/321) 12 

—. Türkiye Cutnihurİyetİ Devldt Perso
nel Dairesi kurulması hakkında (2/339) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 409 

— Yülîsek tekniker ve teknisyenlerin 
meslelkî formasyon, görev, yotki ve ıın varı
lan hakkında (2/335) 311 

Balıkesir (Ahmet Aydın Bolak) 
— Yeniden k«rıırla<'ak vakıflara a'iit ka

nun teklifi (2/250) 223 
Balıfcesir (Ahmet liman Kınmh ve 5 

arkadaşı) 
— Askerî Müze binasının inşası hak

kında (2/342) 40!) 
ıRalıfoetsir (Ahmet ihsan Kırımlı) ile İs

tanbul (Sadettin Bilgiç) 
— 657 sayılı Devirt Memurları Ka,nu-

nuıııın 237 ııoî maddesine bir fıkra dişlen
mesi hakkında (2/341) 409 

Bolu (Sırrı TJzunkasnnoğlu «Cumhu
riyet Senatom Üyesi*) ve Tunceli (Mehmet 
Ali Demir «Cumhuriyet Senatosu Üyesi») 

— 5965 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesine dair (2/525) 319 

(2/349) 688,737 
•Bursa (Cahit Ortaç «Cumhuriyet Sena

tosu Üyesi* ve 9 ardadası) 
—• Vengi suç ve cezalarının affı hak-

kmfk (2/81) 571:613,624,624:627,632:658,659: 
682,716:728,739:742,742:744:745,772,773: 

774 
Cuımihıuıbaşkanınca Seçilen Üye (Hasan 

Kanyal «Cumhuriyet Senatosu Üyesi») 
— İstiklâl Madalyası almış bulunan 

ve yaşlan 60 ı geçenlere ınaıaş bağlanması 
•hakkımda kanun teklifi (2/336) (Maliye ve 
•Plân komisyonlarına) 31 

Sayfa 
Cuınmınbaşkauınca Seçilen Üye (Sadi 

Koçaş «.Cumhuriyet Senatosu Üyesin ve 
33 arkadaşı) 

— Ormanlık bölgelerdeki kıl keçileri
nin tasfiyesine dair kanun teklifi (2/345) 
(İçişleri, Ticaret Adal-et, Tarım, Maliye ve 
Plân komisyon larma) 506 

CumihurbaşJkanınca Seçilen Üye (Ragıp 
Üner «Cumhuriyet Senatosu Üyesi») 

—• Medeni Kamımın 253 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(3/346) (Adalet Komisyonuna) 569 

— (Öğuctmen kitaplım) adı altında 
Millî Eğitim Bakanlığı touafından bastırıl
makta ol.au ııeşıliyaltın ilk, orta, lise ve sa
nat okulları ile bunlann muadili okul öğ
retmenlerine paıınsK veri'lnıesine dair ka
nun teklifi (2/337) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 311 

Denizli (Z. Nihat Özel) 
— Ankara Ün iv*.11 sitesi kuruluş kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi (2/328) (Millî EgStim ve Plan 
komisyonlarına) 177 

Diyarbakır (Tarık Ziya Ekinci) 
— Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk 

vedrltmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanuna 
maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/304) (Tarım, Ticaret, Maliye ve Plân 
'komisyonlarına) 

Edirne (tlhami Ertem) 
— 6831 sayılı Orman Kanununa bir 

madde eklenmesine dair (2/305) 3 
Eskişehir (Aziz Zcytinoğlu) ve (İsmet 

Angı) 
— Devlet Demiryolları işletmesi dencl 

Müdürlüğü İMçilerine ıiü-ski'iı yaptırılması 
ie.îıı borç pa.ra veriInıeMİııe dair olan 5954 
sayılı Kamınım (iHü ve 121 ve 4ti nayılt 
k;ımuılaıia (Icğİşi.irİlcıı i mi maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair (2/192) 

Eskişehir (Onur i'cttzıtl «C. Senatosu 
t-yeni» ve üç arktirfoşı) 

— Devlet Demiryolları İşletmesi ()eti(i 
Müdürlüğü işçilerine ıııoskcıı yaptınlıımsı 
İçİıı bon; para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kamınım lilfîtf ve 121 ve '18 Kaydı 
kalıntılarla değiştirilen l ııei maddecinde 
değişiklik yapılmasına dair (2/150) ' 5 

http://ol.au
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Eskişehir (Şevket Asbuzoğhıy ve (Hay
rı Başar) 

— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve üç arkadaşı ve Eskişehir 
Milletvekili Aziz k ey tin oğlu ve İsmet An-
gı'nın, Devlet Demiryolları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırıl
ması için borç para verilmesine dair olan 
5954 sayılı Kanunun 0173 ve 121 ve 48 sa
yılı kanunlarla değiştirilen 1 ne i maddesin
de değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifleri ve Maliye, Ulaştırma ve Plân 
komisyonları raporları (2/113, 2/150, 
2/192) 5 

Gaziantep (Ali İhsan GÖgüş ve 12 ar
kadaşı) 

— 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nei 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair (2/41) 569 

İçel (Mazhar Arıkan) 
— Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 

1221 sayılı Kanunun 2020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 7 ııci maddesinin değiştirilme
sine dair (2/325) 51 

İdareci üyeler (Cumhuriyet Senatosu 
İdare Âmirleri) 

~ 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişildik yapılma
sı hakkında (2/327) 92 

idareci üyeler (Millet Meclisi İdare 
Âmirleri) 

— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (2/330) 177 

— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi. (2/334) 
(Karm-a Bütçe Komisyonuna) 311 

— Sayıştay kanunu teklifi (2/251, 
2/388) 143 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murlarının teşkilâtına dair 5509 sayılı Ka
nuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nei mad
desini değiştiren 695 sayılı Kamımın 3 neü 
maddesinin değiştirilmesine dair (2/287) 4 

İstanbul (Coşkun Kırca) 
— 6375 sayılı Kanunla tasdik edilen 

«Kuzey Atlantik Andlaşmasmm Taraf Dev-

Sayfa 
letler arasında Kuvvetlerin Statüsüne da
ir» Sözleşmenin VII nei maddesinin 3, (a) 
(ii) bendi İte VII nei maddesinin tatbik ve 
tadiline dair 16 Temmuz 1956 tarihli ve 
6816 sayılı Kanun ile 10 Mart 1954 tarihli 
ve 6375 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin 
kaldırılması hakkında (2/329) 177 

İstanbul (Coşkun Kırca ve 4 arkadaşı) 

— Yasama Meclislerinin aralarındaki 
münasebetlerin düzenlenmesi hakkında 
(2/88) 5 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— Avukatlık Kanununun 1 nei madde

sinin kaldırılması ve 114 neü maddesinin 
değiştirilmesine dair (2/348) 319,689,737 

— Bekçiler kanunu teklifi (2/141) 28: 
48,55:90,97:103,103:104,134:137,183:216,224: 

233,234:256,274:303,304:307,319,352:355 

— Eski yangın yerlerine çap verilmesi 
için 6785 sayılı İmar Kanununa geçici 
maddeler eklenmesine dair (2/307) 3 

— Yabancı memleketlerde bulunan 
yurttaşların oy kullanmalarını sağlamak 
için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Seçim-' 
leriıı temel hükümleri ve seçmen kütük
leri hakkındaki Kamımın değiştirilmesine 
dair (2/306) 3 

İstanbul (Reşit Ülker ve W arkadaşı) 
— Gecekonduların düzenlenmesi hak

kında; (2/13) 319:351,366:369,414: 
451,461:486,510,552,562,565,571,020:623 

İstanbul (Rifat üztürkçine <nC. Senato
su Üyesh) 

— Devlet daireleriyle 440 sayılı Ka
nuna tabi kuruluşlardan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, belediyeler, özel idareler veya 
benzeri kurulların sağlık teşkilâtı olanlar
da çalışan sağlık personelinin 224, 472 ve 
672 sayılı kanunlardan istifade ettirilme
sine dair (2/187) 366 

— Gecekonduların imarı, tasfiyesi ve 
ıslahı hakkında (2/193) 310:351,366:369, 

414:451,461:486,510,552,562,565,571,620:623 

İstanbul (Sadun Aren ve dört arkadaşı) 
— 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teş

vik Kanununun kaldırılması hakkında 
(2/311) 4 
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Sayfa 

— 6326 sayılı Petrol Kanununun 
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında 
(2/308) 3 

— Gelir Vergisi Kanununun 103 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/312) 4 

