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ÇEŞÎTLÎ İŞLER 

Sayfa 
—. Ankara, istanbul ve İzmir illeri 

sınırları içerisinde 21 Mayıs 1963 günü sa
at 15,00 ten itibaren bir ay süre ile ilân 
edilen Sıkıyönetim hakkında Bakanlar Ku
rulu Kararının onanmasına dair Başba
kanlık tezkeresi 30:44 

— Ankara, İstanbul ve İzmir illeri 
sınırları içinde ilân edilmiş olan Sıkıyö
netim süresinin uzatılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi. (3/29') 104,125,134:144: 

159 

— Ankara, İstanbul ve İzmir sınırla
rı içinde ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 tari
hinden itibaren iki ay süre ile uzatılması 
kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin, 
21 . 10 . 1963 tarhinden itibaren Ankara 
ve İstanbul illerinde iki ay süre ile uza
tılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne arzına dair Başbakanlık tezkeresi (3/34) 

244,249:250,288,289:309,322:328,335 

— Münfesih Türkiye Büyük Millet 
Meclisince karara bağlanmış olup da 
27 Mayıs 1960 İhtilâli üzerine sonuçlandı
rılmamış bulunan iki soruşturma işi hak
kında Millet Meclisi Başkanlık Divanı
nın (rene! Kurula sunuşu (3/32 ve Devre 
XI 3/85), (3/31 ve Devre X 3/37) 159 

A) Van Vilâyetinin Özalp kazasın
da 32 vatandaşın bilâmuhakeme öldürül
mesi hâdisesinde daMi olanların suç derece
lerini tesbit etmek ve bu suçlarının 
mahiyetine göre zaman aşımı olup olmadı-

Sayfa 
ğmı anlamak için tahkikat icrasına dair 
(3/32 ve Devre XI. 3/37) 159 

B) 1937 yılında öldürülen vatandaş
lar dolayısiyle yapılan tahkikat hakkın
da (3/31 ve Devre X 3/37) 159 

— Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm, 
Bakanlık Teftiş Kurulu eski Başkan Naci 
Gürol'a hakarette bulunduğu ve müsnet 
suçun görev sırasında ve görevin yapıl
masından dolayı işlendiği iddiası üzerine 
adı geçen hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 147/2 nci maddesine göre 
Ibir karar verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/16) 4 

— 20/21 Mayıs 1963 gecesi, Anayasa 
düzenini devirmek amacı ile silâhlı isyan 
hareketine girişen maceracılara karşı Türk 
Milletinin hürriyet ve demokrasi aşkını 
savunurken şehit düşen, Şanlı Ordunun 
aziz evlâtlarının mukaddes ruhlarını şa-
detmek üzere üç dakikalık saygı duruşun
da bulunulmasına dair müşterek imzalı 
önergeler, 27:28 

— 20/21 Mayıs 1963 gecesi Anaya
sa ve demokrasi yolunda bir kere daha 
vazifesini yapmış olan Millî Birliğin sem
bolü ve vatanın vefakâr bekçisi Yüce 
Türk Ordusunun en büyük kumandanın
dan erine kadar bütün mensuplarına Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin selâm, sevgi 
ve güven duygularının bildirilmesine dair 
önergeler, 28:29 



MEOLİS ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARI 

Sayfa 
— Aydın Milletvekili Ileşat Özarda'-

nm, eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka-
ta ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi (4/9) 245:249, 

353 :358,358 :360,387,432 

— Bolu Milletvekili Kâmil inal ve 4 ar
kadaşının, Amerika'dan ithal edilecek 33 
dizel elektrik lokomotifinin ihalesi mev
zuunda Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref Du
ra hakkında soruşturma açılmasına dair 
önergesi (4/8) 197:242,250:286,310:321,338:353 

—• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında 
Meclis soruşturmasına dair önergesi 
(4/10) 245 :249,353,360:361,387,432 

— Diyarbakır Milletvekili' Recai îsken-
deroğlu'nun, eski içişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata tarafından açıklanan husus
lardan dolayı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesi 
(4/11) 245:249,353,361:362,387,432 

— Eski Bakanlardan Halûk Şaman ve 
eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'na ait 
dosyaları incelemekle görevli bulunan 
Meclis Soruşturma Komisyonunun görev 
süresinin uzatılmasına dair Soruşturma 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/25) 18 

—• Kırşehir Milletvekili Ahmet Bil
ginin, eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu ve Adalet Bakanı hakla
rında Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi (4/12) 245 =249,353,362:384,387:429, 

432 =466,467 

—• Münfesih Türkiye Büyük Millet 
Meclisince karara bağlanmış olup da 27 
Mayıs 1960 ihtilâli üzerine sonuçlandırıl
mamış bulunan iki soruşturma işi hakkın
da Millet Meclisi Başkanlık Divanının Ge
nel Kurula sunuşu (3/32 ve Devre XI 
3/85), 3/31 ve Devret X 3/37) 159 

Sayfa 
A —• Yan Vilâyetinin Özalp kazasın

da. 32 vatandaşın bilâmuhakeme öldürül
mesi hâdisesinde dahli olanların suç dere
celerini tesbit etmek ve bu suçlarının ma
hiyetine göre zaman aşımı olup olmadığım 
anlamak için tahkikat icrasına dair (3/32 
ve Devre XI 3/85) 159 

B — 1937 yılında öldürülen vatandaş
lar dolayısiyle yapılan tahkikat hakkında 
(3/31 ve Devre X 3/37) 159 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında Meclis soruşturması yapmak 
üzere kurulan ve Çalışma eski Bakam 
Mümtaz Tarhan ile Adalet eski Bakanı 
Hüseyin Avni Göktürk haklarındaki so
ruşturmaları yürütmekle görevli komisyo
nun tahkikatı tekemmül ettirdiğine ve 
gerekli kararını bilâhara sunacağına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/1) 47:48 

— Sanayi eski Bakam Samet Ağaoğlu 
hakkında soruşturma yapmak üzere ku
rulan ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz 
Tarhan ile Adalet eski Bakanı Hüseyin 
Avni Göktürk hakkındaki soruşturmaları 
da yürütmekle görevlendirilen Meclis So
ruşturma Komisyonunun görev süresinin 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi (3/21) 8 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 10:11 

(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu 
ve Ulaştırma Bakanı Fevzi Uçaner ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 12 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sa
yısı : 50) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez-



Sayfa 
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(!) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16,21 

(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 47 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 5) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16,21 

(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 71 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 6) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
hakkında eski Adalet Bakanı Esat Budak
oğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) (S. Sayı
sı : 50 ve 50 ye ek) 16,18:19 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı ıbâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş-

,ıtıiir.ma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 9 

(Adalet eski Bakamı Hüseyin Avni 
Göktürk ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerime ilişik u/mumi dizi puslasmda 
62 sıra »numarasını taşıyan dosya hakkın
dadır) (3/1) (S. Sayısı : 47) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı ıbâzı eski Bakan
ların görevleri ile ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (1) numaralı 5 kişilik Komisyon rapo
ru 17,23 

('Eski Adalet "Balkanı Hüseyin Avni 
•Göktürk ile ilgili olup Başbakanlık tezke-
reierkıe ilişik uranımi dizi p o s t a n d a 69 

Sayfa 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) (S. Sayısı : 10) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı ıbâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türnkiye Büyük Millet Meclis: 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 8:9 

(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umıuımi dizi pusulasında 70 sıra numa
rasını (taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 43) 

— 27 Mayıs 1Ö60 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 9 

(Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurban-
oğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerele
rine ilişik limuımi dizi puslasmda 88-4 sıra 
numarasını taşıyan dosya hakkındadır. 
(3/1) (IS. ^Sayısı : 44) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele
ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16,20:21 

(Eski işletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasmda 30 sıra numarası
nı taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. 
Sayısı: 4) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele
ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu 
rapor hakkında işletmeler eski Bakanı Sa
met Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı : 42 ve 42 ye ek) 8 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele-



— 6 — 
Sayfa 

ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu 
rapor hakkında Maliye eski Bakanlığı ve
kili Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 49 ve 49 a ek) 10 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele
ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 17,23:24, 

26,58:63,78:84,87,96:102,386 
(Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 75 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) (S. Sayısı : 11) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılabı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele
ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu 
rapor hakkında Sanayi eski Bakanı Samet 
Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası. (3/1) (S. Sa
yısı : 45 ve 45 e ek) 9 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele
ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu 
rapor hakkında Sanayi eski Bakanı Samet 
Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) (S. 
Sayısı: 46 ve 46 ya ek) 9 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele
ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu 
rapor hakkında Sanayi eski Bakanı Samet 
Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) (S. Sa
yısı : 48 ve 48 e ek) 9:10 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı olan eski Tarım Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun görevi ile ilgili suçun
dan dolayı yargılanmasına mahal olup ol-

Sayfa 
madığına dair Başbakanlık tezkeresi ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 
kişilik Komisyon raporu (3/8) (S. Sayısı: 1) 16, 

19 
— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 

Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele
ri , ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 17,22 

(Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
dizi puslasmda 59/b sıra numarasını taşı
yan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayı
sı : 7) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele
ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16,20 

(Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili-. 
"şik umumi dizi puslasmda 84 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 3) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele
ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 17,22:23 

(Eski Ticaret Bakanları Sıtkı Yırcalı ve 
Zeyyad Mandalinci ile ilgili olup Başba
kanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi pus
lasmda 37 sıra numarasını taşıyan dosya 
hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 9) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele
ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16,19 :20 

(Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 76 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sa
yısı : 2) 



