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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 

Bakanı îhsan Sabri Çağlıyangil'e İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/673) 

Sayfa 

543 

— Vazife ile yurt dışına giden Ulaştır
ma Bakanı Sadettin Bilgiç'e Çalışma Ba
kanı Ali Naili Erdem'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/672) 543 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Partilerden vâki çekilmeler dolayı-
siyle grupların komisyonlardaki oranla
rında değişiklikler olduğuna ve mevcut 
durumun aynen muhafazası hususunda 

grup temsilcileri arasında görüş birliğine 
varılmış bulunduğuna dair Başkanlığın 
açıklaması 542 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

—. Dışişleri Bakam îhsan Sabri Çağla-
yangil'in, bir önceki birleşimde Orta - Do
ğu bunalımı ve savaşı hakkında yapılan 
konuşmalara cevap veren ve bu konuda 
Hükümetin görüşünü belirten demeci 167:169 

— Orta - Doğu'da barışı tehlikeye dü

şürecek şekilde başgÖsteren olaylar hak
kında Meelisin aydınlatılmasına dair ve
rilen önergeler üzerine, Dışişleri Bakanı 
îhsan Sabri Çağlayangil'in bu konudaki 
demeci 

KANUNLAR 

6:7 

No. Cilt 
879 —. Cezaların infazı hakkındaki 

13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanun 

Sayfa 

1 
12 
16 
17 

444 
263 
590 
66 

106:113 

880 — 5434 sayılı Kanuna ek, 2.8.1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna, 16.7.1965 
gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen 
geçici maddeye bir fıkra eklen
mesi hakkında Kanun. 2 413: 

414 
16 412 
17 314: 

320 

Cilt Sayfa No. 
881 — TCDD İletmesinde çalışan bir 

kısım memurların kıdemlerinin ta
nınması hakkında Kanun. 1 459 

16 550: 
. 551 

882 — Devlet memurları aylıklarının •• 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar 
eklenmesine dair "Kanun 17 

18 

101 
465 
31: 
32 

883 — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında 
çalışan veteriner hekimlere öde-
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No. CİH Sayfa 

nek verilmesine dair Kanım. 15 2 I 
16 327 ; 
17 320, 

430:441,511:519 
884 —• 2556 sayılı Hâkimler Kanunu- ! 

ıran değişik 17 ve 18 nei maddele
rine bâzı fıkralar ilâvesine ve 17 nei 
maddeye ilişkin (1) sayılı ve 18 nei 
maddeye ilişkin (2) sayılı cetvel
lerle, 3656 sayılı Kanuna bağlı {1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerin 

— Görüşülmekte olan tasarı ile aynı 
mahiyette olması sebebiyle, İstanbul mil
letvekilleri Ali Esat Birol ve Osman Nuri 
Ulusoy'un 6785 sayılı Kanunun bâzı mad-

MECLİS AB 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
ıım, Yabancı Sermayeyi Teşvik Komite
sinde millî menfaatler aleyhine kararlar 
alındığı ve yolsuzluklar yapıldığı iddia-
siyle bu konuda Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması ya-

Adaııa (Kemal Sanibrahfonoğlu) 
— Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 

Komisyon un dam ç/ekildiğine dair 542 
Aydın (Reşat özarda) 
— Antalya Tekstil Fabrikası İşletme Şe

finin, vazife tenzili suretiyle, Ma-nba Tek
stil .Fabrikası îpük Şefliğine naklen tâyin 
edilmesi sebebine dair, Sanayi Bakanından 
sözlü Sorusunu geri aldığı hakkında (6/295) 563 

—• Yabancı Sermayeyi Teşvik Komite
sinde millî menfaatler aleyhine kararlar 
alındığı ve yolsuzluklar yapıldığı İddiasiy-
le bu konuda Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırmacı yapılmasına 
dair (10/18) 543:546 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
(Mehmet Nuri Ademoğlu) ve (Arkadaş
ları) 

•—• İstanbul Üniversitesi Kadro Kanu
nuna ek kadro kanını teklifinin gcriverilme-

No. Cilt Sayfa 
Adalet Bakanlığı bölümünde de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun. 11 402 

17 420 
38 29: 

31 
885 — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 

bâzı maddelerinde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun. 7 569 

15 532 
17 524: 

527 

delerinin değiştirilmesi hakkındaki tekli
fin Geçici Komisyona havalesi (4/195, 
2/540, 1/225) 

JA ÖNERGELERİ 

pılmasına dair önergesi (10/18) 543:546 
— Deprem bölgesinde bilgi edinilmek 

üzere Anayasanın 88 nei maddesi gereğin
ce kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu (10/5) 140:152,547:563 

sine dair Önergesi (2/489) 169:170 
Çankırı (Mehmet Ali Arsam) 
— Başkanlık Divanının, kendisi hakkııı-

da almış olduğu kararın .111 nei Birleşimde-
reddolunm asına rağmen, Divanın Goncl Ku
rulun bu kararını tefsire muhtaç görerek bir 
raportörler heyetine inceletonı>ek istemesi 
kar karşısında, kon unun tefsir için Genel 
Kurula sunulmasına dair 170:171 

Çankırı (Mehmet AH Arsan) 
— Orta - Doğu alayları hakkında önce

likle görüşme açılmasına dair 

(Geçici Komisyon Başkanlığı) 
— 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı dc-

ğişüdî'Mer yapılması hakkındaki kanun ta-
j&u'isı üzerindeki çalışmalara, kanunun öne
mi ve tatbikatta yaratabileceği ihtllâtlar 
dölayLsiyle devam olunduğuna dair (4/194, 
1/225) 585 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

ÖNERGELER 
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Sayfa 

(Geçici Komisyon Başkarikğı) 
— Komisyonda görüşülmekte olan tasarı 

ile aynı mahiyette olması sebebiyle, İstan
bul m İllet vekilleri Ali Esat Birol ve Osman 
Nuri Ulusay'ın 6785 sayılı imar Kanunu
nun bâzı maddelerinin- değiştirilmesi hak-