İstanbul (Sadun A--en ve beş arkadaşı) 
— Petrol kanunu teklifi (2/310) 3 
îstanbul (Sadun Aren ve altı arkadaşı) 
— 223 sayılı Kanunun ilgası ve Tasar

ruf bonoları hakkında (2/309) 3 
İzmir (Cemal Hak'tı Selek ve dört ar

kadaşı) 
— Tarımda kiracı! ?k ve ortakçılık ka

nunu teklifi (2/314) 4 
— Topraksız ve az topraklı köylü aile

lerini topraklandırma kanunu teklifi (3/313) 4 
İzmir (Hüsamettin Oümüşpala) 
— İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü

esseseleri ve iştirakleri hakkında 440 sayılı 
Kanunun geçici 7 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında (2/237) 54 

tzmir (Mustafa Uyar ve oniki arka-
daşt) 

— Gecekonduların düzenlenmesi hak
kında (2/13) 319,351,366:369,414:451, 

461:486,510,552,562,565,571,620:623 

Kars (Sırrı Atalay «Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi» ve 30 arkadaşı) 

— Hayvancılığı geliştirme ve et endüst
risi kurumu kurulması hakkında (2/324) 12 

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

— Bâzı orman suçlarının affına ve taz
minatın terkinine dair (2/114) ' 571:613,624, 

624:627,632:658,659:682,716:728,739:742, 
742:744:745,772,773:774 

Kastamonu (İsmail Hakkı Yilanlıoğ-
îu ve 7 arkadaşı) 

— Bâzı siyasi suçlarla basın suçluları
nın ve bunlarla ilgili olarak mahkum ol
muş diğer suçluların cezalarının affına da
ir ve 

— Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askeri Mahkemesince mahkûm edilen 67 
eski Kara Harb Okulu Öğrencisinin affı 
hakkında (2/101, 174) 571:613,624,624: 

627,632:658,659 ;682,716:728,739: 
742,742:744:745,772,773:74 

Sayfa 
Kastamonu (Sabri Keskin ve dört ar

kadaşı) 
— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 

Bankasına olan bâzı borçlarının taksitten-
dirilmesi hakkında (2/96) 410 

Kayseri (Atıf Hacıpaşaoğlu ve 14 ar
kadaşı) 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunim 
bâzı maddelerinin değigt irilmesi ve bu ka-
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ta
dili hakkında (2/331) 177 

Konya (İhsan Kabadayı ve ov arkada
şı) 

— Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında (2/23) 319:351,366: 

369,414:451,46i =486,510,552,562, 
565,571,620:623 

Konya tsmet .ffapıs^ 
— Yozgat ilinin Sorgun ilçesine bağlı 

Mehmetbeylİ köyünden Mustafaoğlu Hü
seyin Taşkın'a hidematı vataniye tertibin
den aylık bağlanmasına dair (2/333) 218 

Konya (Tunus Koçah ve üç arkadaşı) 
— Kurumlar Vergisinin 25 ncİ madde

sinin değiştirilmesi halikında (2/315) 4 

Muğla (Haldun Menteşeoğlu «Cumhu
riyet Senatosu Üyesi» ve 12 arkadaşı) 

— İhracatı Geliştirme Merkezî kanunu 
teklifi (2/316) 4 

Samsun (Kânıran Evlîyaoğlu) ile Ha
tay (Hüsnü Özkan) 

— Abdullah Oğuz'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair (2/326) 92 

Sinop (Hümi İşgüzar) ile Bolu (Hasan 
özcan) 

— 5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 neî maddesine bîr fıkra eklen
mesi hakkında (2/347) 685 

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

— 2 0 - 2 1 Mayıs olayları ile ilgili suç
lular ile diğer bir kısım suçluların affına 
ve bir kısım İdari işlemlerin değiştirildiğine 
dair (2/223) 571:613,624,624:627,632: 

658,659:682,716:728,739:742,742:744: 
745,772,773:74 



TEZKERELER 

32 — 
Sayfa 

kasına ve Tanın Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlcndirilmesi hakkın
da (2/109) 410 

Yojupıt (Nuri Kodavıanoğlu) 
— Fikir ve sanat enerlerini derleme ka

imini t.;-*li!"î. (2/320) 4 

Yozgat (Yusuf Ziya Bahad-mh ve üç ar-
kadfijt) 

— İlkokul öğreııeilerino okul araç vo gc-
reçlerijıin parasız \ erilıııesi hakkında 
(2/319) 4 

— Köy l.MÎVgro okulları kanunu teklifi 
(2/3 IH) 4 

ERELER 

Sayfa 
Tekirdağ (Kemal Nçlriuğlu ve yedi ar

kadaşı) 
— .İşsizlik Sigortası kanunu teklifi 

(2/317) 4 
Trabzon (Haindi Orkon) 
— 3456 sayı' Noterlik Kanununun 5 

ve 24 neft maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (2/343) 409 

lrşak (Fahri Uğrast-soğlu) 
—• Ege Üniversitesi bina, ve tesisatının 

yapımı hakkında (2/323) 12 
Yozgat (Mustafa Kf-jnr «Birinci Dev

re Milletvekili») 
— Köylü ve çiftçilerin T. O. Ziraat Ban-

Başbakanlık Tezkereleri 
(Çeşitli) 

— Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ım; Birleşmiş Milletler Kore'yi 
Birleştirme ve Kalkındırma Konıisyonu-
ımn 27 Haziran lîKifi tarihinde Seul'de 
yapacağı yıllık toplantıya katılmasının uy
gun görüldüğüne dair (3/38.1) 19:20 

— Türkiye Bilimsel ve Teikııik Araş
tırma Kurumunun 1964 yılı faaliyet rapo
ru ile uıufakıplar raporu ve bilançosunun 
geri gönderilmesine dair (3/38(î) 142 

— Türkiye .Bilimsel ve Teknik Araş
tırımı Kurumunun 1964 yılı faaliyet rapo
ru ve bilançosunun sumıldıığuna dair 
(3/384) 137 

— Türkiye Vakıfla-'r Bankası Türk 
Anonim Oı-taklığmm 1964 yılma ait bi
lanço, kâr vo zarar hesaplarının sıınuldu-
duğuna dair (3/385) 137 

Ölüm Cszaları 
— Artova'nın: Yukanavara köyü hane 

30,eilt 7, sayfa 98 de nüfusa kayıtlı Hüse-
yinoğlu, . Ayşe'den doğma- 4 . 12 . 1942 
doğumlu Osman Afacan ile Ynkanavara 
köyü hane 41, cilt 7, sayfa 108 ile nüfusa 
kayıtlı örncroğln, İzzet'ten dogma 
1 1 . 2 . 1937 doğumlu Halil Sakmnıaz'm 
ölüm eczasına çarptı nlmnlıan .hakkında 
(3/394). 2.19 

— Demirci kazasının Viran iköyü 40 
numaralı hanede nüfusa kayıtlı Mchmet-
oğlu Haticeden doğma 1 1 , 1 . .1933 do
ğumla II[isevi'n Bilgin'in ölüm eczasına 
çarptırılması hakkında (/199) (S, Sayısı 
125)) 506 

— Kaynarca ilçesi Kıvtepe, Divanı K-a-
rıköyü hane 4, cilt 15, sayfa, 101 de ııiifu.sa 
kayıtlı ölü Kytipoğlu, Fatma'dan doğma 
25 . 2 . 1934 doğumlu Nurettin Seviınsİz'-
in. ölüm cezasına, çarptırılması hakkında-
(3/375) 4 

— Niğde Aksaray iJeesi, Sağır Karaca 
köyü, hane 6, cilt 51 ve sayfa 4.1. numara
sında nüfusa kayıtlı lünveroğlu, Şef ika'-
dan doğma 2fi . 3 . 1934 doğumlu Hasan 
Yalvac'ın ölüm eczasına çarptırılmasına 
dair (3/407) 409 

— - IVkat, ili -lii'baa ilçesinin <{ündoğdu 
mahalleli, 10! hanede nüfusa kayıttı Ali 
•oğlu, Ayşe'den doğma .1944 doğumlu Os-
ııiiuı Saların ölüm cezasına çarptırılması 
halikında (3/200) (S. Sayısı ; 126) 409 