— 7 
Sayfa I 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen I 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele
ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu hak
kındaki Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı'nm ya
zılı müdafaası (S. Sayısı : 9 a ek) 386 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş- | 
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele- l 
ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile Zey- • 

Ankara (Emin Paksüt ve 2arkadaşı) 
— 20/21 Mayıs gecesi Anayasa ve 

demokrasi yolunda bir kere daha vazifesini 
yapmış olan Millî Birliğin sembolü ve va
tanın vefakâr Yüce Türk Ordusunun ve 
büyük kumandanından erine kadar bütün 
mensuplarına Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin selâm, sevgi ve güven duygularının 
bildirilmesine dair 28:29 

Ankara (Hıfzı Oğuz Bekata «O. 8. Üye
si») 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruştur
masına dair (4/10) 245:249,353,360:361,387, 

432 
Aydın (Reşat özarda) 
— Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be

kata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına dair (4/9) 245:249,353:358, 

358:360,387,432 
Bolu (Kâmil İnal ve 4 arkadaşı) 
— Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel 

elektrik lokomotofinin ihalesi mevzuunda 
Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref Dura hakkın
da soruşturma açılmasına dair (4/8) 250:286, 

310:321,338:353 
Bolu (Zeki Baltacıoğlu ve 2 arkadaşı) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisine ya

pılacak başvurmaların incelenmesi hakkında 
içtüzük teklifinin geriverilmesine dair 
(2/178) (4/4) 4:5 

Sayfa 
yad Mandalinci'nin yazılı müdafaası (Baş
bakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi pus-
lasında 37 sıra numarasını taşıyan dosya 
hakkındaki) (3/1) (S. Sayısı : 9, 9 a ek ve 
9 a ikinci ek) 26,52:58,71:77,86:87,89:95 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkerele
ri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hak
kında eski Ticaret Bakanı Zeyyad Manda
linci'nin yazılı müdafaası (3/1) (S. Sayı-
sı : 9 a 2 nci ek) 386 

Bursa (İbrahim öktem ve 10 arkadaşı) 

— 20/21 Mayıs 1963 gecesi Anayasa ve 
demokrasi yolunda bir kere daha vazifesini 
yapmış olan Millî Birliğin sembolü ve va
tanın vefakâr Yüce Türk Ordusunun ve 
büyük kumandanından erine kadar bütün 
mensuplarına Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin selâm, sevgi ve güven duygularının 
bildirilmesine dair 28:29 

— 20/21 Mayıs 1963 gecesi, Anayasa 
düzenini devirmek amacı ile silâhlı isyan 
hareketine girişen maceracılara karşı Türk 
Milletinin hürriyet ve demokrasi aşkını sa
vunurken şehit düşen Şanlı Ordunun aziz 
evlâtlarının mukaddes ruhlarını şadetmek 
üzere üç dakikalık saygı duruşunda bulu
nulmasına dair 27:28 

Çankırı (Nurettin Ok ve 23 arkadaşı) 
— 20/21 Mayıs 1963 gecesi ayaklanma

sını bastırırken şehit düşen aziz vatan ev
lâtlarının mübarek vücutlarının Atatürk 
Anıt - Kabri yanındaki şehitliğe defnolun-
masma dair 29:30 

Diyarbakır (Recm Iskenderoğlu) 
— Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be

kata tarafından açıklanan hususlardan dola
yı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında Meclis soruşturması açıl
masına dair (4/11) 245:249,353,361:362,387, 

ÖNERGELER 
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Erzurum (Ertuğrul Akça) 
— 20/21 Mayıs gecesi yaralananların 

bir heyet tarafından ziyaret edilmesi hakkın
da 44 

İstanbul (Saadet Evren) 
— Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydıır 

hakmdaki soruşturma evrakını tamamla
makla görevli Soruşturma Komisyonunun 
görev süresinin 25 . 10 . 1963 ten 10 . 1 2 .1963 
tarihine kadar uzatılmasına dair 387 

Kars (Mehmet Hazer ve 6 arkadaşı) 
— 6 Ekim 1963 tarihinde Şehinşah ta

rafından açılan îran Parlâmentosuna Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin tebrik ve ba-

Gteçici Komisyon raporu 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç oğlu, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek ve 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'm 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzük 
teklifi hakkında (2/284) 162 

Karma komisyonlar raporları 
[0. Senatosu ve M. Meclisi komisyonlarından 

kurulu] 

— Cumhuriyet -Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cum
huriyet, Senatosu üyelerinin seçimine 
dair 304 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fine dair (2/337) (S. Sayısı : 12, 12 ye 1 
ncı ek) 26,48:52,64:70,386 

— Belediye Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu içel Üyesi Oavit Tev-
fik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 sa
yılı Belediye Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine, bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 
6555, 7363 sayılı kanunların kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve Edirne Mil
letvekili İlhamı Ertem'in, 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 76, 89. 91 ve "<?• 92 

Sayfa 
şan dileklerinin iletilmesine dair 245 

Kırşehir (Ahmet Bilgin) 
— Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-

kata, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu ve Adalet Bakanı haklarında 
Meclis soruşturması açılmasına dair (4/12) 245: 

249.353,362:384,387:429,432:466,467 
Sivas (Cevad Odyakmaz ve 13 arka

daşı) 
— 20/21 Mayıs 1963 gecesi ayaklanma

sını bastırırken şehit düşatı aziz vatan ev
lâtlarının mübarek vücutlarının Atatürk 
Anıt - Kabri yanındaki şehitliğe defnolun-
masma dair 29:30 

nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (1/427, 2/191, 
2/336) 128,130:132 

— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklikler yapılmasına ve il
gili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi 
Oavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 
İdarei Umumiyeyi Vilâyat Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine bu kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
deleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun teklifi hakkında (1/399, 
2/340) 128,129:130 

Meclis Soruşturma Komisyonu raporları 

— İspanya'ya i'hrateolunan 200 000 
ton buğday dolayısiyle eski Ticaret Ba
kanı, Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş 
hakkında bir karar ittihazına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Türkiye Büyük Mil
let M-eclisi (2) numaralı 5 kişilik Komis
yon raporu (3/5) (S. Sayısı : 8) 17,22 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan, gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 10:11 

(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu 
ve Ulaştırma Bakanı Feyzi Uçaner ile 

RAPORLAR 
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ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 12 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. 
Sayısı : 50) 
• — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16,21 

(Eskıi Adalet Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 47 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır. 
(3/1) (S. Sayısı : 5) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16,21 

(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu 
ıile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 71 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(8/1) (S. Sayısı : 6) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
hakkında eski Adalet Bakanı Esat Bu
dakoğlu'nun yazılı müdafaası. (3/1) (S. 
Sayısı : 50 ve 50 ye ek) 16,18:19 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 17,23 

(Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni 
GÖrktürk ile ilgili olup Başbakanlık 
tezkerelerine ilişik umumi dizi puslasm
da 69 sıra numarasını taşıyan dosya hak
kındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 10) 

—. 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 

Sayfa 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 9 

(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni 
Göktürk ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 
62 sıra numarasını taşıyan dosya hakkın
dadır.) (3/1) (S. Sayısı : 47) 9 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 8:9 

(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarban 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 70 sıra 
numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) (S. Sayısı : 43) 

•—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine' dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 9 

(Devlet eski Bakanı Muzaffer Kur-
banoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 
88-4 sıra numarasını taşıyan dosya hak 
kındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 44) 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16, 

20:21 
(Eski İşletmeler Bakanı Samet Ağa-

oğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkere
lerine ilişik umumi dizi puslasmda 30 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) (S. Sayısı : 4) 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 



— 10 -
s 

Sayfa 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında İşletmeler eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 42 ve 42 ye ek) 8 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so- • 
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Maliye eski Ba
kanlığı vekili Samet Ağaoğlun'un yazılı 
müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 49 ve 49 a 
ek) 10 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 17, 

23:24,26,58:63,78:84,87,96:102,386 
(Eski Sağlık VÖ Sosyal Yardım Ba

kanı Nafiz Körez ile ilgili olup Başba
kanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasmda 75 sıra numarasını taşıyan dos
ya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 11) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raopru 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (ö / l ) 
(S. Sayısı : 45 ve 45 e ek) 9 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında iSanayi eski Baj-
kanı Samet Ağaoğlu'nun yazulı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 46 ve 46 ya ek) 9 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sayfa 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S .Sayıs-ı : 48 ve 48 e sk). 9:10 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16,20 

(Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 84 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) (S. Sayısı : 3) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(X) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 

(Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik dizi puslasmda -59/b sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sa
yısı: 7) 17,22 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı olan eski Tarım Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun, görevi ile ilgili su^ 
cundan dolayı yargılanmasına mahal olup 
olmadığına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) numara
lı 5 kişilik Komisyon raporu (3/8) (S. 
Sayısı: 1) • 16.19 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu * 16, 

19:20 
(Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 

ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 76 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. 
Sayısı: 2) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so-
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ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 17,22:23 

(Eski Ticaret Bakanları Sıtkı Yırcalı 
ve Zeyyad Mandalinci ile ilgili olup Baş
bakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasmda 37 sıra numarasını taşıyan dos
ya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 9) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

(Çekilmeler) 

— (1) numaralı 5 kişilik Soruşturma 
Komisyonu Üyeliğinden istifa eden Manisa ı 
Milletvekili Muammer Erten'den açılan 
üyeliğe İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m adaylığına dair C. H. P. Grup Başkan
lığı tezkeresi (3/17) 5 

— Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl 
Yardımcı ile, iktisat ve Ticaret Bakanlığı 
Makamı ve Sanayi eski Bakanı Samet 
Ağaoğlu haklarında soruştırma yapmak 
üzere kurulan Soruşturma Komisyonu üye 
lerinden Balıkesir Milletvekili Mithat Şük
rü Çavdaroğlu'nun Başkanlık Divanı Üyeli
ğine seçilmesi üzerine istifa ettiğine dair 
önergesi ve bu münhal hakkında Komisyon 
Başkanlığı ile Adalet Partisi Meclis Grupu 
Başkanlığı tezkereleri (4/5, 3/18, 19) 5:6 

—• Sanayi eski Bakanı Samet Ağa
oğlu hakkında soruşturma yapmak üzere 
kurulan ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz 
Tarhan ile Adalet eski Bakanı Hüseyin 
Avni Göktürk hakkındaki soruşturmaları 
da yürütmekle görevlendirilen Soruşturma 
Komisyon üyelerinden Ağrı Milletvekili 
Rıza Polat'm Başkanlık Divanı Üyeliğine 
seçilmesi üzerine istifa ettiğine dair öner
gesi ve bu münhal hakkında Komisyon 
Başkanlığı ile Millet Partisi Meclis' Gru
pu Başkanlığı tezkereleri (4/6, 3/20,21) 6 

Sayfa 
hakkındaki Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırca
lı 'nm yazılı müdafaası (S. Sayısı: 9 e ek) 386 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile Zeyyat Mandalinci'nin yazılı müdafaası 
(Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasmda 37 sıra numarasını taşı
yan dosya hakkında) (3/1) (S. Sayısı : 
9, 9 a ek ve 9 a ikinci ek) 26,52:58,71:77,86:87, 

89:95,386 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağa
oğlu hakkında soruşturma yapmak üzere 
kurulmuş ve Çalışma eski Bakanı Mümta>; 
Tarhan ile Adalet eski Bakanı Hüseyin 
Avni Göktürk hakkındaki soruşturmaları 
da yürütmekle görevlendirilen Soruşturma 
Komisyonu üyelerinden Cumhuriyet Sena
tosu Sivas Üyesi Ahmet Çekemoğlu'nun 
Başkanlık Divanı üyeliğine seçilmesi üze
nine istifa ettiğine dair önergesi ve bu 
münhal hakkında Komisyon Başkanlığı 
ile Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu 
Başkanlığı tezkereleri (4/7, 3/22, 23 ) 6:8 

Seçimler ve komisyonlarla ilgili işler 

— (1) numaralı 5 Kişilik Soruşturma 
Komisyonu Üyeliğinden istifa eden Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'den açılan 
üyeliğe İzmir Milletvekili Mustafa Uyar 'm 
adaylığına dair C. H. P. Grup Başkanlığı 
tezkeresi (3/17) 5 

— Eski balkanlardan Halûk Şaman ve 
eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'na ait 
dosyaları incelemeikle görevli bulunan 
Meclis Soruşturma Komisyonunun görev 
süresinin uzatılmasına dair Soruşturma Ko
misyonu Başkanlığı tez'keresi (3/25) 18 

— Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur 
hakkındaki soruşturma evrakını tamamla
makla görevli Soruşturma Komisyonu Baş-

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ İŞLER 
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kanı istanbul Milletvekili Saadet Ev
ren'im, Komisyonun görev süresinin 
25 . 10 . 1963 ten 10 . 12 . 1963 tarihine 
kadar uzatılmasına dair önergesi 387 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında soruşturma yapmak üzere kuru
lan ve Çalışıma eski Bakanı Mümtaz Tar
kan ile Adalet eski Balkanı Hüseyin Av-
ııi Göktürk hakkındaki soruşturmaları da 
yürütmekle görevlendirilen Meclis Soruş
turma Komisyonunun görev süresinin uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi (3/21) ' - 8 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-
dur'un, Yüce Diva«na sevk evrakında görü
len noksanlar dolayısiyle iade olunduğuna 
dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tezkeresi üzerine kurulması kabul edilen 
Komisyona üye seçimi (3/33) 196:397 

Sayfa 
— T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı 

içtüzüğü teklifini görüşmek üzere evvelce 
kurulan Geçici Komisyonun yeniden teş
kili 4 

— 3 . 7 . 1962 tarih ve 11 numaralı 
Karar ile kurulan 5 kişilik Komisyonun 
elindeki işleri bitirebilmesi için, görev sü
resinin, sona erdiği tarihten itibaren üç ay 
daha uzatılması hakkında Kamisyon Baş
kanlığı tezkeresi 87:88 

— 3 . 7 . 1962 tarih ve 17 nci Birleşimde 
11 sayılı Kararla kurulan ve Maarif eski 
Vekili Celâl Yardımcı, İktisat ve Ticaret 
eski Vekili Halûk Şaman ve Sanayi eski 
Vekili Samet Ağaoğlu'na ait dosyaları in-
celiyen Soruşturma Komisyonu Başkanlığı
nın; çalışma süresinin sona erdiği tarihten 
itibaren 6 ay daha uzatılması hakkındaki 
önergesi 163 

« • * £ _ 
SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

— izmir Dolmuş Kamyonetçileri Derneği 
Umumi Heyetinin en derin saygılarım ilet
mesine mütedair kararlarını bildiren tel
grafı 

—• İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi Talebe Cemiyetinin, Ankara'da vu-
kubulan feci uçak kazası dolayısiyle tees
sürlerini bildiren ve başsağlığı dileyen tel
grafı 

— Millî Türk Talebe Binliği 46 nci Ge
nel Kon'gre Başkanı İsmail Sivri'nin, ko
münizmi tel'ân mitigleri münasebetiyle, da-

24 

24 

ima komünizmin karşısında olduklarına 
dair telgrafı 24 

— Rum Ortodoks Cemaati Patriğinin, 
yeni yıl münasebetiyle Başkanlığa ve onun 
şahsında Türk Milletine sıhhat ve afiyet 
dileyen telgrafı 24 

— Türkiye Ermeniler Patriğinin, yeni 
yılı kutlayan ve başarı dileyen telgrafı 24 

—• Türkiye Eski Muharipler Derneği 
Başkanlığının yeni yılın uğurlu ve başarılı 
olması dileklerini bildiren telgrafı 24 

TASARILAR 

— Belediye Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kadırıl-
masına dair (1/427) 128,130:132 

— İdarei Umumiye! Viiâyat Kanunun

da değişiklikler yapılmasına ve ilgili (bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair (1/399) 128, 

129 :130 

TEKLÎFLER 

Bolu (Zeki Baltacıoğlu ve 2 arkadaşı) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisine yapı

lacak (başvurmaların incelenmesi hakkında 
(2/178) (4/4). 4:5 

Edirne (İlhami Ertem) 
— 1580 sayşlş Belediye Kanununun 76, 

89, 91 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (2/336) 128,130:132 
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İçel (Cavit Tevfik Okyayuz «C. S. Üyesi» 
.ve altı arkadaşı) 

— 1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 
6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldırıl
masına dair (2/191) 128,130:132 

— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldnlmasma 
dair (2/340) 128,129:130 

Sayfa 
istanbul (Coşkun Kırca) Elâzığ (Nuret

tin Ardıçoğlu), Erzincan (Sadık Perinçek) 
ve Aydın (Orhan Apaydın) 

— T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
zük teklifi (2/284) 162 

Manisa (Ferit Alpiskender «C. S. Üyesi» 
ve 4 arkadaşı) 

— Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçi
mine dair 304 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkımda (2/337) 

48:52,64:70,386 

TfIZKEKrjLSR 

Başbakanlık Tezkereleri 
Sıkıyönetim 

— Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri sı
nırları içerisinde 21 Mayıs 1963 günü sa
at 15,00 ten itibaren bir ay süre ile ilân 
edilen Sıkıyönetim hakkında Balkanlar Ku
rulu Kararının onanmasına dair Başbakan
lık tezkeresi x 30:44 

—-Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân 
edilmiş olan sıkıyönetim süresinin uzatıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/29) 104:125134:143,144:159, 

—. Ankara, İstanbul ve İzmir sınırları 
içinde ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 tarihin
den itibaren iki ay süre ile uzatılması 
kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin, 
21 . 10 . 1963 tarihinden itibaren Ankara 
ve İstanbul illerinde iki ay süre ile uza
tılmasının Türkiye Büyük Millet Mecli
sine arzına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/34) 249:250,288,289:309,322:328,335 244 

Soruşturma istemi 
— tspanya'ya oihraoolunan 200 000 

ton buğday dolayısiyle eski Ticaret Baka
nı, Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş hak
kında bir karar ittihazına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon rapo
ru (3/5) (S. Sayısı : 8) 17,22 

— Sabık Sanayi Bakanı Sabati Ataman 
hakkında, Anayasanın 90 ncı maddesine 
göre işlem yapılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/26) 26,47,386 

— Sabık Tarmı Bakanı Nedim ök-
men hakkında, Anayasanın 90 ncı mad
desine göre işlem yapılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/28) 48 

— Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm, 
Bakanlık Teftiş Kurulu eski Başkanı Naci 
Gürol'a hakerette bulunduğu ve müsnet >-. 
suçun görev sırasında ve görevin yapıl
masından dolayı işlendiği iddiası üzerine 
adı geçen hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 147/2 nci maddesine göre bir 
karar verilmesine dair Başbakanlık tezke
resi (3/16) 4 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 

(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasmda 47 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 5) * 16,21-

—- 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16,21 

(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasmda 71 sıra numa-
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rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 6) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 10:11, 

16,18:19 
(Eski Adalet Bakam Esat Budakoğlu 

ve Ulaştırma Bakanı Fevzi Uçaner ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 12 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sa
yısı : 50 ve 50 ye ek) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük. Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 17,23 

(Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni 
Göktürk ile ilgili olup Başbakanlık tezke
relerine ilişik umumi dizi puslasmda 69 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) S. Sayısı : 10) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 9 

(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni 
Göktürk ile ilgili olup Başbakanlık tezke
relerine ilişik umumi dizi puslasmda 62 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) (S. Sayısı : 47) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü- . 
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle "ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 8:9 

(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişkin umumi dizi puslasmda 70 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) (S. Sayısı : 43) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı üe düşürü-

Sayfa 
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 9 

(Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurban -
oğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerele
rine ilişik umumi dizi puslasmda 88 - 4 sı
ra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) (S. Sayısı : 44) 

:— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı , 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16, 

20:21 
(Eski işletmeler Bakanı Samet Ağa-

oğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerele
rine ilişik umumi dizi puslasmda 30 sıra 
numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) (S. Sayısı : 4) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı/ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında işletmeler eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'nım yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 42 ve 42 ye ek) 8 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet^Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Maliye eski Bakan
lığı vekili Samet Ağaoğlu'nun yazılı müda
faası (3/1) (S. Sayısı : 49 ve 49 â ek) 10 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Nafiz Körez'in yazılı müdafaası (Başba
kanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi pus-
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lasında 75 sıra numarasını taşıyan dosya 
hakkındaki ) (3/1) (S. Sayısı : 11 ve 11 e 
ek) 17,23:24,26,58:63,78:84,87,96:102,386 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı : 45 ve 45 e ek) 9 
' — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü

len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı : 46 ve 46 ya ek) 9 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı : 48 ve 48 e ek) 9:10 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez-
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16,20 

(Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 84 sıra mi
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 3) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 17,22 

(Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 

Sayfa 
ilişik dizi puslasmda 59/b sıra numarası
nı taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. 
Sayısı : 7) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı olan eski Tarım Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun görevi ile ilgili su
çundan dolayı yargılanmasına mahal olup 
olmadığına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) numa
ralı 5 kişilik Komisyon raporu (3/8) (S. 
Sayısı : 1) 16,19 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine daiı Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 16, 

(Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 76 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sa
yısı : 2) 16,19:20 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
hakkındaki Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı'-
nın yazılı müdafaası (S. Sayısı : 9 a ek) 386 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu v 17, 

22:23 
(Eski Ticaret Bakanları Sıtkı Yırcalı 

ve Zeyyad Mandalinci ile ilgili olup Baş
bakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasmda 37 sıra numarasını taşıyan dos
ya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 9) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
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hakkında eski Ticaret Bakanı Zeyyad 
Mandalinci'nin yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı : 9 a 2 nci ek) 386 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile Zeyyad Mandalinci'nin yazılı müdafaa
sı (Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 37 sıra numarasını ta
şıyan dosya 'hakkımda) (3/1) (S. Sayı
sı : 9, 9 a ek ve 9 a ikinci ek) 26,52:58,71:77,86: 

87,89:95 

Meclis Soruşturma Komisyonu 
Başkanlığı tezkereleri 

— Eski Bakanlardan Halûk Şaman ve 
eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'na ait 
dosyaları incelemekle görevli bulunan Mec
lis Soruşturma Komisyonunun görev süre
sinin uzatılmasına dair Soruşturma Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi (3/25) 18 

—Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl 
Yardımcı ile, İktisat ve Ticaret Bakanlığı 
Makamı ve Sanayi eski Bakanı Samet Ağa-
oğlu haklarında soruşturma yapmak üzere 
kurulan Soruşturma Komisyonu üyelerin
den Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü 
Çavdaroğlu'nun Başkanlık Divanı Üyeliği
ne seçilmesi üzerine istifa ettiğine dair 
önergesi ve bu münhal hakkında Komis
yon Başkanlığı ile Adalet Partisi Meclis 
Grupu Başkanlığı tezkereleri (4/5, 3/18, 
19) 5:6 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında Meclis soruşturması yapmak 
üzere kurulan ve Çalışma eski Bakanı 
Mümtaz Tarhan ile Adalet eski Bakanı 
Hüseyin Avni Göktürk haklarındaki so
ruşturmaları yürütmekle görevli komisyo
nun tahkikatı tekemmül ettirdiğine ve ge
rekli kararını bilahara sunacağına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/1) 47:48 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğ
lu hakkında soruşturma yapmak üzere ku-

Sayfn 
rulan ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tar
han ile Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni 
Göktürk hakkındaki soruşturmaları da 
yürütmekle görevlendirilen Meclis Soruş
turma Komisyonunun görev süresinin uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi (3/21) 8 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında soruşturma yapmak üzere kurul
muş ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tar
han ile Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni 
Göktürk hakkındaki soruşturmaları da yü
rütmekle görevlendirilen Soruşturma Ko
misyonu üyelerinden Cumhuriyet Sena
tosu Sivas Üyesi Ahmet Çekemoğlu'nun 
Başkanlık Divanı üyeliğine seçilmesi üze
rine istifa ettiğine dair önergesi ve bu 
münhal hakkında Komisyon Başkanlığı ile 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu Baş
kanlığı tezkereleri (4/7, 3/22, 23) 6:8 

— 3 . 7 . 1962 tarih ve 11 numaralı 
Karar ile kurulan 5 kişilik Komisyonun 
elindeki işleri bitirebilmesi için, görev sü
resinin, sona erdiği tarihten itibaren üç ay 
daha uzatılması hakkında Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi 87:88 

— 3 . 7 . 1962 tarih ve 17 nci Birleşim
de 11 sayılı Kararla kurulan ve Maarif 
eski Vekili Celâl Yardımcı, iktisat ve Ti
caret eski Vekili Halûk Şaman ve Sanayi 
eski Vekili Samet Ağaoğlu'na ait dosyaları 
inceliyen Soruşturma Komisyonu Başkan
lığının; çalışma sürelerinin sona erdiği ta
rihten itibaren 6 ay daha uzatılması hak
kındaki önergesi. 163 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında soruşturma yapmak üzere kuru
lan ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tar
han ile Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni 
Göktürk hakkındaki soruşturmaları da yü
rütmekle görevlendirilen Soruşturma Ko
misyonu üyelerinden Ağrı Milletvekili Rı
za Polat'm Başkanlık Divanı Üyeliğine se
çilmesi üzerine istifa ettiğine dair önergesi 
ve bu münhal hakkında Komisyon Başkan
lığı ile Millet Partisi Meclis Grupu Baş
kanlığı tezkereleri (4/6, 3/20, 21) 
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Sayfa 

Parti Grupları Başkanlıkları tezkereleri 
Adalet Partisi Grup Başkanlığı tezkeresi 
— Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl 

•Yardımcı ile, İktisat ve Ticaret Bakanlığı 
Makamı ve Sanayi eski Bakanı Sam.et 
Ağaoğlu haklarında soruşturma yapmak 
üzere kuralan Soruşturma (Komisyonu üye-
1 erinden Balıkesir Milletvekili Mitha Şük
rü Çavdarcğlu'nun Başkanlık Divanı Üye
liğine seçilmesi üzerine istifa ettiğine dair 
önergesi ve bu münhal 'hakkında 'Komis
yon IBaşkanhğı ile Adalet Partisi Meclis 
Grnpu Başkanlığı ezkereleri (4/5, 3/18, • 
19) ' 5:6 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı 
tezkeresi 

;— (1) numaralı 5 kişilik 'Soruşturma 
'Komisyonu Üyeliğinden istifa eden Mani
sa (Milletvekili Muammer Kriten'den acılan 
üyeliğe İzmir Milletvekili (Mustafa Uyar'-
ın adaylığına dair C J H . P . Grup Başkanlığı 
tezkeresi (3/17) 5 

Millet Partisi Grup Başkanlığı tezkeresi 

—• Sanayi eski Bakanı 'Sanı e t Ağaoğlu 
hakkında soruşturma yapnuafk üzere ku
rulan ve Çalışma eski Bakanı Münutaz 
Tarhan ile Adalet eski Bakanı Hüseyin 
Avni Göktürk hakkındaki soruş'tumıaları 
da yürütmekle görevlendirilen Soruşturma. 
Komisyonu üyelerinden Ağrı Milletvekili 
Hıza Polat'm Başkanlık Divanı Üveliğine 

Sayfa 
seçilmesi üzerine istifa ettiğine dair öner
gesi ve bu münhal .hakkında Komisyon 
Başkanlığı ile Millet Partisi Meclis Gru-
pu Başkanlığı tezkereleri (4/6, 3/20, 21) 6 

Yeni Türkiye Partisi Grup Başkanlığı 
tezkeresi 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında soruşturma yapmak üzere ku
rulmuş ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz 
'Tarhan ile Adalet eski Bakanı Haiseyiıı 
Avni Göktürk 'hakkındaki soruşturmaları 
da yürütmekle 'görevlendirilen Soruştur
ma Komisyonu üyelerinden Oumlhuriyet 
Senatosu Sivas Üyesi Ahmet Çekem'oğlu'-
nıııı Başkanlık Divanı üyeliğine seçilmesi 
üzerine istifa ettiğine dair önergesi ve bu 
münhal hakkında Komisyon Başkanlığı ile 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu Baş
kanlığı 'tezkereleri (4/7, 3/22, 23) G :8 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tezkereleri 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-
dur'un. Yüce Divana sevk evrakında görü
len noksanlar dolayısiyle dosyasının iade 
olunduğuna dair Yargıtay Oumlhuriyet 
Başsavcılığı tezkeresi (3/33) 162,16-3 =193 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-
durun, Yüce Divana sevk evrakında gö
rülen noksanlar dolayısiyle iade olundu
ğuna dair Yargıtay Oumlhuriyet Başsavcı
lığı tezkeresi üzerine kurulması ka'bul 
edilen 'Komisyiona üye seçimi (3/33) 196:197 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cilt Sayfa 
5 . 12 . 1962 târiMi Birinci Bir-

l-eşiime ait 2 15:16 
8 . 2 . 1963 tarihli îkinci Birle

şirim ait 26 
22 . 5 . 1963 tarihli Üçüncü Bir

leşime ait 
29 . 5 . 1963 tarihli Dördüncü 

Cilt Sayfa 
5 . 6 . 1963 tarihli Beşinci Bir

leşime ait 104 
19 . 6 . 1963 tarihli Altıncı Bir

leşime ait 128 
19 . 7 . 1963 tarihli Yedinci Bir-

18 I leşimo ait 134 
! 19 . 8 . 1963 tarihli Sekizinci Bir-

Birlesimo ait 86 leşime ait 162 

Fihrist 2. 