Sayfa 
kındaki teklifin de Geçici Komisyona ha
valesine dair (4/196, 2/540, 1/225) 

Giresun M. Kemal Çilesiz) 
— Fındık bölgelerinim sınırlandırılması 

hakkındaki kanun teklifinin gündeme alın
masına dair (2/67, 4/186) 

637 

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu raporları 
— Devlet Memurları Aylıklarının Tev

hit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil VB eklerinin 
Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar 
eklenmesine dair kamun tasarısı hakkında 
(1/361) 31:32 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısmına kadrolar eklenmesi hakkın
da kanun tasarısına dair (1/354) 28:29 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun de
ğişik 17 ve 18 n«İ maddelerine bâzı fıkralar 
ilâvesine ve 17 nci maddeye İlişkin (1) sa
yılı ve 18 nei maddeye ilişkin (2) sayılı cet
vellerde, 3659 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/314) 29:31 

— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-
oğlu ve 3 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve 
benzeri oyun alet makinaları hakkında ka
nun teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Ka-
rahan, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaf
fer Alankuş ve Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demirin, Türk Ceza 
Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/301, 2/178, 2/173, 2/180) 422 

— Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün 36 ncı maddesinin 2 nei fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkımı 
önceden tanımayı gerektiren ihtiyari kay
da katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Ka
nunun yeniden uzatümasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/276) 131,438:439,522: 

•525,587,637 

— Sivas Milletvekili Gül tekin Sakar
ya'nın, 24 . 12 . 1967 gün ve 521 saydı 
Danıştay Kanununun 166 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasının değiştirilmesine da İr kanun 
teklifi hakkında (2/422) 441:445 

Bayındırlık' Komisyonu raporları 

— Türkiye üe İran arasında Transit An
latması ve eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/82) 27,189:190,310:333,324, 

378:381 

Dışişleri Komisyonu raporları 

— Ay ve diğer göte cMlnleri dâhil, 
uzayın keşif ve kullanılmasında devlelt'l'e-
rin faaliyetlerini yöneten ilfkeüıer hakkın
daki Andlaşmanın onayl'anmaBinm uygun 
rbulunduğuna dair kanun tasarısı hakikin- . 
da {1/353) 131,437:438,518:531,587,:637 

— İnsan hakları ve anahürriyetlerini 
korumaya dair Avrupa SÖzleşmesime iliş
kin 2 numaralı Protokolün ouaylanımasınnı 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı halkkında (1/341) 131,436437,510 =513, 

. 587,637 

— tnsan halkları ve ananürriyefbTerini 
•korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 
30 ve 34 ncü maddelerini değiştiren 3 nu
maralı Protokolün onaylanmaisınm uygun 
'bulunduğu hakkında kanun tasarısı haık-
kında (1/296) 131,437,514:017,587,637 

— Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün 36 ncı maddesinin 2 nei flkraısmda 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıklari'n 
şöaülmeai hususunda Divanın yargı hakkı
nı önceden tanımayı gerektiren ühıtiyarî 
kayda katılmamız halkkmdalki 5047 sayılı 
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Sayfa 

Kanunun yeniden uzatılmasına dair kamın 
tasarısı haikkında (1/275) 131,438:439,522: 

525,587 
— «XXXVII sayıîı Türkiye CuTnlhuri-

yeti Listesi» (En Ziyade Müsaadeye Maz-, 
har Mîllet Tarifesi) nde değişiklik yapıl
masına dair olan Bakanlar Kurulu karar
larının onaylanması hakkında kanım tasa
rısına dair (1/184) 28,331,402:405,424:425, 

494:497 
— «XXXVII sayılı Türkiye Cuımlhuri-

ycti Listesi» (En Ziyade Müsaadeye Maz-
har Millet Tarifesi) nin yürüıilıüğ'e konul
masına dair olan Balkanlar Kumlu Kararı
nın onaylanması haikkında kanun tasarısı-
na dair (1/185) 28,332:333,414:415 

— Türkiye Curmıhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade Müsaadeye Maznar Millet Tari
fesinde yapılan değişikliklerin • onaylan-
masma dair 'kanun tasarısı hakkımda 
(1/230) 28,331,406:409 

— Tünkiye Cumnlhuriyeti Hük'ümetinin 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tari
fesinin onaylanması haikkında kanun tasa
rısına dair (1/229) 26:27,188:189,302:305. 

324,370:373,424,474:477 

— Türkiye Cumhurİyeıtî İle Fas Kıral-
Iığı arasında 21 Kasım 19G6 tari'hind-e Ra
bat'ta akdedilmiş bulunan Kültür Anlatma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu-
na dair kanun tasarısı haikkında (1/308) 131, 

439,526,529,587,637 

—• Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En 
Ziyade Mülsaad'eye Mashar MilIl*et Tarifeli) 
nin onaylanmasının uy^un bulunduğu halk-
Ikında kanun tasarısı haikkında (1/227) 28,331: 

332,410:413 

— Türkiye ile Iran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinin 'onanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/82) 27,189.-190,310:313,324,378:381 

— 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
île Lübnan Cıımlıuriyeltî Hükümeti arasın
da Kültür Anlaşmasının onaylanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/192) 131,440: 

441,530 £33,587:58&,637 ;638 

Sayfa 
Geçici komisyonlar raporları 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı hakkında (1/234) 36:37,193: 

215,343:385,448 =469,606:616,616:632, 
657:676,677:681 

— Yeniden kurulacak vakıflar hakıkım-
da kanun tasarısına dair (1/239) 32:36,172: 

188,298 =301,324,366 =369,424,470:473 

Gümrük ve T.fıel Komisyonu raporları 

— Bâzı mamul1] erimizin ihraç fiyatları
na tesir eden mükellefiyetleri bertaraf 
ötıinok amaeiyte alınan Bakanlar KumJu 
karamamelıerinin onaylanmasına dair 'ka
nun tasansı hakkında (1/108) 27,325:329,390: 