-— Vakfıkebir ilçesi merkez Det-egüzü 
köyü hane 123, cilt 8, sayfa 111 do kayıtlı 
Alciietoğlu, Halİmc'dcn olma II . 5 . I94Ö 
doğum kaydı mahkemece 14 . 8 , 1964 ta
rihli 9 nen celsede ay ve günsüz olarak 
düzeltilen Mehmet Ay gün'ün ölüm «eza
sı ıra çarptırılması hakkında (3/374) 4 
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Sayfa 
Yasama Dokunulmazlıkları 

— Antalya Milletvekili Osman Yük-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/403) 409 

—• Çorum Milletvekili Nejdet Yiiuer'-
iıı yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/367) 4 

— Erzurum Milletvekili î. Hakkı Yıl
dırım'in yasama dokunulmazlığı m ıı kaldı
rılması hakkında (3/382) 

— İçel Milletvekili Celâl Kılıç'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/391) 

— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/370) 
(3/395) 
(3/404) 
(3/405 

—• İstanbul Milletvekili Orhan Er-
kanh'nııı, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/306) 

— İstanbul Milletvekili Osman Özer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
ha'kkmda (3/3G9) 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'iıı 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/368) 

— İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/406) 

— Kars Milletvekili Nuri Koç'un yasal
ına dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/392) 

— Manisa Miletvekili Mııamımcı* Di
rik'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/371) 4 

— Samsun Milletvekili Kânıran Evli-
yaoğlu'nuu yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/393) 219 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri 
— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 

bir kere daha görüşülmesine dair (3/414) 
(1/235) r,09:510 

— Anayasanın 93 ncii maddesi gere
ğince, 763 sayılı Sayıştay Kamııuıının lîü-
yük Millet Meclisinde yeniden görîişülme-
si hakkında. (3/401) 318:319 

319 

40!) 

219 

Sayfa 
— Türkiye. Büyük Millet Meclisince 

kabul olduğu bildirilen 759 numaralı 
Kanun metninin, Anayasa'nın !)3 ııeü mad
desi mucibince yeniden sürüşülmesin e 
dair. (3/397) "264:272 

— Türkiye Büyük Millet Meclisince' 
kabul olunduğu bildirilen 760 numaralı 
Kanun metninin, Anayasa'nın 93 ncii mad
desi mucibince yeniden got'ü:ı;!İlıııesinıe 
dair (3/398) 272:273 

— Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul, olunduğu bildiril en761 numaralı 
Kanun metninin, Anayasa'nın 93 ııeü mad
desi mucibince yeniden görüşülmesine 
dadı- (3/399) 273 

— Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Kabul olunduğu bikliıilen 762 numaralı 
Kanun metninin, Anayasa'nın 93 ncii mad
desi mucibince yenliden görüşülmesine 
dair. (3/400) 273:274 

— Vazife ile yurt dışımı gidecek 
olan Adalet Bakam Hasan Dinçor'e Ulu >-
tırnıa Bakanı Keyfi Oztürk'üıı vekillik 
edeceğine dair. (3/377) 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam İhsan Sabri Çağlayangil'e İçişleri 
Bakanı Faruk Sııkkan'ın vekillik edece
ğine dair. (3/376) 
(3/380) 

— Vazife ile yurt dışına fiideeek 
olan İçişleri Bakanı Faralk Kukan'm dö
nüşüne kadar kendisine Devleet Baküüi 
Cihat Bilgehaıı'm vekillik edeceğine dair. 
(3/408) 4<>1 

— VaziiV ile yurt dışına gülecek 
olan Millî Eğitim Bakam Orhan DenpjzV 
Devlet Bakanı Cihat Bilgelıan'ın vekillik 
edeceğine dair. (3/379) İS 

— Vazife ile yurt dışına ^ide<vk 
olan Sağlık ve Kosyal Yardım Bakanı' 
Edip Somunoğlıı'na Çalışma Bakanı Ali 
Naili Erdeni'in vekillik edeceğine dair 9(> 

— Vazife ile yurt dışına giden Ti;':ır<-t 
Bakanı Maeit Zoren'e Çalışına Bakanı Ali 
Naili Erdeni'in vckillıilk edeceğine dair 
(3/378) 

— 767 sayılı Kanunun, Anaya anilin 
93 neü maddesi gereğince ve ilişik gerek-

ıs 

ıs 
ıs 

18 



34 — 
Sayfa 

çelerle geri gönderildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi ve Hendek kazası 
Kemaliye mahallesi nüfusumla kayıtlı 
Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik özer'in, 
bakiye cezasının, affı hakkında (1/244), 
(3/416) 687:G88 

— 768 sayılı Kanunun, Auıayasartım 
93 tıcü maddesi gereğince ve ilişik gerek
çelerle geri gönderildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, Avukatlık Kamımı -
rıun 7 ııei maddesinin kaldırılması' \'e 
114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Adalet Komisyonuna 
havalesi hakkimi* (2/348), (3/4:19) 689 

— 769 sayılı Kanunun, Anayasanı n 
93 ncü maddesi gereğince ve ilişik gerek
çelerle geri gönderildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi ve Alman uyruklu 
vrilfried Ilerlu'ceht'im geri kalan cezası
nın affı hakkında kamın tasarısının Ada
let Komisyonuna havalesi hakkında 

(1/245) (3/417) 688 

— 770 sayılı Kanunun, Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince ve ilişik gerek
çelerle geri gönderildiğine dair Cunıhm-
ba<şkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Bolu Üycsıi Sırrı Uzuııhasanoğiu ve 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Denıir'iıı, 5965 
sayılı Kanuna bir m'sulcle eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millî Eğitini Komisyo
nuna. havalesi halikında (2/349), (3/420) «88 

— 771 sayılı Kamımın, Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince ve ilişik gerek
çelerle geri gönderildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi ve 7120 sayılı Sivil Sa-
vımnifl) Kanununa iki madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının. İçişleri Komisyo
nuna havalesi hakkında (1/245) (3/4.1 H) 

«88 :6S9 
— Yeniden kurulacak Vakıflar Katra

nlımın bir kere da'ha görüşülmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı teskeresi ve tasarıyı 
görüşmek üzere, ilgili İMimösyonlanlan 
üçer üye alınmak sureliyle bir Geçici Ko
misyon kurulması hakkında (3/413) 
(1/239) 500 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— Ankara fhıivcıısitösi 1966 yılı Büt
çe Kanununa bağlı öbvelilerde değişiklik 
yapılması haMıında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(Millet Meıelki 1/196; Cumlmriyeıt Se.ıwı-
•tosu 1/655 (S. Sayısı : 12!)) 

— 1966 yılı Bültçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişi klsîk yapılması haikkmda 
kanun tasarlısı ve Karnın Bütçe Komis
yonu raporuna dair Millet Maclisı 1/İ99, 
2/297, 2/327, 2/330, 2/334, Oıım huriye* 
Senatosu 1/656) (S, Sayısı : 130) 

— Ksiki Yozgaıt Millotvckili Mustafa 
Kepirin, Köylü ve çi fiti/iler in T. C. Zira
at Bankacına ve Tarım Kredi Koope>nı,-
ti El eri ne ola-n borçlarının taklit) en diril-
anesi haıkkımla. .kanım teklifi ile Kasta-
ın.onu Milletvekili Knlhri Keskin ve 4 ar
kadaşının, Köylü ve çifltçilerin T. C. Zi
raat Bankasına olan bâaı borçlarının ta!k-
flitlen'd'irikmcsi hakikındaki kamın tekli
fine dair (MilMet Meclisi 2/109: Cumhu
riyet Senatosu 2/96) (Mîllet Med-kj 1 nci 
Dönem : 2/300, 2/311) (S. Sayısı : 38 e 
2 u«İ ek) 

— JMtanibul Milletvekili Coşkun Kır
ca ve dört arkadaşının, Yasa.niH Mcclisde-
r.jtutı aralarındaki münaseınetlerin düzem-
lemmesi haikskında kaıuın teklifine dair 
(Millet MoeHsıi 2/88; Cumhuriyet Seıuıito-
su 2/82) (S, ıSayıısı ; 48 e. 2 nci ek) 

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 
Sayıştay Kanunu tdkM'fr ve Cnıuihuriyet 
'SflLiatuvsuııea yapılan değişiklikler haikîkm-
da (Mîllet Meclisi 2/25!, Cumhuriyet 
Senatosu 2/169) (Millot Meclisi S. Kı
yısı ; 96; Cumhuriyet Senatmu S. Kayısı : 
764) 

— Türk Sİlâ'hlı Kuvvetleri Peıw>neı! 
kanunu tasamı hakkımla Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı teskeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapdan değişik I Ükler 
hakkında (Millet Meclisi 1/178; Cum'lnı-
ııiyat. Senatomu 1/609) (Millet Meclisi S. 
dayısı : 109; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 770) (Millet MöelM 1 nei Danam 
S. Sayısı : 1031) 