Cilt Sayfa 
9 . 10 . 1963 tarihli Dokuzuncu 

Birleşime ait 196 
10 . 10 . 1963 tarihli Onuncu 

Birleşime ait 244 
16 . 10 . 1963 tarihli Onbirinci 

Birleşime ait 288 
17 . 10 . 1963 tarihli Onikinci 

YOKLAM 

Sayfa : 4,18,27,47,86,104,129,134,163,196,241, 24ı 

DÜZELTİ 

YOKLAMALAR 

Sayfa : 4,18,27,47,86,104,129,134,163,196,241, 245,289,338,387,432, 

DÜZELTÎŞLER 

A — İkinci Cildin 15 nci Birleşiminin tuta
nak özeti bu birleşime eklenmesi gerekirken unu-

Birinci Oturum 
Aydın Milletvekili Eeşat özarda'nın, eski 

İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hak
kında, 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Yusuf Azizoğlu hakkında, 

Diyarbakır Milletvekili Recai tskenderoğlu'-
nun, eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ta
rafından açıklanan hususlardan dolayı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hak
kında, 

Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in, eski 
İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu ve Ada
let Bakanı haklarında Meclis soruşturması açıl
masına dair önergelerinin üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 
içişleri Balkanı safaitı ile multltaıli olduğu bâzı 
ağır suçların failleri hakkında uzun süre hiçbir 
kanuni takibat yaptırmamakla vazifesini ihmal 
veya suiistimal etmiş durumda bulunmak, ileri 
sürdüğü ve Hükümete de bildirdiğini söylediği 
suçların delillerini vermemek ve iddialarını is
pat etmeye mecbur olduğu halde bunu yapma-

Cilt Sayfa 
Birleşime ait 338 

18 . 10 . 1963 tarihli Onüçüncü 
Birleşime ait 386 

23 . 10 . 1963 tarihli Ondördüncü 
Birleşime ait 432 

24 . 10 . 1963 tarihli Onbeşinci 
Birleşime ait Düzeltişde 

tulduğundan, aşağıya çıkarılmıştır. 

mak ve mesnetsiz kalan ithamları dolayısiyle şe
ref ve haysiyetlerle oynamak fiil ve hareketle
rinden; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Aziz-
oğlu'nun, 

1. Müebbet mahkûm Zeki Erataman'ı Hay
darpaşa Numune Hastanesine yatırmak ve yurt 
dışına kaçmasını kolaylaştırmak. 

2. Yüksek Adalet Divanı tarafından mah
kûm edilen şahıslara hilafı hakikat ve sahte ra
porlar tedarik ederek hastanelere naklettirmek 
ve onlara hususi muamele yaptırmak, 

3. Sosyal Yardım Fonundaki paraların sar
fında suiistimalde bulunmak ve bu fonu kanun 
ve nizama uygun ve isabetle tevzi etmemek ve 
bölgecilik amaçları güden ve bu sebeple tehli
keli faaliyetlerde bulunan şahıs ve derneklere 
bu fondan yardımlarda bulunmak, 

4. Tehlikeli kimselere Hazineden para ver
mek, 

5. Devletin ülke ve millet bütünlüğünü bo
zucu kürtçülük cereyanlarını ve hareketlerini 
himaye etmek ve bunlara liderlik yapmak, 

6. Yassıada hükümlülerinden Hâlis öz-
türk'ün Kayseri'den Ağrı'ya nakli için tavassut 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

ONBEŞİNCİ BİRLEŞİM 

24 . 10 . 1963 Perşembe 



ve ısrarda bulunmak ve bu hususta Ağrı Valisi
ne baskı yapmak, 

Fiil ve hareketlerinden; 
Ayrıca, 
Celâl Bayar'ın Kayseri Cezaevinden çıkışı ile 

ilgili işlemlerin şaibeli olup olmadığı ve, 
Hariçten ithal olunan ilâçların yanlış bir sis

teme bağlanıp bağlanmadığı, 
Konularındaki ilgisinden dolayı Meclis so

ruşturması yapılması, her iki bakan hakkındaki 
. soruşturmanın Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisinden 5 er üye seçilmek suretiyle kurula
cak Komisyonca yürütülmesi, bu Komisyonun 
icabında başka mahallere gitmesi ve görevini bir 
ayda bitirmesi hususları kabul olundu. 

Komisyon seçimleri yapildı. 
Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Mekki Keskin Vefa Tanır 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

İkinci Oturum 
Birinci Oturumda yapılan seçim sonucunda 

Soruşturma Komisyonuna A. P. den Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Sakıp önal ve İzmir Mil
letvekili Şükrü Akkan; C. H. P. den Cumhuriyet 
Senatosu Konya Üyesi Muammer Obuz ve izmir 
Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu; C. K. M. P. 
den Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret 
Bayhan ve İstanbul Milletvekili Saadet Evren; 
M. P. den Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman ve Yozgat Milletvekili İsmail 
Hakkı Akdoğan; Y. T. P. den Cumhuriyet Se
natosu Gümüşane Üyesi Halit Zarbun ve Te
kirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nnn seçil
dikleri bildirildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Mekki Keskin Nevzat Şener 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

B — Sayfa: 132 
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Söz alanlar 

A 
8wyfa 

Niyazi Ağırnaslı (0. S. Ankara Üyesi) 
- Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edilmiş 
olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hak
kında Başbakanlık tezkereci üzerinde 145:146 

— Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-
kata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruş
turması açılmasına dair önergeler mü
nasebetiyle 456 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-
dur'un Yüce Divana sevk evrakında görü
len noksanlar dolayısiyle dosyanın iade 
olunduğuna dair Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tezkeresi hakkında 165 

Ertuğrul Akça (Erzurum Millet
vekili) - Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 
4 arkadaşının AmerdkaVIan ithâl edile
cek 33 dizel elektrik lokomotifinin iha
lesi mevzuunda Ulaştırma Bakanı İh
san Şeref • Dura hakkında soruşturma. 
açılmasına dair önergesi üzerine 277:278 

Erol Yılmaz Akçal (Rize Milletvekili) 
- Eski İçişleri Balkanı Hıfzı Oğuz Bekata 
ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu hakkında Meclis soruştur-
nıası açılmasına dair önergeler müna
sebetiyle 457:458 

ismail Hakkı Akdoğan (Yozgat Millet
vekili) - Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 
4 arkadaşının Amerika'dan ithâl edile
cek 33 dizel elektrik lokomotifinin iha
lesi mevzuunda Ulaştırma Bakanı İh
san Şeref Dura hakkında soruşturma 
açılmasına dair önergesi üzerine 310:3'11 

Mahmut Alicanoğlu (Sinop Milletve
kili) - Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-
dur'un Yüce Divana sevk evrakında 
görülen noksanlar dolayısiyle dosyanın 
iade olunduğuna dair Yargıtay Cum
huriyet Başsavcılığı tezkeresi hakkın
da 172:173:174:175:176 

Sayfa 
Mehmet Altınsoy (Niğde Milletve

kili) - Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-
dur'un Yüce Divana sevk evrakında" 
görülen noksanlar dolayısiyle dosyanın 
iade olunduğuna dair Yargıtay Cum
huriyet Başsavcılığı tezkeresi hakkın
da 190 

Orhan Apaydın (Aydın Milletveki
li) - Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 
4 arkadaşının Amerika'dan ithâl edile
cek 33 dizel elektrik lokomotifimin iha
lesi mevzuunda Ulaştırma Bakanı İh
san Şeref Dura hakkında soruşturma 
açılmasına dair önergesi üzerine 286 

— Ticaret eski Bakam Mehmet Bay-
dıır'un Yüce Divana sevk evrakında görü
len noksanlar dolayısiyle dosyanın iade 
olunduğuna dair Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tezkeresi hakkında. 186,187 

Kâzım Arar (Çankırı Milletveki
li) .w Ticaret eski Bakam Mehmet Bay-
dur'un Yüce Divana sevk evrakında 
görülen noksanlar dolayısiyle dosyanın 
iade olunduğuna dair Yargıtay Cum
huriyet Başsavcılığı tezkeresi hakkın
da 189 

Âmil Artus (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
- Eski İçişleri Balkanı Hıfzı Oğuz Bekata 
ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergeler müna
sebetiyle 465 

Talât Asal (Edirne Milletvekili) 
- Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edilmiş 
olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi üzerinde 114:115, 

124 
— Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-

dıır'un Yüce Divana sevk evrakında görü-



Sayfa 
îen noksanlar dolayısiyle dosyanın iade 
olunduğuna dair Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tezkeresi hakkında 166 

İhsan Ataöv (Antalya Milletvekili) 
- Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 
ile Sağlı'k ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergeler müna
sebetiyle ' 415,457 

Esat Kemal Aybar (Mardin Milletvekili) 
- Ankara, İstanbul ve izmir'de ilân edilmiş 
olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi üzerinde 137 

— Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-

Kemal Bağcıoğlu (Maraş Milletveki
li) - Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-
dur'un Yüce Divana sevk evrakında 
görülen noksanlar dolayısiyle dosyanın 
iade olunduğuna dair Yargıtay Cum
huriyet Başsavcılığı tezkeresi hakkın- . 
da- 168:169,171:172,180 

Zeki Baltacıoğlu (Bolu Milletve
kili) - Bolu Milletvekili Kâmil inal ve 
4 arkadaşının Amerika'dan ithal edile
cek 33 dizel elektrik lokomotifinin iha
lesi mevzuunda Ulaştırma Bakanı ih
san Şeref Dura hakkında soruşturma 
açılmasına dair önergesi üzerine 200,260:261 •. 