393,424,482:485 

— «Bâzı mamull-erimüızin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare 
ve benzer tesirler icra eden sair mükel
lefiyetleri bertaraf etmeyi, öngören usul 
ve şartların ihdası hakkında 'karar» kal
dırılarak yerine ikame olunan karar hak
kındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi
nin onaylanmasına d-aıV kanun tasansı 
hakkında. (1/107) 27,324:325,386:389,424; 

478,481 

— Bâzı mamulleri m!"tzin tevsi'k edile
cek ihraç fiyatlarında verrgi, resim, hare 
ve benzer tesirler icra eden sair mükel
lefiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul 
ve şartların ihdası hakkiTidaki Balkanlar 
Kurulu Kararnamesin in onaylanmasına 
dair kanun tasansı hakkında, (1/109) 27, 

190:193,224,314:317,382 386 

— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma 
ile ilgili' IV ncü kısım eklenmesine dair 
protokol ve eklerinin onaylanmasının uy
gun İmlundufTuna dair kanun tasarısı 
hakkında. (1/79) 27,189,306:309,324,373 =377 

— XXXVII sayrh Türkiye Cumhu
riyeti Listesi» (En Ziyade Müsaadeye 
KaüShar Millet Tarifesi) nde donHkTflt 
yapılmasına dair olan Bakanlar Kumlu 
kararlaraıın onaylanması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/184) 28,331,402:405,424: 

425,494:497 
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Sayfe 

— XXXVII sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Listesi» (En Ziyade Müsaadeye 
Mazhar Milleıt Tarifesi) nin yürürlüğe ^ko
nulmasına dal.' olan Babanlar Kumlu 
Kararının onaylanması hakkında 'karanı 
tasarısı hakkında, (1/185) 28,332:333,414:415 

— 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Ta
rifesinde yapılan değişiklikler™ onaylan-
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/230) 28,331,406:409 

— Türkiye Cumlmriyeti Hükümetinin 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Ta
rifesinin onaylanması halikında kanun ta
sarısına dair, (1/229) 26:27,188:189,3Û2:305, 

324370:373,424,474:477 

— Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tari
fesi) nin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kamun tasarısına dair 
(1/227)' 28,931:332,410:413 

— Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tari
fesi) n'm 82.05 pozisyonundaki ibare deği
şikliğinin onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında 'kanun tasarısına dair (1/228) 27, 

330:331,389:401,424,490:493 

— Türkiye İle Iran arasımda Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna danr kanun tasamı 
hakkında. (1/82) 27,198:190,310:313,324, 

378:381 

içişleri Komisyonu raporları 

— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-
oğlu ve 3 arkadaşının, Rulet tüt, langırt 
ve benzeri oyun alet; maüna lan hak
kında kanun teklifi ile Hafc'kâri Mil
letvekili Ali Karahan, Cumhuriyet Se
natosu üyesi Muzaffer Alamkuş ve Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, Türlç Ceza Kanunun 
567 nei maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) 422 

' Sayfa 
— Kayseri Milletvekili Mehmet Ateş-

oğlu'nım 2739 sayılı Ulusal Bayram ve 
G-enel Tatiller ha'kknıda'ki Kanunun 2 nei 
maddesinin (C) fıkrasının değiştiril ni'asî 
hakkında kanun teklifine dair (2/288) 131 

— Sivas Milletvekili Gültekin Sakar
ya'nın, 24 . 12 . 1967 gün ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununum 166 neı maddesi
nin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tekli hakkında (2/422) 441 =445 

, — 3530 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştin:!mesi bâza maddelerinin 
kaldırılması ve bir geçici madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ile 3530 
sayı'lı Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 
sayılı Kanununa bağlı (1) sayılı cetveldte 
değişiMd'îk yapılması, 6 neı maddesim:aı 
değiştirilmcKsi ve bu kanuna bir ek mad
de efelenmesi hakkında kanun tasarına 
dair. (1/153), (1/321) 166 

Maliye Komisyonu raporları 

— Bâzı mamuller'imrızin ihraç fiyatla
rınla tesir 'eden müikellefjyetleri berta
raf etmefe ama-ciyl'e alınan Bakanlar 
Kurulu kararnameleri nin onaylanması 
hakkında kanun tasarısına dair. (1/108) 27, 

325:329,390:393,424,482:485 

— «Bâzı mamullerimfızin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi resim, hare 
ve benzer tesirler icra eden sair mükel
lefiyetleri bertaraf etmteyi öngören usul 
ve şartların ihdası hakkında karar» im kal
dırılarak yerine ikame olunan karar hak
kındaki Batanlar Kurulu Karara-amesi-
nin onaylanmasına dai'ır kamın tasarısı 
haldnnda! (1/107) 27,324:325,386:389,424, 

478:481 

— Bâzı mamullerinıliizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare 
ve benzer tesirler icra eden sair mükel
lefiyetleri . bertaraf etmeyu öngören usul 
ve şartların İhdası hak&mdaki Bakanlar 
Kurulu Kararnaımesinin onaylanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında. (1/109) 27,190: 

193,224,314:317,382:385 



Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Burdur üye

si Faruk Kınaytürk ve 9 arkadaşı ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5434 sayılı Kanunun1 

41 nci maddesinin 3 ncü fıikrassınm kaldı
rılması hft/kkmda Ikanun teklifine dair. 
(2/185, 2/189) 28,334:343,426 =433,638,688 

— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge1-
nel Antlaşmalarına Ticaret ve Kalkın
ma ile ilgili TV ncü 'kısmın eklenmesi
ne dair protokol ve etkilerinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında. (1/™) 27,189,3016:309, 

324,374:377 
— «XXXVII «ayılı Türkrye Cumhu

riyeti Listesi (En Ziyade Müsaadeye 
Maahar Millet Tarifesi) nde 'değişiklik 
yapılmasına dair olan Bakankr Kurulu 
kararlarımın onaylanması halkkında ka
nun tasarsına dair. (1/184) 28,331,402:405, 