631 

6.'! I 

410 

J43 

143 
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Sayfa 

Karma Bütçe Komisyon Başkanlığı tezkereleri 
— Ankara üniversitesi 1966 yılı Bütçe 

'Kanununa bağlı etıt ve İlerde değişiklik 
yapılması hakkında kanını tasarısı ve 
Karma Bü/tçe Komisyonu ı*aponıııa daiı* 
(Millet Meclisi l/19fi; Cumhuriyet Sena-
'bosıı 1/655) (S. Sayısı : 129) 631 

— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
•ccrtvellei'dc değişiklik yapılması haikkında 
dcanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (Millet Mcelisi 1/199, 
2/297, 2/327, 2/33Ü, 2/334, Cumhuriyet 
•Senatosu l 65li) (S. Sayısı : 130) 63L 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
— Anayasanın 92 ııoî maddesinin 

10 ucu fıkrası halkikınıla (S. Sayısı : 116) 
20:27 

— Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Eskişehir Milletvekili Aziz 
Zeyıtimoğhı'na, ödeneğinin verilmesine dair 
(Ü/388) 

— Bir tonlantı yılında iki aydan faz
la izin alan Tuceli Milletvekili Hasan Ün-
ılii'yp, ödeneğinin veiiilc.bil-m.eisi için key
fiyetin Genel Kurulun kararma sunuldu
ğuna dair (3/402) 

— Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Yozgat Milletvekili Celâl 
Sungor'a ödeneğimin verilmesini* dair 
(3/389) 

143 

318 

143 

Sayfa 
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve

rilmesine dair (3/887) 142:143 
(3/401) 317:318 
(3/412) 508:509 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
— 1050 «ayılı Genel Muhasebe Kanu

nunun 76 ncı maddesi hükmü uyarınca 
düzenlenen raporun sunulduğun;) dair 
(3/409) 506 

— Oeza ve isindi evleni ile iş yurtları 
döner sermaye saymanhklarının 1959 yılı 
genel bilançosu halkkında (3/410) 506 

— Dovlet Haıva Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kı>-
sinheBabına ait uy" unluk bildi raminin 
tsıınukluğuna dair (3/372) 4 

— Devlet orman İşletmeleri ve kereste 
fabrikaları île anataniıirhane ve yedelk 
parça depo mtıd'üriüklcrİniu 1963 yılı bi
lanço rapoımıuın sunulduğuna dair 
(3/415) 569 

— Ot*-ma.rı (jenel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesiırhesabnva ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/373) 4 

— Sivili Savunma İdaresi Başkanlığı 
Fon İşleri Saymanlığının 1964 yılı he
sabı hakkında (3/411) 506 

—- Vakıflar Genel Mıiid urluğunun 1963 
bütçe yılı Kesinıhesalmıa ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğunu dair (3/:J90) 177 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

1 0 . 6 . 1966 tarihli !•>?> ıte.i Birleşim tu
tanak özeti 7 10: 

12 
13 . 6 . 1966 tarihli 96 ncı Birleşim tu

tanak özeti 7 50 
1 5 . 6 . 1966 tarihli 97 nei Birleşim tu

tanak özeti 7 92 

1 7 . 6 . 1966 tarihli 98 nei Birleşim tu
tanak özeli 7 136: 

137 

20 . 6 . 1966 tarihli 99 neu Birleşim 
tutanak özeti 7 176: 

177 
22 . 6 . 1966 tarihli 1U0 neü Birleşim 

tutanak özeti 7 218 

24 . 6 . 1966 tarihli 101 nei Birleşim 
tutanak özeti 7 258 

27 . 6 . 1966 tarihli 102 nei Birleşim 
tutanak Özeti 7 310: 

311 
29 . 6 . 1966 tarihli 103 neü Birleşim 

tutanak özeti 7 358: 
359 

1 . 7 . 1966 tarihli 104 neü Birleşim 
tutanak özeti 7 408: 

409 
4 . 7 . 1966 larihh 105 nei Birleşim 

tutanak özeti 7 460 
6 . 7 . 1966 tarihli 106 ııı-ı Birleşim 

tutanak özeti 7 502: 
504 

http://veiiilc.bil-m.eisi
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8 . 7 . 1966 tarihli 107 nei Birleşim 
tutanak Özeti 7 568: 

569 
11 . 7 . 1966 tarihli 108 nei Birleşim 

tutanak özeti 7 630 
12 . 7 . 1966 tarihli 109 ncu Birleşim 

Cilt Sayfa 
tutanak özeti 7 685 

13 . 7 . 1966 tarihli 110 nen Birleşim 
tutanak özeti 7 736: 

737 
14 . 7 . iy66 tarihli 111 nei Birleşim 

tutanak özeti 8 2 

YOKLAMALAR 

l?,51,n3,13J178,219;S60I312, 
360,410,461,505 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Mustafa Akalın (Afyon Karahüar) -
Çarşı ve mahalle bekçileri haklımda kanun 
tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in bekçiler kanunu teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 153 

— Hastanelerde yıutdaşlara reva görü
len yersiz muamelelere son verilmesi, hak
kında demeci 178 

Ertuğrul Akra (Manisa) - Amerika 
ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bütün ay-
rmtılariyle yeniden gözden geçirilmesini 
sağlamak üzere Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi münasebetiy
le 710 

Abdülbari Akdoğan (Ağrı) - Gecekon
du kanun tasarısı ve ilgili kanun teklifi 
ile geçici komisyon raporu münasebetiyle 334, 

337,343,371,391,476 
— Orhaneli kazasındaki Balat Daniş-

mendi krom sahası ile ilgili ruhsatname
nin iptali olayına dair demeci 364 

Tahir Akman (Çankırı) - Çarşı ve 
mahalle bekçileri hakkında kanun tasarı
sı ile Istaribul Milletvekili Reşit Ülker'in 
bekçiler kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 161,278,279 

Ekrem AJican (Sakarya) - Amerika 
ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bütün ay-
rıntılariyle yeniden gözden geçirilmesini 
sağlamak üzere Anayasanın 89 neu mad
desi uyarınca Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi münasebetiy
le 706 

Çetin Altan (istanbul) - Amerika ile 
Türkiye arasındaki ilişkilerin bütün ayrın-

Sayfa 
tüariyle yeniden gözden geçirilmesini sağ
lamak üzere Anayasanın 89 neu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 691 

Mazhar Arıkan (İçel) - Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkında kamın tasarısı ile 
ilgili teklifler ve Adalet. Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 590,635,660 

M. Nazif Arslan (Sivas) - Bâzı suç ve 
cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile 
ilgili teklifler ve Adalet Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 665 

İhsan AtaÖv (Antalya) - Amerika ile 
Türkiye arasındaki ilişkilerin bütün ayrın-
tılariyle yeniden gözden geçirilmesini sağ
lamak üaere Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair Önergesi münasebetiyle 703 

— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile İstanbul Milletvefcili 
Reşit Ülker'in bekçiler kanunu teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 232 

— Türkiye Büyük Millet Meclisince ka
bul olunduğu bildirilen 759 numaralı Ka
nun metninin, Anayasanın 93 neü maddesi 
mucibince yeniden görüşülmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi münasebetiyle ' 271 

Kemal Aytaç (Mu§) - Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkımla kanun: tasarısı ile il
gili teklifler ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle 771 

— Çarşı ve malmle bekçileri hakkında 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in Bekçiler kanunu teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 241 
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Sayfa 
Kemal Bağcioğlu (Ankara). - Anayasa

nın 92 nei maddesinin 10 ııeu fıkrası hak
kında Millet Meclisi Has/kanlığı tezkeresi 
ve Anayasa Komisyonu raporu münasebe
tiyle 24 

Hüseyin Balsın (Ankara) - Gecekon
du kanım tasarısı Vıi ilgili kainin teklifi 
ile Geçici Komisyon raponı münasebetiy
le 440,441,463,466 

— Ortaea'da Alevilik - Sünnilik üzerin
de cereyan etlen olayları ele alan gensoru 
önergesini yazılı soruya çevirdiğine ılair 
demeci 139 

Ali İnsan Balım (İsparta) - Çarşı ve 
mahalle bekeileıi hakkında kanun tasarı
sı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
'bekçiler kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon rapora münasebetiyle 188,103,214 