262 
— Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be

kâta ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruş
turması açılmasına dair önergeler mü
nasebetiyle 355 

İrfan Baran (Konya Milletvekili) 
- Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 
4 arkadaşının Amerika'dan ithal edile
cek 33 dizel elektrik lokomotifinim iha
lesi mevzuunda Ulaştırma Bakanı İh
san Şeref Dura hakkında soruşturma 
açılmalsma dair önergesi üzerine 266:267:268: 

269:270:271:272:273:274:275 
İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata (C. 

S. Ankara Üyesi) - Ankara, istanbul ve iz
mir'de ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresi-

kata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruş
turması açılmasına dair önergeler mü
nasebetiyle 355:356 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu (Diyarbakır Milletvekili) -
Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında Meclis soruşturması açıl-
masına.dair önergeler münasebetiyle 384,387: 

388:389:390:391:392:393:394:395:396: 
397:398:399:400:401:402:403:404:405: 

406:407:408 :409 :410:411:412,428:429. 
433:434:439 

niıı uzatılması hakkında Başbakanlık tez
keresi üzerinde 121:122 

— Pski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be
kata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruş
turması açılmasına dair önergeler mü
nasebetiyle 357,362:363:364:365 :366:367 :368 : 

369 :370:371:372:373:374:375:376:377:378: 
379 :380:381:382:383,41ö :416:417 :418 : 
419 :420:421:422:423:424 :425 :426 :427, 

442:443:444:445:446:447:448:449: 
450,462 

Zihni Betil (Tokat Senatörü) - 27 Ma
yıs 1960 inkılâbı ile düşürülen bakanlar
dan gayrı ıbâzı eski bakaaıilarMi görevleriy
le ilgili suçlarından dolayı soraştıurma is
teminle dair Başbakanhlk tezkdreleıri ve 
TürMye Büyük MiHet Meclisi (1) Numa
ralı '5 kişilik Komisyon raporu ile esiki Saf
lık ve Sosyal Yardım Balkanı Nafiz Kö-
rez'in yazılı müdafaası hatekıında, 61 

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayn bâzı esiki balkanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turana istemime dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
Numaralı 5 ikişilik Komisyon raporu ile 
eski Ticaret Bakanları Sıtkı Yırcalı ve 
Zeyyat Mandalioci'nliın yazılı müdafaaları 
hakkında, 53,56 
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— Bolu Milletvekili Kâımil inal ve 4 ar
kadaşının Amerika'dan ithal edileoek 33 
dizel elektrik lokomotifinin ihalesi mevzu
unda Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref Duna 
hakkında soruşturana açılmasına dair öner
gesi üzerine, 199 

Sayfa 
Ali Bozdoğanoğlu (Adana Milletveki

li) - Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be 
kata ile Sağlık ve Sosyal' Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruştur
ması açultmasına dair önergeler münasebe
tiyle, 371 

Cihat Bilgehan (Balıkesir Miletveki-
li) - Ankara, istanbul ve izmir illeri sı
nırları içinde ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 
tarihinden itibaren iki ay süre ile .uzatıl
ması kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin, 
21 . 10 . 1963 tarihinden itibaren Ankara 
ve istanbul illerimde iki ay süre ile uzati'l-
masının Türkiye Büyük (Millet Meclisine 
arzına dair Başbakanlık tezkeresi müna
sebetiyle, 299:300 

Ahmet Bilgin (Kırşehir Milletvekili) 
Ankara, İstanbul ve Izmiir illeri sınırları 
içerisinde 21 Mayıs .1963 günü saat 15.00 
•ten itibaren bir ay süre ile ilân edilen Sı
kıyönetim hakkımda Balkanlar Kurulu Ka-
rarının onanmasına dair Başbakanlık tez
keresi hakkında, 41 

— Ankara, istanbul ve tamir illeri sı-
nırterı içinde ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 
tarihinden itibaren İki ay süre lile uzatıl-
ması kabul edilmiş bulunan Sıkıyöneti
min, 21 . 10 . 1963 tarihinden itibaren An
kara ve istanbul Menimde iki ay süre ile 
uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Mec
lisine arzına dair Başbakanlık tezkeresi 
münasebetiyle, 309 

Esat Çağa (Cumhurbaşkanınca S. 
Üye) - Ankara, istanbul ve izmir ille
ri sunarları içinde ilân edilen ve 21. 8 .1963 
tarihinden itibaren iki ay süre dile uzatıl
ması kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin, 
21 . 10 . 1963 tarihinden itibaren Ankara 
ve istanbul illerinde ilki ay süre ile uzatıl
masının Türkiye Büyük Millet Meclisine 
arzına dair Başbakanlık tezkeresi [münase
betiyle, 294:295 

İhsan Sabri Çağlayangil (0. S. Bursa 
Üyesi) - Ankara, istanbul ve "izmir'de ilân 
edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin uzaltıl-

Turhan Bilgin (Erzurum Milletvekili) -
Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 
ile Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı Yusuf 
iVzizoğlu hakkında Meclis soruştunması 
açılmasına dair önergeler münasebetiyle, 454 

— Bolu Milletvekili Kâmil inal ve 4 ar
kadaşının Amerika'dan ithal edilecek 33 
dizel elektrik lokomotifinin ihalesi mevzu
unda Ulaştırma Bakam ihsan .Şeref Dura 
(hakkında soruşturma açılmasına dair 
önergesi üzerine, 199 

i 

İzzet Birand (0. S. izmir Üyesi) -
EsM içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ille 
Saltık ve Sosyal Yardım Balkanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergeler münasebetiiyle, 453 

Osman Bölükbaşı (Ankara Milletveki
li) - Bolu Milletvekili Kâmil inal1 ve 4 ar
kadaşının Amerika'dan ithaıl edileeek 33 
dizel elektrik lokomotifinin ihalesi mevzu
unda Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref Bura 
hakkında saruşturma açılmasına dair öner
gesi üzerine, 222:223:224:225:226 £27:228:22Ö : 

230:231532:233 

ç 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi üze
rinde, 137,149:150:101 

— Ankara, İstanbul ve izmir illeri sı
nırları içinde ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 
ta;rihıinden itibaren iki ay süre ile uzatıl
ması kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin, 
21 . 10 . 1963 tasrihinden itibaren Ankara 
ve istanbul illerinde iki ay süre ile uzatıl-
masının Türkiye Büyük Millet Meclisine 

» arzına dair Başbakanlık tezkeresi nıünase-
Lsebetiyle, »04:305.-305 

— Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be
kata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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Sayfa 
Yusuf Azizoğl-u hakkında Meclis (soruştur
ması .açılmalına dair önergeler inıüıraseîbe-
tiyle, 462:463 

— Ticaret eski Bakanı (Mehmet Bav-

Sayfa 

D 
Vahap Dizdaroğlu (Mardin Milletveki

li) - Eski İçişleri Balkanı Hıfzı Oğuz Be-
kata ile Sıağflik ve Sosyal Yardımı Bakanı 
Yusuf Aziizoğlu hakkında Meslis soruştur
ması açıîınıasiina dair önergeler münasebe
tiyle, 356,452 -.453 

'H. Ali Dizman (Tokat Milletvekili) -
Ankara, İstanbul ve Izmür illeri sınırları 
içerisinde 2,1 [Mayii* 1963 günü saat 15.00 
ten itibaren bir ay süre ile ilân edilen Sı
kıyönetim hakkında Bakanlar (Kurulu ka
rarımın onanmasına dair Başbakanlık tez
keresi hakkında, 40 

Ömer Zekâi Dormen (İstanbul Millet
vekili) - Ankara , İ s tanbul ve i zmi r 'de âılân 
edilmiş ölaıı Sıkıyönetim süresinin uzatıl
ması hakkında Başbakanlık ıteakeresd üze
rinde, 105:106:107,124,134:135:136,144,156 

d u r ' u n Yüce Divana sevk evrakında gö
rülen noksanlar dolay isiyle dosyanın iade 
olunduğuna daıir Yargı tay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tezkeresi hakkında, 1.89 

— Ankara, İs tanbul ve izmir illeri sı
n ı r la r ı içinde ilâm edilen ve 21 . 8 . 1963 
tar ihinden i t ibaren iki ay süre ile uzat il -
mıası kabul edilmiş bu lunan -Sıkıyönetimin, 
21 . 10 . 1963 ta r ih inden i t ibaren Ankara 
ve is tanbul fiillerinde iki ay süre ile 'uzatıl
masının Türkiye Büyük .MdıMet Meclisine 
arzına dair Başbakanlık tezkeresi münase
betiyle, 298:299 

Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref Dura 
(Kastamonu Milletvekili) - Bolu Millet
vekili Kâmil İnal ve 4 arkadaşı nm Ame
rika 'dan ithal edilecek 33 dizel elektrik lo
komotifinin ihalesi mevzuunda Ulaşt ırma 
Bakanı ihsan Şeref Duna hakkında soruş
turma aeılımasıma 'dair önergesi üzerine, 215: 

216:217:218:219:220.259 500,338:339:340:34i: 
342 £43:344 

Ali Naili Erdem (İzmir Milletvekili) -
Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edilmiş 
olan Sıkıyönetim süresinım ıızaıtılmaısı hak
kında Başbakanlık tezkeresi üzerinde, 107,119 

Memduh Erdemir (Kırşehir Millet
vekili) - Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 
4 arkadaşımın Amerika'dan ithal edilecek 
33 dizel elektrik lokamotifiimin ihalesi mev
zuunda Ulaştırma, Bakanı ihsan Şeref Du
ra hakkında soruşturma açılmasına dair 
önergesi üzerine, 200:20l :202:203:204:205:206: 

207:208:209:210 511:212:213:214:345:346:347: 

348:349:350,351 

Asım Eren (Niğde Milletvekili) - Bo
lu Milletvekili Kâimi 1 İnal ve 4 arkadaşı
nın Aınerika'daın ithal edilecek 33 dizel 
elektnik lokomotif inin ihalesi mevzuunda 
Ulaştırma Bakanı, ihsan Şeref Duna hak
kımda soruşturma açılmasına dair önergesi 
üzerine, 

Arif Ertunga (İzmir Milletvekili) -
Ankara, istanbul ve izmir'de ilân edilmiş 
olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi üzerinde 

198 

139 

Mustafa Gülcügil (İsparta Milletveki
li) - Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 4 ar
kadaşının Amerika'dan ithal edilecek 33 
dizel elektrik lokomotifinin ihalesi mevzu
unda Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref Dura 

hakkında soruşturma açılmasına dair öner
gesi üzerine 280:281,282:283 :284 :285 

Ferda Gtiley (Ordu Milletvekili) - Bo
lu Milletvekili Kâmil inal ve 4 arkadaşı
nın Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel 



Sayfa 
elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda 
Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura hak
kında soruşturma açılmasına dair öner
gesi üzerine 235,236 

Ragıp Gümüşpala (îzmir Milletveki
li) - Ankara, İstanbul ve îzmir illeri sınır
ları içerisinde 21 Mayıs 1963 günü saat 
15,00 ten itibaren bir ay süre ile ilân edi
len Sıkıyönetim hakkında Bakanlar Kıırıı-

Recai Iskenderoğlu (Diyarbakır Mil
letvekili) - Eski içişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata ile Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergeler 
münasebetiyle 437:438:439:440 

Başbakan İsmet tnönü (Malatya Mil
letvekili) - Ankara, istanbul ve İzmir'de 
ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin 
uzatılması hakkında Başbakanlık tezke
resi üzerine 151 :152 

Kadircan Kaflı (Konya Milletvekili) -
Ankara, İstanbul ve izmir'de ilân edilmiş 
olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi üzerine 110: 

111:11'2,140:141 
Hüseyin Kalpaklıoğlu (C. S. Üyesi) -

Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un -
Yüce Divana sevk evrakında görülen nok
sanlar dolayısiyle dosyanın iade olunduğu- ' 
na dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tezkeresi hakkında 484 

Turhan Kapanlı (O, S. Sakarya Üyesi) -
Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergeler münasebetiyle 440: 

441:442 

Esat Mahmut Karakurt (C. S. Urfa 
Üyesi) - Ankara, İstanbul ve İzmir illeri 
sınırları içinde ilân edilen ve 2 1 , 8,1963 

Sayfa 
lu Kararının onanmasına dair Başbakan
lık tezkeresi hakkında 33 

Zeynel Gündoğdu (Erzincan Milletve
kili) - Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 4 
arkadaşının Amerika'dan ithal edilecek 
33 dizel elektrik lokomitifinin ihalesi mev
zuunda Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Du
ra hakkında soruşturma açılmasına dair 
önergesi üzerine 275 :276:277 

— Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sı- * 
nırları içerisinde 21 Mayıs 1963 günü saat 
15,00 ten itibaren bir ay süre ile ilân edi
len Sıkıyönetim hakkında Bakanlar Ku
rulu Kararının onanmasına dair Başbakan
lık tezkeresi hakkında 31,32 

— Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergeler mü
nasebetiyle 454 455:450 

tarihinden itibaren iki ay süre ile uzatıl
ması kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 
21.10.1963 tarihinden itibaren Ankara 
ve İstanbul illerinde iki ay süre. ile .uzatıl
masının Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
arzına dair Başbakanlık tezkeresi müna
sebetiyle. 289 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay
dur'un Yüce Divana sevk evrakında görü
len noksanlar dolayısiyle dosyanın iade 
olunduğuna dair Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tezkeresi hakkında 183 

Mustafa Kepir (Yozgat Milletvekili) -
Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sınırları 
içinde ilân edilen ve 2 1 . 8 . 1963 tarihin
den itibaren iki ay süre ile uzatılması 
kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin. 
21 .10 .1963 tarihinden itibaren Ankara 
ve İstanbul illerinde iki ay süre ile uzatıl
masının Türkiye Büyük Millet Meclisine 
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Sayfa 

arzma dair Başbakanlık tezkeresi münase
betiyle 299 

tbrahim Etem Kılıçoğlu (Giresun Mil
letvekili) - Ankara, istanbul ve izmir il
leri sınırları içerisinde 21 Mayıs 1963 günü 
saat 15,00 ten itibaren bir ay süre ile ilân 
edilen Sıkıyönetim hakkında Bakanlar 
Kurulu Kararının onanmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi hakkında 33 

Coşkun Kırca (İstanbul Milletvekili) -
Ankara, istanbul ve izmir'de ilân edilmiş 
olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi üzerinde, 

108 -.109,116:117:118,142,152 :153 
— Ankara, istanbul ve izmir illeri sı

nırları içinde ilân edilen ve 21. 8. 1963 tari
hinden itibaren iki ay süre ile uzatılması 
kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin, 21. 
10. 1963 tarihinden itibaren Ankara ve 
istanbul illerinde iki ay süre ile uzatılma
sının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı
na dair Başbakanlık tezkeresi münasebe
tiyle 295 :296 :297:298,308 

— Bolu Milletvekili Kâmil inal ve 4 
arkadaşının Amerika'dan ithal edilecek 
33 dizel elektrik lokomotifinin ihalesi mev
zuunda Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref Du
ra hakkında soruşturma açılmasına dair 
önergesi üzerine 198 

— Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine 
dair 304 savılı Kanunun 4 cü maddesinin 

Sayfa 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosunca, kabul edilen 
metin ile Millet Meclisinin değiştirişi ve 
Karma Komisyon raporu hakkında, 50 

— Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-
kata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergeler münasebe
tiyle, 354:355,459:460 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-
dur'un Yüce Divana sevk evrakında görü
len noksanlar dolayısıla dosyanın iade 
olunduğuna dair Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tezkeresi hakkında, 167 :168,178: 

170:180:181,182 

Sahir Kurutluoğlu (Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye) - Bolu Milletvekili 
Kâmil inal ve 4 arkadaşının Amerika'dan 
ithal edilecek 33 dizel elektrikli lokomo
tifinin ihalesi mevzuunda Ulaştırma Baka
nı ihsan Şeref Dura hakkında soruşturma 
açılmasına dair önergesi üzerine, 311:312:313 : 

314,315,351 

Nihat Kürşat (İzmir Milletvekili) - An
kara, istanbul ve izmir illeri sınırları için
de ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 tarihinden iti
baren iki ay süre ile uzatılması kabul edil
miş bulunan sıkıyönetimin, 21 . 10 . 1963 
tarihinden itibaren Ankara ve istanbul 
illerinde iki ay süre ile uzatılmasının Tür
kiye Büyük Millet Meclisine arzına dair 
Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle 290 

M 
Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak Mil

letvekili) - Bolu Milletvekili Kâmil inal ve 
4 arkadaşının Amerika'dan ithal edilecek 
33 dizel elektrik lokomotifinin ihalesi mev
zuunda Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref Du
ra hakkında soruşturma açılmasına dair 

önergesi üzerine 197 
— Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-

dur'un Yüce Divana sevk evrakında görü
len noksanlar dolayısıla dosyanın iade 
olunduğuna dair Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tezkeresi hakkında 169 :170 

N 
Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar Mil

letvekili) - Ankara, İstanbul ve izmir'de 
ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin 
uzatılması hakkında Başbakanlık tezkere

si ünzerinde 156:157:158 
— Bolu Milletvekili Kâmil inal ve 4 ar

kadaşının Amerika'dan ithal edilecek 33 
dizel elektrik lokomotifinin ihalesi mev-
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Sayfa 

zuunda Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref 
Dura hakkında soruşturma açılmasına 
dair önergesi üzerine 237:238:239:240:241 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-

Cevad Odyakmaz (Sivas Milletvekili) -
Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edilmiş 
olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi üzerinde 136:137, 

144:145 

— Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sı
nırları içerisinde 21 Mayıs 1963 günü saat 
15,00 ten itibaren bir ay süre ile ilân edilen 

Rifat Öçten (C. Senatosu Sivas Üyesi) -
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 4 arkadaşı
nın Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel 
elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda 
Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura hak
kında soruşturma açılmasına dair önerge
si üzerine, 344:345 

Reşat Özarda (Aydın Milletvekili) -
Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergeler münasebetiy
le 353 :354,413 :414 

Kadri Özek (İzmir Milletvekili) - An
kara, İstanbul ve İzmir'de ilân edilmiş olan 
Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi üzerinde 112:113:114 

— Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 4 
arkadaşının Amerika'dan ithal edilecek 33 
dizel elektrik lokomotifinin ihalesi mev
zuunda Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura 
hakkında soruşturma açılmasına dair öner
gesi üzerine 263 :264:265 :266 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-
.dur'un Yüce Divana sevk evrakında görü
len noksanlar dolayısiyle dosyanın iade 
olunduğuna dair Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tezkeresi hakkında 184,186 :187 

Sayfa 
dur'un Yüce Divana sevk evrakında görü
len. noksanlar dolayısiyle dosyanın iade 
olunduğuna dair Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tezkeresi hakkında 190 

Sıkıyönetim hakkında Bakanlar Kurulu 
kararının onanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi hakkında 41 

Talât Oğuz (Mardin Milletvekili) - Ti
caret eski Bakanı Mehmet Baydur'un Yüce 
Divana sevk evrakında görülen noksan
lar dolayısiyle dosyanın iade olunduğuna 
dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tezkeresi hakkında 166 :167 

— Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine 
dair 304 sayılı Kanunun 4 cü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
metin ile Millet Meclisinin değiştirişi ve 
Karma Komisyon raporu hakkında 49:50 

Mehmet Özgüneş (Tabiî Üye) - An
kara, İstanbul ve İzmir illeri ısınırları içe
risinde 2(1 Mayıs 1963 günü saat 15,00 ten 
itibaren bir ay ısıüre ile ilân edilen (Sıkıyö
netim 'hakkında Bakanlar Kurulu karları
nın onanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
'hakkında 34 

— Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be
kata ile Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergeler müna
sebetiyle 465 

Halil Özmen (Kırşehir Milletvekilli) -
'Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un 
Yüce Divana sevk evrakında ıgörüılen nok
sanlar dolayısiyle dosyanın iade olunduğu
na dair Yargıtay Cum'huriyet (Başsavcılığı 
-tezkeresi hakkında 165 

Sami Öztürk (Muş Milletvekili) - Es
ki İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile 
İSağlılk ve Sosyal Yardım ©akanı Yusuf 

ö 

o 
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Sayfa 

Azizoğlu .hakkında (Meclis ıSonısturması 
açılmasına dâir önergeler münasebetiyle 453 

Seyfi Öztürk (Eskişehir Milletvekili) -
Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile 
Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu 'hakkında Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergeler mıünaseb etiyle 356: 

Sayfa 
357,462 

İçişleri Bakan Vekili ve öümrük ve 
Tekel Bakanı Orhan Öztrak (Tekirdağ-
Milletvekili) - Ankara, İstanbul ve İzmir'
de ilân edilmiş alan 'Sıkıyönetim süresinin 
uzatılması 'hakkında Başbakanlık tezkeresi 
üzerinde 154:155 

Emin Paksiit (Ankara Milletvekili) -
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 4 arkada
şının Amerika'dan ithali edilecek 33 dizel 
elektrik likomotiıfinin ihalesi mevzuunda 

Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura hak
kında soruşturma açılmasına dair önergesi 
üzerine 279 :280,315 :,316:3il7:318 :319 :32Ö: 

i32!,350:3i51 

Sabahattin Savacı (Gümlüşane Miletve-
Mli) - Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sı
nırları içinde ilân edilen ve "21.8.1963 tari
finden itibaren iki ay süre ile uzatılması 
kabul edilmiş bulunan .Sıkıyönetimin, 
21.10.1963 tarihinden itibaren Ankara ve 
İstanbul illerimde iki ay süre ile uzatılma
sının Türkiye Büyük Mile t Meclisine arzı
na dair Başbakanlık tezkeresi münasebe
tiyle 291 

Millî Savunma Bakanı Hhami Sancar 
(İstanbul Milletvekili) - Ankara, İstanbul 
ve İzmir'de ilân edilmiş ıolan Sıkıyönetim 
süresinin uzatılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi üzerinde 119:1120:121,146:147: 

148:149 

— Ankara, Is'tanbul ve İzmir illeri sı
nırlan içinde ilân edilen ve 21.8.1963 ta
rihinden itibaren iki ay süre ile uzatılması 
'kabul edilmiş bulunan iSıkıyönetimin, 
'21.10.1963 tarihinden itibaren Ankara ve 
îsftanbul illerinde iki ay süre ile uzatılma
sının Türkiye Büyük Millet Meclisine 
arzına dair Başbakanlık tezkeresi nıünase-
hetiyle 302:303:304 

Ahmet Savrun (Adana Milletvekili) -
Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka'ta ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergeler münasebetiyle 464 

Ahmet Tahtakdıç (Uşak Milletvekili) -
Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sınırları 
içerisinde 21 Mayıs 1963 günü saat 15,00 
ten itibaren bir ıay süre ile ilân edilen Sı
kıyönetim 'hakkında Bakanlar Kurulu Ka
rarının onanmasına dair Başbakanlık tez
keresi hakkında 41,42,43,44 

— Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-
ıkata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis Scruş-
turması açılmasına dair önergeler müna
sebetiyle 451:452 

İhsan Hamit Tigrel (C. S. Diyarbakır 
Üyesi) - Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Beka'ta ile Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergeler müna
sebetiyle 465 

Sadrettin Tosbi (Kütahya Milletveki
li) - Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be
kata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergeler münasebe
tiyle 412 
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Mehmet Turgut (Afyon Karahisar 
Milletvekili) - Bolu Milletvekili Kâmil înal 
ve 4 arkadaşının Amerika'dan ithal edile
cek 33 dizel elektrik lokomotifinin ihalesi 
mevzuunda Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref 
Dura hakkında soruşturma açılmasına dair 

Sıtkı Ulay (Tabiî Üye) - Ankara, İs
tanbul ve izmir'de ilân edilmiş olan Sıkı 
Yönetim süresinin uzatılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi üzerinde 109 

— Ankara, istanbul ve izmir illeri sınır
ları içerisinde 21 Mayıs 1963 günü saat 
15,00 ten itibaren bir ay süre ile ilân edilen 
Sıkı Yönetim hakkında Bakanlar Kurulu 
Kararının onanmasına dair Başbakanlık tez
keresi hakkında 40,41 

— Ankara, istanbul ve izmir illeri sınır
ları içinde ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 ta-

Reşit Ülker (İstanbul Milletvekili) -
Ankara, istanbul ve izmir illeri sınırları 
içinde ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 tarihin
den itibaren iki ay süre ile uzatılması ka
bul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin, 
21 . 10 . 1963 tarihinden itibaren Ankara 
ve istanbul illerinde iki ay süre ile uzatıl
masının Türkiye Büyük Millet Meclisine ar-

îsmaill hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu 
Milletvekili) - Ankara, istanbul ve izmir'
de ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin 
uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
üzerinde 140 

— Ankara, istanbul ve izmir illeri sınır
ları içinde ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 ta- -
rihinden itibaren iki ay süre ile uzatılması 
kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin, 
21 . 10 . 1963 tarihinden itibaren Ankara 
ve istanbul illerinde iki ay süre ile uzatıl
masının Türkiye Büyük Millet Meclisine ar-

Sayfa 
önergesi üzerine 221,251:252:253:254: 

255:256:257:258:259,352 
Fikret Turhangil (C. S. Aydın Üyesi) -

Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 
ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında Meclis soruşturması açıl
masına dair önergeler münasebetiyle 459 

rihinden itibaren iki ay süre ile uzatılması 
kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin, 
21 . 10 . 1963 tarihinden itibaren Ankara 
ve istanbul illerinde iki ay süre ile uzatıl
masının Türkiye Büyük Millet Meclisine ar
zına dair Başbakanlık tezkeresi münasebe
tiyle 292 

Burhanettin Uluç (Cumhurbaşkanın
ca S. Üye) - Ankara, istanbul ve izmir'de 
ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin uza
tılması hakkında Başbakanlık tezkeresi üze
rinde 137:138 

zina dair Başbakanlık tezkeresi münasebe
tiyle 300:301 

Mehmet Ünaldı (C. S. Adana Üyesi) -
Bolu Milletvekili Kâmil inal ve 4 arkada
şının Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel 
elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda 
Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref Dura hakkın
da soruşturma açılmasına dair önergesi üze
rine, 236 

zina dair Başbakanlık tezkeresi münasebe
tiyle 293:294 

Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) - Ankara, 
istanbul ve izmir illeri sınırları içerisinde 
21 Mayıs 1963 günü saat 15,00 ten itibaren 
bir ay süre ile ilân edilen Sıkıyönetim hak
kında Bakanlar Kurulu Kararının onanma
sına dair Başbakanlık tezkeresi hakkında 34, 

35,36,37,38,39,40 
— Bolu Milletvekili Kâmil inal ve 4 ar

kadaşının Amerika'dan ithal edilecek 33 di
zel elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda 

u 
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Sayfa 
Ulaştırma Bakanı îhsan Şeref Dura hakkın
da soruşturma açılmasına dair önergesi üze
rine 279 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'-
un Yüce Divana sevk evrakında görülen 
noksanlar dolayısiyle dosyanın iade olun
duğuna dair Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cılığı tezkeresi hakkında 165,176:177:178 

Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yö-

Macit Zeren (C. S. Amasya Üyesi) -
Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un Yü
ce Divana sevk evrakında görülen noksan-

Sayja 
rük (Ankara Milletvekili) - Ankara, İs
tanbul ve izmir'de ilân edilmiş olan Sıkı
yönetim süresinin uzatılması hakkında 
Başbakanlık teskeresi üzerinde 122:123,154 

— Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-
kata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergeler münasebetiy
le 436:437 

z 
lar dolayısiyle dosyanın iade" olunduğuna 
dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tez
keresi hakkında 176 