424:425,484:487 

— XXXVII sayılı Türkiye Cumhu
riyeti I-fetesi (En Ziyade Müsaadeye 
Mazhar Millett Tarifesi) nin yürürlüğe ko
nulmasına dair olan Bakanlar Kurulu 
Kararının onaylanması hakkında kamun 
tasarısına dair. (1/185) 28,332:338,414:419 

— Türkiye Cumhuriyetti Listesi (&ı-
Ziyade Müsaadeye Mîiahar Millet Tari
fesi) nln 82.06 pozisyonundaki ibare «de
ğişikliğinin onayl anmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısına dair 
(1/228) 27,330:331,389:401,424,490:493 

Meclis Araştırma Komisyonu raporu 

— Deprem bölgesinde bilgi edinilmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu rapo
ru (10/5, 5/34) 140:152ı547:563 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı hakkında (1/312) ' 445:448, 

588:589 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 saydı Kanuna ek ka-

Sayfn 
nun tasarısı ile DenMi Milletvekili Z. Ni
hat özel'in, Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi hakkında (1/306), (2/328) 638: 

657 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türk Ceza Kanu
nunun 567 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) 422 

— Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/359) 589: 

606 
— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaog-

lu ve 3 arkadaşımın, Rulet, tilt, langırt ve 
benzeri oyun âlet makinaları hakkında ka
nun teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali 
Karahan, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mu
zaffer Alankuş ve Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Türk 
Ceza Kanununum 567 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/301, 2/178, 2/173, 2/180) 422 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin 
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 ta
rihinde Ankara'da imzalanan Türkiye - Ar
jantin Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (1/95) 27,329:330,394:397,424, 

486:489 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kıral-

lığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Ra
bat'ta akdedilmiş bulunan Kültür Anlaşma
sının onaylanmasının, uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı hakkında (1/308) 131,439, 

526:529,587,637 
— 3530 sayılı Kanunun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kal
dırılması ve bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile 3530 sayılı Be
den Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Ka
nununa bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması, 6 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/153), (1/321) 166 

— 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ara-
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sında Kültür Anlaşmasının onaylanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (]/192) 131,440: 

441,530:533,587:588,037:638 

Plân Komisyonu raporları 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayıh Kanuna ek 
kanunu tasarısı hakkında (1/312) 445:448,588: 

589 
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ile Denizli Milletvekili Z. Ni
hat özel'in, Ankara üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi hakkında (1/306, 2/328) 638: 

657 
— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatları

na tesir eden mükellefiyetleri bertaraf et
mek amaeiyle alınan Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin onaylanması 'hakkında ka
nun tasarısına dair (1/108) 27,325:329,390:393, 

424,482:485 
— Bâzı mamullerimizin tevsik edile

cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve 
benzer tesirler icra eden sair mükellefiyet
leri bertaraf etmeyi öngören usul ve şart
ların ihdası hafekında'ki Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinin onaylanmasına dair ka
nun tasarısı (1/109) 27,180:193,224,314:317, 

382:385 
— «Bâzı mamullerimizin tevsik edile

cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare 
ve benzer tesirler iera eden sair mükellefi
yetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve 
şartların ihdası halikında karar» in kaldırı
larak yerine ikâme olunan karar hakkın
daki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 
onaylanmasına dair ikanun tasarısı hak
kında (1/170) 27,324:325,386:388,424,478,481 

— Cumhuriyet Senatosu Burdur Üye
si Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı • ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5434 sayılı Kanunun 
41 nei maddesinin 3 ncü fıkrasının kaldı
rılması hakkında kanun teklifine dair 
(2/185, 2/189) 28,334:343,425:436,587,638 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu-

Bayf* 
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni 
kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/361) 31:32 

—. Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na ıbağh (1) sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığı kısmına kadrolar eklenmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/354) 28:29 

— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge- * 
nei Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma ile 
ilgili IV ncü kısmın eklenmesine dair 
protokol ve eklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/79) - 27,189,306:309,324,374:377 

— Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkında kanun tasarısına dair. (1/359) 589: 

606 
— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun de

ğişik 17 ve 18 nei maddelerine bâzı fıkra
lar ilâvesine ve 17 nei maddeye ilişkin (1) 
sayılı ve 18 nei maddeye ilişkin (2) sayılı 
cetvellerde, 3659 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümünde teğigiklik yapılması
na dair kanun tasarısı halikında (1/314) 29: 

31 

— «XXXVII sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Listesi» (En Ziyade Müsaadeye 
Mazhar Millet Tarifesi) nde değişiklik ya
pılmasına dair olan Bakanlar Kurulu ka
rarlarının onaylanması hakkında kanun 
tasarısmc dair (1/184) 28,331,402:405,424: 

425,494:497 

— XXXVII, sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Listesi (Eri Ziya Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesi) nin yürürlüğe konulması
na dair olan Bakanlar Kurulu kararları
nın onaylanması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/185) 28,332:333,414:415 

— Sivas Milletvekili Oültekin Sakar
ya'nın, 24 . 12 . 1967 gün ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununun 166 ncı maddesinin 
2 nei fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/422) 441:445 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziya'de Müsaadeye Mazhar Millet Ta
rifesinde yapılan değişikliklerin onaylan-
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masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/230) 331,406:409 

—- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Ta
rifesinin onaylanması hakkındaki kanun 
tasarısı (1/229) 26,27,188:189,302:305,324,370: 

373,424,474:477 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin 
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 3965 ta
rihinde Ankara'da imzalanan Türkiye -
Arjantin Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı hakkında (1/95) 27,329:330,394:397, 

- • 424,486:480 

— Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) 
nin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısına dair (1/227) 28,331: 

332,410:413 

— Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Zi
yade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) 
nin 82.05 pozisyonundaki ibare değişikliği
nin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısme dair (1/228) 27,330: 

331,389:401,424,490:493 

— Türkiye İle İran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/82) 27,189:190,310:313,324,378:381 

— 3530 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi bâzı maddelerinin fcal-
dınlması ve bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile 3530 sayılı Be
den Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılması, 6 neı maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/153, 
1/321) 166 