Hayri Başar (Eskişehir) - Tesbit ve ilân 
ledilen hububat fiyatları ışığı altında, 
Hükümetçe izlenmesi gereken 'hububat 
politikasını ve özellikle dıs. alımlar konu
sunda çiftçimiz aleyhinde olan dununu 
aeıklıyan konulması 94:96 

Bifat Baykal (Mardin) - Afyon Kara-
hisar Milletvekili Muzaffer özdağ ve 3 ar
kadaşının, Kıbrıs konusunda alınması ge
reken tedbirlerin alınmadığı iddiası ile Hü
kümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi ıminnseİH'tiyle 19,20 

— O. K. M. P. Genel lîaskanı Alpas
lan Türkes'le birlikte İzmir 11 Merkezinde 
yaptıkları basın toplantısında kendilerini 
izlediğine dair demeci 410 

—- Bâzı suç ve cezaların affı hakkında, 
kanun tasamı ile ilgili teklifler ve Adalet 
Komisyonu raporu münasebetiyle 077 

Cihat Bilgehan (Devlet Bakanı) - Hak
kâri Milletvekili Ali Karahaıı'ın, Hakkâri'
nin bakımsız ve kendi haline bırakılma
sının gelmiş geçmiş idarelere yüklediği 
ağır sorumluluğa dair demecine cevabı 31» 

Sami Binicioğlu (Manisa) - Bâzı suç ve 
cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile 
İlgili teklifler ve Adalet Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 742,770 

—- Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın-

Sayfa 
da kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Bekçiler ıkanunu teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 42,301 

— 'M'Etvi küf hastalığı ile ondan zarar 
gören bağcılara yardım edilmediğine ve 
tarımsal, kredilerin eski bareme göre dü
zenlenmesinden ötürü yetersiz durumda 
kaldığına dair demeci 261:202 

Orhan Birgit (İstanbul) - Çarşı ve ma
halle bekçileri haikkında kanun tasarısı 
ile îsfcanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Bekçiler Kanunu teJküfİ ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 83,103,114 

Behiee Hatko Boran (ürfa) - Ameri-
İta ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bü
tün ay rmt il a riyle yeniden 'gtözden geçi
rilmesini sağlamak üzere Anayasanın 89 
nen maddesi uyarınca Hükümet hakkın
da bir gensoru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 707 

— Gecekondu kanun tasarısı ve üjgd-
>li kanun teklifi ile Geçici Komisyon ra
poru .münasebetiyle 326,337,341,368, 

376,424,433,443,447,450,467,5137,543 
Kudret Bosuter (Giresun) - Bâzı suç 

ve cezaların -affı hakkında kanun tasarısı 
ile ilgili teklifler ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 674 

İ. Hakkı Boyacıoğlu (Burdur) - Çar
şı ve mahalle bekçileri hakkında kanun 
tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in Bekçiler kanunu teklifi ve Geçici 
Komisyon raıporu münasebetiyle 65,83,09,106, 

121,123,130,131,147,184,206,209^11,224, 
236,240,25-1 

— Gecekondu kanun .tasarısı ve ilgili 
kanun teklifi ile Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 433,445,473,521,539 

İbrahim Boz (Nevşehir) - Çarşı ve 
'mahalle bekçileri hakkında kanun tasa
rısı ile İstanbul Milletvekili Reşat Ül-
k-er'in Bekçiler (kanunu teklifi ve G êçicd 
Kotmisyon raporu münıasöbetiyle 119,123,166 

Mahmut Bozdoğan (Adana) - GeM-
kondu kanun tasarısı ve ilgili kamın tek-
'Mfi ile Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 421,621 
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Sa-tffa 
Fehmi Cumahoğlu (Kayseri) - Bâzı 

suç ve cezaların affı hakkında (kanun ta-

Süleyman Çağlar (Manisa) - Çarşı ve 
mahalle bekçileri hakkında karnın tasa
rısı ile tstambul Milletvekili 'Reşit Ül
ker'in (Bekçiler kanunu teklifi ve Geçici 
Komisyon raıpru münasebetiyle 203 

İhsan Sabri Çağhyangil (Dışişleri 
Bakanı) - Doğu^Batı yakınlaşması ve 
ekonomik ve siyasi ilişkilerimizdeki geliş
meler konusunda Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok'un geçen Mrleşimde yaptığı 
konuşmaya cevabı 93:94 

gadrettin Çanga (Bursa) - İkinci Tür
kiye Ligi Statüsünün her yıl değiştiril
memesi gerektiğine ve aynı il çevresinde 
ikinci bir ikurulusa lüzum ve imkân olma
dığına dair demeci 365 

Başbakan Süleyman Demirel (İspar
ta) - Amerika ile Türikiye arasındaM iliş
kilerin bütün ayrmtılariyle yeniden göz
den geçirilmesini sağlamak üzere Anaya
sanın 89 ncu maddesi uyarınca Hükümet 
haıkkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 712 

Nihat Diler (Erzurum) - Bâzı suç ve 
cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile 
ügili teklifler ve Adalet Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 639,654,661,676,765 

— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 77,82,87,99,105,108,119,121,132,124,129, 

131,134,147,158,166,183,199,201,209,212,214, 
224,236,239,243,245,250,288,294,298 [ 

Sayfa 
sarısı ile ilgili teklifler ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 571 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Anayasanın 
92 nci maddesinin 10 ııeu fıkrası hakkın
da Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
ve Anayasa Komisyonu raporu münasebe
tiyle 23 

— Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul olunduğu bildirilen 759 numaralı 
Kanun metninin, Anayasanın 93 ncü mad
desi mucibince yeniden görüşülmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi münasebe
tiyle 267 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) - Ka
radeniz fındık ürününün değer fiyatla sa
tılması için şimdiden gerekli -tedbirlerin 
alınmasına dair demeci 180 

— Gecekondu kanun tasarısı ve ilgili 
kanun teklifi ile Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 321,332,334,334,340,346,367, 

381,385,415,420,428,515,517,520,526,532, 
535,538,543,550 

— Hınıs ve Varto'da vukubulan ve 14 
kişinin ölümüne sebebolan deprem dolayı-
siyle evi yıikılanlara ve zarar görenlere 
kış gelmeden önce yardım yapılmasına 
dair demeci 737 

Hasan Dinçer (Adalet Bakanı) - Bâzı 
suç ve cezaların affı hakkında kanun ta
sarısı ile ilgili teklifler ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 596,649 

Siyasettin Duman (Sivas)' - Gecekon
du kanun tasarısı ve ilgili kanun teklifi 
ile Geçici Komisyon raporu ıııünasebe-

[ tiyle 417 

D 
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Sayfa 
Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) - Bâzı 

suç ve cezaların affı hakkında kanun ta
sarısı ile ilgili teklifler ve Adalet Komis
yonu raporu münasejbetiyle 078,686 

— Çarşı ve mahalle belcileri hakkın
da 'kanun tasarısı ile İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, Bekçiler katınım teklifi 
ve G-ccici Komisyon raporu münasebe
tiyle ' 184,31)3,213.240 

— Millî Eğitim Komisyonunda bîr ta
sarının görüşülmesinden sonra başlıyaıı ve 
tartışına sınırını aşan olay dolayısiyle 
üzüntülerini belirten gündem dışı demeci 686 

Süleyman Arif Emre (Adıyaman) • 
Bâzı suç. ve cezaların afii hakkında kanun 
tasarısı ile ilgili teklifler ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle (157.720 

— Gecekondu kanun tasarısı ile İlgili 
•kanını teklifi ile Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 326,389,398,423,439,442,469, 

475,510,524,545 

Memduh Erdemir (Kırşehir) - Çarşı 
ve mahalle bekçileri hakkında kanun ta
sarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülkor'-
itı Bekçiler kanunu teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu ınünasobetiyle .145 

—• Gecekondu kanun tasarısı ile ilgili 
kanun teklifi ile Geçici Komisyon rapora 
münasebetiyle 379 

— Kadro kanunu 'hazırlıklarının ge
cikmesi ve. Ilüfkünıetin bu hususta oyala
yıcı demeçler verdiği hakkındaki konuş
ması 360 

Mesut Erez (Kütahya) - Gecekondu 
kanun tasarısı ve ilgili kanun teklifi ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 530 

Nuri Eroğan (İstanbul) - Çarşı ve ma
halle bekrileri hakkında kanun tasarısı ve 
halle bekçileri hakkında kanun tasarısı İle 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; Bek-
çilcr kanunu teklifi ve G-eçici Komisyon 
raporu nıürıaseibotiyle 36 