Sanayi Komisyonu raporları 

-— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyat
larına tesir eden mükellefiyetleri berta
raf etmek amaeiyle alınan Bakanlar Ku
rulu karanıamelıerimn onaylanması hak-

Sayfa 
kında kanun tasarısına dair (1/108) 27,325: 

329,-390 =393,424,482:485 
— «Bâzı rmamıul(erimizin tevsik edi

lecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, 
hare ve benaer tesirler icra eden sair 
'mükellefiyetleri bertaraf etmeyi öngören 
usul ve şartların ihdası 'haıkkmda 'karar» 
kaldırılarak yerine ikame olunan karar 
hakkındaki Bakanlar' Kurulu Kararna
mesinin onaylanmasına dair kanun ta
samı hakkında (1/107) 27,324: 

325,386:389,424,478,48i 
— Bâzı raaımullerimİKİn tevsik «di

tecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, 
hare ve benzer tesirler icra ed-cn sair 
ımükellcfiyetleri 'bertaraf etmeyi öngören 
usul ve şartların ihdası hak'kındaıld Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin onaylan
masına dair karnın tasarısı hakkında 
(1/109) 27,190 -193,224,314:317,382:3S5 

Sayıştay Komisyonu raporları 
— Devtet Hava Meydanları Isle-tmesi 

Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Ke-
sinhasaibına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi île Devlet i laha Mcydanlaıı 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yıh K-esinhesap kanunu tasarısına dair 
(3/155, 1/35) -12:13,75:78,171,250:253 

— Devlet Hava Meydaın'ları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kc-
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Hava Meydanları îşlet-
ıniûsi Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/372, 1/54) 13:14,79 =82,171,254 :257 

—• Devlet Su İşleri Genel. Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı Kesinhesabına atit uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile 1963 bütçe yıh 
Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(1/45, 3/322) 25:26,119:122,172,294:297 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yıh Kesinhesaibı-
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür-
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lüğü 1963 bütçe yılı Kesinlıesap kanunu 
tasarısı hakkında (3/115, 1/46) 11:12,71:74, 

171,246:249 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesirihe-
sabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi İle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

. Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe^ 
sap kanunu tasarısı hakıkunda (3/1Ü9, 1/42) 

20:21,107:110,172,278,28i 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhasa-
bma ait uygunluk 'bildirimin in sunuldu
ğuna dar Sayıştay Başkanlığı teskeresi 
ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünüm 1964 bütçe yılı Kesinhe&ap 
kanunu tasarısı 'hakkında (3/434, 1/186) 21:22, 

103 =106,172,282:2S:> 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesİnhesabına ait uyguın'lult 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Bagkanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1962 bütçe yıl: Kesînhesap 
'kanunu tasarısı halikında (3/151, 1/34) 11,59: 

61,171,234:237 
— Karayolları Gen-el Müdürlüğü 1963 

bütçe yılı Kesdmilıesabma ait uygunluık 
bildiriminin sunulduğum dair Sayıştay 
Başkanlığı teskeresi İte Karayolları Ge
nel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesiıühesap 
kanunu tasarısı hakkında (3/251, 1/49) 

11,63:66,171,283,241 
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 

bütçe yılı Kesİnhesabına -alt uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığının 1963 bütçe yılı Kesinhesap 
•kanun tasarısı'hakkında (3/157,1/40) 18:19,95: . 

98,171:172,270:273 
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 

bütçe yılı Kesinhesabmta ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığı 1964 bütçe yılı Keslnhesap ka
nun tasarısı hakkında (8/551, 1/249) 19:20,99: 

102,172,274:277 

Sayfa 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1958 yılı 

döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile 
•murakıp raporunun • sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ile Tefcel Genel' Mü
dürlüğünün 1958 yılı Kesİnhesabına ait 
uyikuriluSk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel 
Genel Müdürlüğü 1958 bütçe yılı Kesİn-
hesap kanun tasarısı hakkında (3/127, 
3/129, 1/24) 14:17,87:90,171,262:265 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş-
L>akanlik tezkeresi ile Tekel Genel Müdür
lüğünün 1959 yılı Kesİnhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel 
Müdürlüğü 1959 bütçe yılı Kesİnhesap ka
nun tasamı hakkında (3/128, 3/135, 1/123) 17: 

18,91:94,266:269 

— Tekel Gene1! Müdürlüğünün 1960 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu 
le denetim raporunun ve uygunluk bildiri

minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi İle 1960 bütçe yılı Kesİnhesap 
kanunu tasarısı hakkında (1/26, 3/131, 
3/168) 22:23,111:114,172,286:289 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilançosu 
*lc denetim raporunun ve uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı hakkında (3/31, 3/139, 
3/612) 23:25,115:118,172,291:293 

— VakTrlar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesİnhesabına ait uygunluk bildi
riminim sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlü
ğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı hakkında (3/390, 1/52) 11,67:70, 

171,242:240 
— Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 

1957, 19G8, 1959, 1960, 1961 ve 1962 malî 
yıllan hesabına ait rapor ile bilançosunun 
sunulduğuna dair (3/142, 3/143, 3/145, 
3/146, 3/147, 3/148) 14,83:86,171. 