Nuri Eroğan (İstanbul) - Gecekondu 
kanunu tasarısı ve ilgili kamın teklifi ile 

Sayfa 
Geciei Komisyon raporu münasebetiyle 477, 

479,484,513,519,531 
tlhami Ertem (Edirne) - Çarşı ve ma

halle lıekçileri hakkında kanun tasarısı 
ile istanbul milletvekili Reşit Ülker'in, 
bekçiler kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 29,31,33,36,230 

Muammer Erten (Manisa) - Ege'de tü
tünlere bulaşan hastalığın yaptığı büyük 
kayıplara, taban- yerlere ekilen tütünle
rin satımı lıuımyacağı yolundaki demeçle
rin sebebolduğu spekülâsyonlara, bağlar
da kullanılan kükürtle üzümlerin kuru
tulmasında kullanılan potasının pahalılı
ğa işaret eden gündem dışı demeci 219 

Arif Ertunga (İzmar) - Anayasanın 
92 nci maddesinin 10 nen fıkrası hakkın
da Mîllet Meclisi Başkanlığı tezkeresi ve 
Anayasa Komisyonu rapora münasebe
tiyle 26 

— Bâzı suç ve eczaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile ilgili teklifler ve. Ada
let Komisyonu rapora münasebetiyle (İ34 

— Bellibaşlı ihraç mal ve ürünlerimizi 
elverişli taban fiyatlarla destekleyici şe
kilde stoklar yapılması ve ekonomik ku
rallara uygun kuruluşlar meydana geti
rilmesi konusunda konuşması 312 

— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in bekçiler kanunu teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 30 

39,55,64,79,88,99,106,114,119,123,125,133,164, 
171,198,203,303 

— Gecekondu kanunu tasarısı ve ilgili 
kanun teklifi ile Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 324,327,331,336,511,517,540 

— Orman niteliğini yitiren ve daha 
verimli kültür arazisi haline getirilmesi 
gereken yerlerin tesbitİ imkânını ortadan 
kaldıran kararın değiştirilmesi konusun
da demeci ı 181 

— Ziraat odaları ile olan ilişkilerine 
ve oda aidatının yüksek tutulmasının sa
kıncalarına değinen konuşması 52 
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Sayfa 
Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Amerika 

ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bütün 
ayrıııtılariylc yeniden gözden gcçirilmesi-
tıi sağlamak üzere Anayasanın 8!) nen 
maddesi uyarınca Hükümet hakkında bir 

Sayfa 
gensoru açılmasına dair önergesi mütıase-
!)etiyle 701,704 

•— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanını tasarısı ile ilgili teklifler ve Ada
let komisyonu raporu münasebetiyle 002,727 

Kasım Gülek (Adana) - Meksika ve 
Arjantin'de dönümü 800 kilo veren sonra 
G4 adlı buğday tipinin memleketimizdeki 
tahıl darlığını giderecek nitelikte olduğu 
hakkında demeci 316 

— Türkiye'de üç gün sonra yapı bıçak 
olan NATO Parlömanterlcıi toplantısı ve 
1f)f>9 da sona erecek olan NATO'nun bun
dan sonra hangi çekil, şartlar altında de
vam cdeeeği hususunda ya.pılaeak görüş
melere dair demeci 505 

Muslihittin Gürer (Sakarya) - Çarşı ve 
mahalle bekçileri kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Kesit Ülker'in bekçiler 
kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 193,199,202 

Muhiddin Güven (İstanbul) - Bâzı suç 
ve eczaların affı hakkında kanun tasarısı 
ile ilgili teklifler ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 652 

— Gecekondu kanunu tasarısı ve ilgili 
kanun teklifi İte fteeici Komisyon raporu 
münasebetiyle 436,462,549 

î 
Hilmi İşgüzar (Sinop) - Amerika ile 

Türkiye arasındaki ilişkilerin bütün ay
rıııtılariylc yeniden gözden geçirilmesini 
sağlamak üzere Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair Önergesi münasebe
tiyle 709 

— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile ilgili teklifler ve Ada,-
let Komisyonu raporu münasebetiyle 637, 

653,659,664,705 
— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 

kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 

Kesit Ülker'in bekçiler kanunu teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 35, 

68,77,110,127,194,215,242,249 

— Gecekondu kanunu tasarısı ve ilgili 
kanun teklifi ile Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 330,344,347,371 

— Tekniker okulları öğrencilerinin 
yaptıkları boykota değinerek, bu okulla
rın tatbikat mühendis okulları haline ge
tirilmesini ve bu konuda Millî Eğitim 
Bakanının açıklama yapmasını temenni 
eden demeci 220 

İhsan Kabadayı (Konya) - Bâzı sın; 

ve caza'lanm affı hakkında kanun tasa

rısı ile ilgili ıteıkliflor ve Adalet Koımîs-
yonu raporu münasebetiyle 647,675 

Yahya Kanpolat (Hatay) - Çarşı ve 
mahalle beJkçtleri hakkında kanun tasa
rısı ile İstanbul MillotvıVMH Reşit Ülker'
in Beikçilcr kanunu teffclifi ve Geçİei Ko
misyon raporu münasebetiyle 651 



— 42 — 
Sayfa 

Gıyaaettin Karaca (Erzurum) - HÎV/A 
suç ve cezaların affı hakk ında kanını ta
sarıs ı ile ilgili takliflc-r ve Adalet komis
yonu raporu miidiaıs alı etiyle 656,767 

— Gecekondu kanun tasarıs ı ve ilgili 
Jıanım teklifi ile geçici komisyon raporu 
münasebetiyle 534 

Ali Karahan (Hakkari) - Bâzı suç. ve 
cıvaların affı hakkında kanun tasarısı ile 
ilgili teklifler ve Adalet knımıisymııı ra
poru münasebetiyle 633,649,672 

— Hakkâni 'n in 'bakımsız ve kemli ha-
liııo 'bırakılmasının gelmiş, gedmiş idare
lere yüklediği ağır sorumluluğa dair de-
<meei 314 

Ali Karcı (Adana) - lmzı suç ve ce
zaların affı hakkında 'kamın tasarısı ile 
«ilgili teklifler ve Adalet komisyonu ra
poru miinasobotiyle 759 

— Çarşı ve malhalıle bekçileri hakkın
da 'kanun tasarıs ı i le İs tanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ' in bekçiler k a n u n u teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 

88,188 
Sabri Keskin (Kastamonu) - Bâzı suç 

ve cezaların affı hakkında kanun tasarı
sı ile ilgüi teklifler ve Adalet Komisyonu 
«raporu ümmaıscibdtıiylc 766 

tlyas Kılıç) Samsun) - Üçüncü Demir 
Çelik Fabrikasının Samsun'da kurulması 
gerektiği halde Ali) ve UFA yardımları
nın Ereğli Dcnıir Çelik Fabrikasının ge
niş] etilimesiııe ha ne a mm asın m yerinde ol
madığına değinen demeci 222 

Faik Kırbaşk (Burdur) - Çarşı ve ilm
ihalle •bekçileri ha,klkmda kanun tasarıs ı 
ile îsitanîbua MiHertvekili l leşî t Ülker ' in 
ıbck^İler kanunu teklifi ve Geçici Kınmis-
yon raporu ımiııasclbdtîylo 30,33,41, 

58,66,70,78,8:J,H1,107,.113,117,120,121,122, 
126,132,144,154,165,166,195,205,215,2291238, 

246,254,276, 

— Gecekondu 'kanun tasarıs ı ve ilgili 
Ikanun teküM ile Goçie.i Komisyon raporu 
ımüiKiısöbetiyle 328,330,333,335, 

340,347,382,386,416,420,441,445,468,471, 
479,481,484,515jf>lfl,52J ,529,543 

Sayfa 
Coşkun Kırca (İstanbul) - Bâzı suç-

ve cezaların a l t ı hakk ında k a n u n tasarısı 
ile ilgili toklifler ve Adalet Komisyonu 
r a p o r u münaBöbetiyle 667,722 

— Meeilis çalınmaları i le ilgili önerge 
münasebet iyle 680 

C. Nuri Koç (Kars) - Gecekondu 'ka
nun ıtaeansı ve «il̂ rîlî kanun teklifi ile ge
çici knmıisyon raporu münaisebetiyle 331, 

528,531 
Yunus Koçak (Konya) - Amerika ile 

Hürki'yc a ras ındaki ilişkilerin büktün ay-
rmtı.lariyle yeniden gözden geçlnilmeBİnî 
s ağ lamak üzere Anayasanın 89 ncu mad
desi «yar ınca Hükümet halkkında bir 
-gensoru açılmasına dair önergesi ıııüıın-
ısebetiyle (>97 