258:261 
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Ticaret Komisyonu raporları 

— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf et
mek amaeiyle alman Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin onaylanması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/108) 27,325:829, 

390:393,424,482:485 

—• «Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek 
ihraç, fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler İcra eden sair mükellef iye fileri 
bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların 
ihdası hakkında kanar» in kaldırılarak ye
rine ikame olunan karar hakkındaki Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin onaylanma
sına dair kanun tasarısı hakkında. (3/107) 27, 

324,325,386:380,424,478,481 
— Bâzı mamullerimizin tevsik cdileeök 

ihraç fiyatlarında vergi, resini, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri 
bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ih
dası hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararna
mesinin onaylanmasına dair kanun tasansı 
hakkında (l/i'09) 27,190:193,224, 

314:317,382:385 

— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Andlaşmasına Ticaret ve Kalkınma ile ilgi
li IV neti kısım eklenmesine dair protokol 
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasansı hakkında (1/79) 27, 

189,30(3:309,324,374:377 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tari
fesinde yapılan değişikliklerin onaylanması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/230) 28, 

331,406:400 

SAYIN ÜYELER 

Çekilmeler 
— Adana Milletvekili Kemal Sariihra-

himoğhı'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonundan çekilmesi 542 

ödenekler 

— Bir toplantı yılında iki aydan çok 
izin alan Bursa Milletvekili İbrahim ök-
tem'e Ödeneğinin verilmesi (3/669) 324 

— Bir toplantı yılında iki aydan çok 

Sayfa 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tari
fesinin onaylanması hakkında kanun tasa
m ı hakkında (1/229) 26:27,188:189,302: 

305,324,370:373,424,474:477 

— Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Zi
yade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi)' 
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı hakkında (1/227) 28,331: 

332,410:413 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporları 

— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan 
Cumhuriyet Henatosu Üyesi Muzaffer Alan-
kug ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Domir'in, Türk Ceza Kanunu
nun 567 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kamun teklifi halikında (2/301, 

2/178, 2/173, 2/180) 422 

— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-
o.̂ -lu ve 3 arkadaşının, Rulo t, tüt, langırt ve 
benzeri oyum alet nrakinalan hakkında ka
nun teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Ka
rahan, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaf
fer A'lankuş ve Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Domir'in, Türk Ce
za Kanununum 567 nei maddesine bir fıkra. 
tiki en m esi ne dair kanun teklifi hakkında 
(2/301, 2/178, 2/173, 2/180) 422 

Ulaştırma Komisyonu raporları 

— Türkiye ile iran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/82) 27,189:190,310:913,324,378:381 

•E İLGİLİ İŞLER 

izin alan Maraş Milletvekili Kemali Baya-
zıt'a ödeneğinin verilmesi (3/670) 323:324 

Tasama dokumdmazlıkları 
— Aydın Milletvekili Reşat Üzarda'nın, 

yasama dokunulmazlığı (3/664) 131 
— İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-

hon'un, yasama dokunulmazlığı (3/665) 131 
(3/671) 541 
— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-

m yasama dokunulmazlığı (3/666) 131 



— 13 — 
SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR 

Sayfa 
Adalet Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. Üyesi bir 
zatm 27 Mayıs Devrimini yersiz, halisiz ve 
gayrimeşru göstermeye kalktığı yolundaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair so
rusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in söz
lü cevabı. (6/219) 564:567 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali 
kaymakam ve idare memuru ile kaç savcı ve 
muavininin görevinden alınmış veya nakle
dilmiş olduğuna dair, içişleri ve Adalet ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/254) 155:156 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve 
Adalet Baltanı Hasan Dinçer'in sözlü ceva
bı (6/271) 158,569 

— Samsun Milletvekili Yağar Akal'ın, 
Savcı ve yargıçlarca adlî işlerin görülme
sinde kullanılan otomobil ve jeep gibi vası
talardan kaçının ücretinin ödenmemiş oldu
ğuna dair sorusuna ve Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in sözlü cevabı, (6/291) 574:575 

— Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her 
hangi bir hazırlığın yapılmış olup olmadı
ğına dair soruşa ve Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in sözlü cevabı (6/241) 154:155 

Başbakandan 

— Adana Milletvekili Ali Kareı'nm, 
Adana'da bütün fakülteleriyle bir üniver
site açılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/190) 152, 

563 

— Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Adana'da bulunan Bossa 
ve Güney Sanayi şirketlerinin ithal ede
cekleri malların Gümrük ve sair vergile
rinin, malların henüz gümrüğe gelmemiş 
olmasına rağmen, ertelenmiş bulunduğunun -
doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/284) 159,572 

Sayfu 
— Burdur Milletvekili Pethi Çelikbaş'-

m, 6209 sayılı serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neş
redilip edilmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/292) 575 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter"in, temel görevi eğitmek ve öğretmek 
olan bir öğretmenin ve benzerlerinin Türk 
çocuklarını jurnal etmesi karşısında ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/285) 159,572 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulu
nan T. C. Ziraat Bankası ve iller Bankası 
Genel Müdürlerinin değiştirilmesi sebebine 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/263) 157 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Hava Alanında, plânın Ön
gördüğü, güvenlik donatimmın ne zaman 
tamamlanacağına ve Tahran - Trabzon -
Ankara - İstanbul hava seferlerinin ihdası 
çalışmalarının ne safhada olduğuna dair 
Başbakan ve Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/276) 158 

— Urfa Milletvekili Behice Hatko (Bo
ran) m, kısa bir zaman Önce Samsun'un 
kuzeyinde düsen veya düşürülen Ameri
kan uçağının, Türkiye'de, hangi hava ala
nından kalkmış olduğuna dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/261) 157 

Bayındırlık Bakanından 
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Adana'nm, Bahçe ilçesini Haruniye 
bucağma en kısa mesafeden bağlıyacak stab-
lize bir yol yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. («/237) 154,567 

— Sakarya Milletvekili, Hayrettin Uy-
sal'ın, Sapanca - Arifiye sahil yolunun ya
pılması konusunda şimdiye kadar ne gibi 
çalışmalar yapılmış olduuğna dair Bayın
dırlık ve Ulaştırma bakanlarından sözlü so
rusu. (6/266) 157,568 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolu-



Sayfa 
ımn, kış ve yaz, istifade edilebilecek hale 
getirilmesinin ne zaman mümkün olacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/270) 158,568:560 

— Samsun Milletvekili Taşar Akal'ın, 
Samsun'da,, şehirlerarası vasıtalar için, ya-
pılmaya başlanan yolun İstasyon - Garajlar 
kısmının neden ikmal edilmemiş olduğuna 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/272) 158,569:570 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sanhacı -
Levent arasındaki yolunun yapılıp yapıl
madığına dair sorusu ve Bayındırlık Ba
kam Orhan Alp'in sözlü sorusu (6/258) 156:157 