— Bâzı suç ve cvzaların affı hakkm-
da kanun tasar ıs ı ile ilgili teklifler ve 
Adalcft komisyonu raporu mü naselı etiyle 

r»83^33«,fi70,745 
—• Çarşı ve Ttınkalle İJdkçilcıi hakkın

da k a n u n tasarısı ile İ s tanbul Millefcve-
ıkili Reşit Ülker ' in bekçiler kanunu tek
lifi ve Geeicıİ Komisyon raporu ımiııase-
Ibetiyle 46,69,109,110 

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - Çar^ı 
ve ma'hallc bekçilleri h a k k ı n d a kanun ta
sarısı ile İsta.ıvbul MiilleJt vekili Reşit Ül-
'kcr'in bekçiler 'kanunu tekliif ve Geçidi 
Komisyon rapoııu münasebetiyle 157,108 

Talât Köseoğ'lu (Hatay) - Amerika ile 
Türkiye arasındaki ilişkilerin bütün ay-
rıntılariyle yeniden gözden geçirilmesini 
sağlamak üzere Anayasanın 89 ucu mad
desi uyarınca Hiilkitomjt hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle 699 

— Çars.1 ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarıs ı ile İs tanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ' in, l îekçiler kanunu teklifi ve 
Geçici Komisyon r apo ru münasebetiyle 59,83, 

102 
— Gecekondu kanun tasarıs ı ve İlgili 

'kanun teklifi ile Geçici Komisyon rapo
r u münasebetiyle 372,382,469,473,478,513, 

522,547 
— Türkiye ile Suriye arasındaki sınır 

rejiminin yuı'fetaşlarıımi'üin mülkiyet halt-
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Sayfa 

larını zedeleyici, tarımsal ve ekonomik za
rarlarını ve döviz kaçakçılığını artırıcı ni
teliği konusunda dcmcei 412 

Âdil Kurtel (Kars) • Dazı suç ve ceza
ların affı hakikında kanun tasarısı ile ilgili 
teklifler ve Adalet Komisyonu rapora mü
nasebetiyle 636,756,766 

— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve 
Geçici Komisyon rapora münasobetiylc 387,198 

— Kars, Erzurum, Tunceli ve civarın
daki büyük kuraklıktan zarar görenlere 
dağıtılan buğdayla ilgili borçların affına, 
dair demeci 222 

Sayfa 
— Posof'ta yıkılan yüzlerce eve, işsiz

lik yüzünden başlıyan göçlere ve ürünler
de vukubulan hasarlara kargı alınması ge
rekli tedbirlere dair demeci ve İmar ve İs
kân Bakanı Haldun Menteşe oğlu'nun ce
vabı 1507 

Nazif Kurucu (Konya) - Konya'daki 
yol, su ve elektrik müdürlüklerinde çalı
şan işçileri greve zorlıyaıı sebeplere çare 
bulunmaması yüzünden yıllardır yol, şu ve 
enerji bekliyen köylerin acıklı durumla-
riyle ilgili demeci 141 

Kasım Küfrevi (Ağrı) - Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkında kanun tasarısı ile 
ilgili teklifler ve Adalet Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 589 

M 
Nahit Menteşe (Aydın) - Bâzı suç ve 

cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile 
ilgİH teiklifler ve Adalet Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 739 

Haldun Menteşeoğlu (İmar ve İskân 
Bakanı) - Gecekondu kanun tasarısı ve 
ilgili kanon teklifi ile Geçici Komisyon ra
pora münasebetiyle 369,390,517 

— Kars Milletvekili ' Âdil Kurtel'in, 
PosofUa yıkılan yüzlerce eve, işsizlik yü
zünden başlıyan göçlere ve ürünlerde vu
kubulan hasarlara karşı alınması gerekli 
tedbirlere dair demecine cevabı 508 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) • 
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasobetiylc 118 

— Meclis çalışmaları üe ilgili önerge 
münasebetiyle 680 

— Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul olunduğu bildirilen 759 numaralı 
Kanun metninin, Anayasanın 93 ncü mad
desi mucibince yeniden görüşülmesine dair 
Cum'hurbaşk anlığı tezkeresi 'münasebe
tiyle 266 

N 
Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) - Çarşı ve 

maıhalle bekçileri hakkında kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bekçiler kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 37,44,50,63,75,82, 

85,101,109,119,167,188,200,204,226,237, 
246,274,300 

— Gecekondu kanun tasarısı ve ilgili 
kanun tckliif ile Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle , 343,437 

Kevni Nedimoğlu (Elazığ) - Çarşı ve 
mahalle bekçileri hakkında kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bekçiler kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon vapuru münasobetiylc 210 
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Mustafa X>k (Manisa) - NATO Bakan-
ilar Koraseyinin (Brüksel'de yayınladığı bil
diriye, Varşova Paktının Dışişleri Bakan
ları seviyesinde yaptığı toplantıya, înıgİ-
'liz Dışişleri Bakanının Brüksel'de düzen
lediği 'basın toplantısına ive Birleştik Ame
rika Başkan Yardımcısının Komünist 
Oinlle «Köprüler kurma» konusundaki 
«özlerine dadı* demeci 

Nurettin Ok (Başkanvekili) • Hükü
metin resmî davetlisi olarak memleketi
mize gelmiş. 0İan Hindistan Turizm Baka
nı Ekselans Taleyar Han'ın görüşmeler 

Sayfa 

53 

Sayfa 
sırasında Meclisi ziyareti dolayısîyle Baş
kanlıkça kendisine «Hoş 'geldiniz» denil
mesi 103 

Hamdi Orhon (Trabzon) - Çarşı ve 
mahalle •bekçıi'leni kanun tasarısı ile Istan-
'bul Milletvekili Reşit Ülker'in bekçiler 
'kanunu teklifi ve 'Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 32^68,100,122,210,211, 

"227,247,295 

—• Gecekondu kanun tasarısı ve iligili 
kanun teklifi dlc Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 392,393,476,482,484,532,534,545 

Reşat özarda (Aydın) - Anayasanın 
92 nci maddesinin 10 neu fıkrası hakkın
da Millet Meclîsi Başkanlığı tezkeresi ve 
Anayasa Komisyonu raporu auünasabc-
tiyle -21 

— Bâzı suç ve cezaların afifi haiklkında 
ıkanun tasarısı ile ilgili teklifler ve Adalet 
Komisyonu raporu mümaseibeitiyle 640,664,767 

Muzaffer özdağ (Afyon Karahisar) -
liâzı suç ve eczaların aıffı hakkında ka
nun tasarısı ile ilgili teklifler ve Adalet 
Komisyonu raporu münasebetiyle 750 

— Kara Kuvvetleri gününün tarihi 
halikında yanlışlık yapıldığına dair de
meci 506 

Kaya özdemir (İstanbul) - Çarşı ve 
mahalle bakicileri 'hakkında kanun tasa
lısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in bekçiler kanunu teklifi 've Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 84,85 

Nazmi özoğul (Edirne) - 'Çarşı ve ma
halle bekçileri hakkında 'kanım tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bekçiler kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 35,107,112,116,151, 

162,189,174,'202,234,238,247,248 

— Gecekondu kanun tasarısı ve ilgili 
kanun teklifi ile Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 396,418,422 

Nihat Pasinli (Erzurum) - Çarşı ve 
m'aballe bekçileri haıkkında karnın tasarı* 
sı ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

ıbekeiler ıkaııuııu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 12],128 

Sabri özcan San (Giünüşane) - Çarşı 
've ınalhallc bdkçileri lıa!kkmda kanun ta
sarısı ile İstanbul Millofcvekili Reşit Ül
ker'in bekçiler 'kanunu teklifi ve Geçici 

Komıisyoıı raporu ııüinaısobetiyl ı1 172 
— Türkiye'min .kalkınmasında Güımiiw-

hanc'ııiıı yerine ve bugünkü haline dair 
demeci 262 



Sayfa 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) • 

Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ucu 
fıkrası haikdcrtuk Milılet Meclisi Başkan
lığı tezkeresi ve Anayasa Komisyonu ra
poru münaselbe tiyle 22 

Eefet Sezgin (Devlet Bakanı) - Kır
salın r Millatvdkili Memclıtlı Erdeınir ' in 
kadro k a m u m hazır l ıklarının gecikmesi 
ve Hükümet in im hususta oyalayıcı de-
'tncçler verdiği hakk ındak i konuşmacına 
cevabı 3(i3 