Çalışına Bakanından 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Ncbk>ğ-
lu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit 
edilmiş olan asgari ücretlerin yeterli bulu
nup bulunmadığına dair, Çalışma Bakarım
dan sözlü sorusu (6/259) ,157,568 

Devlet Bakanından 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüeenin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının 
hangi illere ne miktarda ve hangi ölçülere 
göre dağıtılmış olduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/282) 159,572 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı kapalı spor salonu ya
pımının ne zaman bitirilip işletmeye açıla
cağına dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/265) -157,568 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'
ın, imam kadrolarının dağıtımında önceden 
tesbit edilen ve kanunun söz ve ruhuna uy
gun düşen usulden neden ayrılııımış oldu
ğuna dair sorusu ve Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeylİ'nin sözlü cevabı (6/277) 158, 

570:571 

Dışişleri Bakanından 

~ Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Dışişleri Bakanının seyahatlerine dair Dış

işleri Bakanından sözlü sorusu (6/563) 
8 ırıı >'n 

130 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'
nın, Pamukkale'nin köylüler tarafından ke
silen suyunun münhasıran Pamukkale'ye 
tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne dair, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Turizm ve 
Tanıtma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/296) 575 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
'lu'nun, Malatya Sigara ve Tütün Fibri-
kası için kiralanan binaların kimlere aidol-
duğuna ve 10 seneden beri ne miktar kira 
ödendiğine dair Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu (6/294) 575 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, çay üretimindeki partizan davranışlara 
ve bozulan çaylara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/565) 584 

İçişleri Bakanından 

— Aydın Milletvekili Nahit Mente-
şe'nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü bina
sı inşaatının ne zaman ikmal edileceğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/283) ' 159,572 

— ÇanWı MilletbveOdli Mehmet Ali Ar-
san'm, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak M66 tarih
leri arasında ka<ç vasıtanın taifesi plâkası 
aldığına v<e kaç vasıtanın da hususiden 
tatedye çevrilmiş olduğuna dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/280) 158:159,571 

— Ooruım Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüöe*nİTi Suriye'nin Türkiye'den hayvan 
ithalâtını durdurmasının, hayvan kaçak
çılığı ile ilgisi olup olmadığına dair İç/isteri 
Balkanından sözlü sorusu (6/273) 156,570 

— îstaribvrt MffiıetvelkUi Reşît Ülker'in, 
eslki Takaıt Valisinin, Türk Kadınlar Bir
liği Genel Merforzini deneftliyen müfettişin 
elinden zorla tahkîka/t evrakını alıp alma
dığına dair sözlü soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir (6/564) 130 
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Sayfa 

— Niğde Milletvekili Ruîıi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden 'bu yana kaç vali, 
kaymakam ve idare memuru ile kaç. savcı 
ve mttaırâıinln görevinden a'lmmış veya 
nakledilmiş okluğuna dair, İçişleri ve Ada*-
ilet Bakanlarından sösdü aorueu (6/354) 165:156 

İmar ve îskân Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Adnan §en-
yurt'un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vıı-
kulbülan deprem dolayısi'yle alınmış ve alı
nacak tedbirlerin neler olduğuna dair imar 
ve iskân Balkanından sözlü sorusu {'6/290) 674 

— Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketti geçiren Gerze ilçesi halkı 
için inşa edilmekte olan in «(benlere dış 
memleketlerden yardım yapılmış olup ol
madığına dair imar ve İskân Balkanından 
«özlü sorusu (6/236) 153:154 

Millet Meclisi Başkanından 

— Kütahya Milletvekili Melımet Er-
«oy'un, bir tutanak bandının talhrif edil'di-
ği ve bâzı önergelerin 'kaybedilmiş olduğu 
yolundaki iddialar üzerinde ne gibi bîr iş
lem yapıldığına dair Millet Menisi Baş^ 
kanından sözlü sorusu <$fî®3) 563,575 

Millî Eğitim Bakanından 

— Adama Milletvtekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nm, Kadirli ilçesine bir 
lise yapılmasının düşünülüp düşünülm'edi-
ğine dair Millî Eğitim Bakanından aözM 
sorusu (6/238) 154,567 

•— Antalya Milletvelki'l'i îhısan Ataöv'-
ün, Hükümetin güven oyu aldığı tarihten 
sonra Bakanlılk teşkilâtında yapılan tâyin
lere dair Millî Eğitim Batanından sözlü so
rusu (6/278) 158,571 

— Qonım Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'niın, Millî Eğitim topluluğu içinden 
taç öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili 
seçiminde, adaylıklarını doyduklarına 
dair, Millî Eğitim Batanından sözlü SOTU-
SU (6/260) 156 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ErzuruınMa bir Teknik Oflkul açıl-» 

Sayfa 
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlhami Er
temin sözlü cevabı (6/286) 159,572:573, 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüee'niın, Millî Eğitim topluluğu idinden 
kaç öğretmenin, 10 Ekim 1&65 Milletvekili 
seç imi ııde, adaylıklarını koyduklarına 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/260) 568 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir vete
riner fakültesi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/289) 573 

—• İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'-
ın, 17 . 2 . 1954 tarih ve 6273 sayılı Ka
nunun tatbikatında aksaklıklar yapılmış 
olup olmadığına dait- Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/257) 156 

—• İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nm, her hangi bir Millî Eğitim Müdürün
de aranılan vasıfların neler olduğuna dair 
MİHî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/279) 158,571 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, merkez ve taşra teşkilâtında, kim
lerin nakledilmiş görevden alınmış ve kim
lerin yeniden göreve atanmış olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 158,570 

— SakaTya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'da ortaokula dayalı bir 
karma, ya da kız ilköğretmen okulu açıl
masının hangi yıl sağlanabileceğine dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/255) 156,568 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer bu
caklarına orta dereceli eğitim imkânları 
götürmek için ortaokul ya da sanat okulu 
gibi her hangi bir eğitim kurumu açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Milîî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/251) 155,567 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'm, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçe
lerindeki Akşam Kız Sanat okullarına ye
ni bir bina yapılması için şimdiye kadar ne 