— Niğde Mıille»tıveiki'li Ruhi Soye-r'in, 
Niğde'de, ki Gerobc Bara j ından a lman su
lama ücreti , A k k a y a 'barajının yapılacağı 
yerlerim ikamın lastınfonas] ve 508 sayılı 
Tapu lama K a n u n u n u n iptal i sonunda 
açıkta ka lan mamurlar ın aylıkları konu
lar ındaki demecine cevabı IlîS 

İlyas Seçkin (Ankara) - 10 Kanunun 
Milleft M e a & i ve Cumhuriyet Senatosu 
Basikaoıliklan arasındaki süre hususunda-
ikî aııla-s'tnaEİık yüzünden veto ediMrken 
Cumhurbaşkanı ta raf ından M illet M w -

Muzaffer Şamiloğlu (Kars) - Bâzı suç 
ve cezaların afCı hakıkuida k a n u n ta\samı 
İle ilgili teklifler ve Adalet Komisyonu 
raporu nÜLiıase'lnıtiylc (İM) 

Ahmet Şener (Trabzon) - Çarşı ve ma
halle bekçileri haikkında kamın tasarısı 
ile İs tanbul Milletvekili Reşit İ l ke r ' i n , 
bekçiler kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle i>7 

l27,2:îö,2:S7 
— Plânın uygulaımıası sırasındü ku

rulan sağlık ocaıklai'imıı, parti bnşkaıı-
lunınıı ve siyasi unsurların etkisi ile baş-

Ahmet Tahtakılıç (İstanbul) - Çarşı 
ve mahalle boknileri hakkında kanun ta
sarısı ile İstanbul Milletvekili İlenil VI-
ikerln befeçâler kanunu teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 146 

Sayfa 
İLsİnin düşüncelerinin de alınması gerek
tiğine ve böylece Önemli taraflarını uzun 
tsüre uygıılaınmalktan yakstın bırakılmala
rının da önleısraij alacağına dair demeci, 689 

Ruhi Soyer (Niğde) - Çarşı ve mahal
le bekçileri hakkında kanun tasarısı ile 
Istanlbul Milletvekilli Reşit Ülker'in bek
çiler Ikanuım tcJkMfi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebeltiyle 242,281 

— Gecekondu kanun tasarısı ve ilgili 
kanun teklifi ile Geçici Komisyon raporu 
münaseıbctiyle u9o 

— Niğde'deki Gebere Barajından alı
nan sulama üereiti Mokaya barajının ya
pılacağı yerlerin kamulaştırması ve 50G 
sayılı Tapulama Kanununun iptali so
nunda açıkta kalan memurların aylıkları 
konularındaki demeci 1**7 

Faruk Sükan (içişleri Bakanı) - Çar
şı ve mahalle 'bekçileri hakkında kanun 
tasarısı iie İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in bekçiler ıkanuım teklifi ve Geçi
ci Komisyon raporu münasebeıtîylc >>()'•) 

ka yerlere götürülmesinden «türü parti
zanlığı yelkclığei'ine ve Sağlık Bakanın
dan şikâyetçi okluğunu dair demeci. 2(i0 

' Kemal Şensoy (Ordu) - Çarşı ve ma-
•halle bekçileri hakkında kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
'bekçiler kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu •münasebetiyle 107,119, 

127,144,145, 
Adnan Şenyurt (Erzurum) - Gecekon

du kanun tasarısı ve ilgili .kanun teklifi 
ile Geçici Kımıisyon raporu ıııiiuaKcbc-
tiyle 421,528, 

— Türkiye Büyük Millet MeclisiiDe*' 
•kamil olunduğu bildirilen 7">9 numaralı 
Kanun metninin, Anayasanın 93 ııcü mad
desi mucibince yeniden görüşülmesine 

T 
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dair Cıımhur'baş'kanlığı teskeresi münase-
bctiyle 205,27} 

İsmail Hakkı Tckinel (istanbul) -
•Bâzı suç ve eczaların affı hakkında ka
nun tasamı ile ilgili teklifler ve Ada
let Kurnıfeyonu raporu münasebetiyle (İ47, 

(;50,7(U,7(İÜ,7C4,7(>Î) 

— Hece.kmıdu kamın tasarısı ve itffili 

Sayfa 
ıkatıuu teklifli ile (ieçk'i Komisyon rapora 
'miinam\bo>tiyl e :S22,:124;«2,;.!:}4, 

:i:(H,:(7:VW:i,4ir>.4İ2,+W,4::îrı,44ö,44!)1470f 

520J5;):i,541;54«, 
Hasan Tiirkay (Ankara) - Çarşı ve 

mahalle bekçileri hakkımla 'kanuni tasarı
sı 'iıle Manimi Milletvekili Res.it Ülker'in 
•belciler kanunu tc-klifi ve Cîeeiei Komis
yon. raporu münasebetiyle (i7 

u 
M. Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) - Bâzı 

suç vo cezalanıl affı ha'ktkııula kanun ta-
sarısı ile ilgili teklifler ve Adalott Komis
yonu raporu münasebetiyle (562 

— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kamın tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 75,K13,152,17],2;}4,240,244,27<) 

Mustafa Uyar (İzmir) - Bâzı suç ve ec
zaların affı hakkında kamın tasarını ile 
ilgili teklifler ve Adalet Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 576 

— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile tstauıhul Milletvekili 
lîcsdt Ülker'in, Bekçiler 'kamımı teklifi 
ve Cieeiei Komisyon raporu münasebe
tiyle 29,31,40,47,87,115,132,155,1 (İU 

— (jeeekoıulu kanun tasarısı ve ilgili 
kntmıı teklifi ile (leeiei Ivomisymı raporu 
münasebetiyle 331,511,525,54(1 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - (4eeekoıı-
'Cİn kanun tasarısı ve ilgili kanun teklifi 
ile Oeçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 427,442,448,513,516,544 

Ü 
Reşit Ülker (İstanbul) - Anayasanın 

92 nci maddesinin 10 nen fıkrası hakkımla 
Millet Meclisi Başkanlığı takt1 resi ve Ana
yasa Komisyonu raporu münasebetiyle 23 

— Çaryı ve maihalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile İstanlbul Milletvekili 
licgit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 38,6.1 ,66,74,112,11 (i, 126,148,15S>,18ti, 

196,208,229,252 
— Ueeekondu kanun tasarısı ve ilgili 

kamın teklifi ile Ceçiei Komisyon raporu 
münasebetiyle 320,324,325,349,380,381,415, 

4ln,4(U,473,474,478,483 

Hasan Ünlü (Tunceli) - Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkında kanun tasamı ile 
ilgili teklifler ve Adalet Komisyonu ra
poru münasebetiyle (Kil 

— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da İtamın tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, liekçiler kanunu teklifi 
ve (ioçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 56,89,106,132,154,1 E>2,213,225,232, 

287,297 

-— (ı'ecekondu kamın tasarısı ve. ilgili 
kanun teklifi ile (îeçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 3M,410,440,512,51 (î,52(i,r»4K 

http://Res.it
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Sayfa 

Âdil Yaşa (Siirt) - Gecekondu kanun 
tasarısı ve ilgili kanun teklifi İle Geçici 
Komisyon rapora münasobetiyle 551 

Mehmet Yardımcı (İstanbul) - Bâzı suç 
ve cezaların affı haıldkımla kanun tasarısı 
ile ilgili tüldüler ve Adalet Komisyonu ra
poru münasebetiyle 752 

İsmail Hakkı Yılanboğlu (Kastamo
nu) - Çarşı ve mahalle bdıeileri haik-
'kıııda kanun tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, Bc'kçiler kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 210 

— Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı İle İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi 

Sayfa 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 76 

1. Hakkı Yıldırım (Erzurum) - Türki
ye Büyü'k Millet Meclisince kabul olun
duğu bildirilen 759 numaralı Kamın met
ninin, Anayasanın 93 ncü maddesi muci
bince yeniden görüşülmesine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi münase'betiyle 2l!8 

Salih Yıldız (Van) - Van vilâyetinin 
çevresinde kaçakçılığa karşı yasalk bölge
nin ekonomik güçlükler meydana getirdi
ğine ve bu hususta gerökli tedbirlerin alın
masına dair demeci 412 

M. Kemal Yılmaz (Aydın) - Çarşı ve 
mahalle beltçilcri hakkında kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bekçiler kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 46,172 

• • • < < P^*>+» 