Sayfa 
gibi çalışmalar yapılmış olduğuna dair, 
Millî "Rğitim Bakanından sözlü sorusu 
(V253) 155,567:568 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ııı, 
ortaokullardaki ev - iş öğretmenliğinde 
istihdam edilmek maksadiyle açılmış olan 
sınava giren kız enstitüsü mezunlarının 
adedine ve kaçının Öğretmenliğe atandığı
na dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
İlhamı Ertem'in sözlü cevabı (6/218) 152,563: 

564 

— Van Milletvekili M. Salih Yıklız'ın, 
Van'ın, Gürpınar ilçesine ortaokul ile Ho-
şap ve Norduz bucakları köylerine ilkokul 
yapımı hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/242) 155,567 

Sağlık ve Soayal Yardım Bakanından 

— Çankırı Milletvekili Dursun Akça-
oğlu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini 
Önleyici ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin 
alındığına ve hastalığı tedavi edici tedbir
lerin neler olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/275) 158 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Başkale ilçesi Merkez Sağlık Oea-
ğmın 50 yataklı bir hastane haline geti
rilmesinin ne zaman mümkün olacağına 
dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/297) 575 

Sanayi Bakanından 

— Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo-
ğan'm, çimento satışlarında karaborsa ya
ratılmasına ve partizanca kayırmalara 
neden imkân verildiğine dair Ticaret ve 
Sanayi bakanlarından sözlü sorusu (6/287) 159, 

573 

— Aydm Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Antalya Tekstil Fabrikası İşletme 
Şefinin, vazife tenzili suretiyle, Manisa 
Tekstil Fabrikası İplik Şefliğine naklen 
tâyin edilmesi sebebine dair, Sanayi Baka
nından sözlü sorusu ve geri İsteğine dair 
önergesi (6/295) 563,575 

Sayfa 
— Aydm Milletvekili Reşat özarda'-

nın, Antalya Tekstil Fabrikası işletme Şe
finin, vazife tenzili suretiyle, Manisa Tek
stil Fabrikası İplik Şefliğine naklen tâyin 
odilmesi sebebine dair, Sanayi Bakanından 
sözlü sorusunu geri aldığı hakkında öner
gesi (6/295) 563 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüee'nin Kırklareli bölgesine ne gibi sa
nayi yatırımları yapılmasının düşünül
mekte olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/288) 159,573 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının iha
lesinin ne 2aman yapılacağına dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/267) 158,568 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'da kurulmasına karar verilen Sanayi 
Çarşısının yapımına ne zaman başlanıla
cağına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/298) 575 

Tarım Bakanından 

— Artvin Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nın, Artvin'de kontralit faîbrikası 
kurmak üzere Ruslarla yapılan anlaşma
nın mahiyetinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/188) 152,563 

— Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu Müstahsilinin istihsal 
ettiği sütü işlemek ve ' değerlendirmek 
için, memleketin hangi stratejik bölgele
rinde örnek tesisler kurmuş olduğuna dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu, (6/184) 152, 

563 

~ Sakarya Mületvekili Hayrettin Uy
sal 'in, Adapazar'ında Zirai Donatım 
Kurumu sahalarında, yapılması düşünü
len pulluk ucu fabrikasının inşası konu
sunda ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/264) 157, 

568 
— Sinop Milletvekili Hilmi tşgü-

zar'm, Orman Genel Müdürlüğünde çalış
makta olan orman müfettişlerinin ve tef-
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tiş görevlisi bulunanlarının adedine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (0/235) 

Sayfa 

154, 
567 

Ticaret Bakamndam 

— Adana Milletvekili Mahmut BOK-
doğan'n, Çukobirük'in, ortaklarından, bi-
lâlıara ödemek üzere kestiği yüzde yirmi 
nisbetindekî paraların ne zaman ödene
ceğine dair Tİearot Bakanından sözlü so
rusu. (6/239) 154,567 

— Ağrı Milletvekili Abdülbârî Akdo-
ğan'm, çimento şatolarında karaborsa ya
ratılmasına ve partizanca kayırmalara ne
den imkân verildiğine dair Ticaret ve Sa
nayi bakanlarından sözlü sorusu (6/287) 159, 

573 

— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm, [Imumi Mağazalar Türk Anonim 
Şirketinin, Ulus Gazetesine ve Akis der
gisine sattığı gazete kâğıdı bedellerini al
mamış olduğunun bilinip bilinmediğine 
dair Tiearot Bakanından sözlü sorusu. 
(6/281) 169,572 

— Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlıı'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 
35 000 ton fındığın çürümeye terk edil
diği hakkındaki neşriyata ve fındık ih
racat politikasına dair , Ticaret Baka
nından sözlü sorusu. (6/262) 157 

Turizm re Tanıtma Bakanından 

—• Aydın Mileltvekili Reşat özar-
da'nın, Pamukkalc'nin köylüler tarafından 
kosilejı suyunun münhasıran Pamukkalc'-
ye tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü so
rusu (6/296) 575 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâ
tif Sanyüee'nin, Avrupa'yı Bulgaristan 

Sayfa 
üzerinden yurdumuza bağlıyan Dercköy, 
Kırklareli, Pınarhisar, Vize ve Saray'dan 
İstanbul'a ulaşan turistik yolun biran 
önce yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/256) 156,568 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Bedri Baykam'ın, 1963 yılından 
beri, Avrupa ve Amerika'da açılan sergi
lerine İlgi göstermesi için Bakanlığa her 
hangi bir baskı yapdıp yapılmadığına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/269) 158,568 

— Van Milctvekili M. Salih Yıldız'-
ın, Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu 
ile kaleye çıkacak vasıtalar için bir yol ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/245) 155,567 

Ulaştırma Bakanından 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sapanca - Arifeye sahil yolunun ya
pılması konusunda şimdiye kadar ne gibi 
çalışmalar yapılmış olduğuna dair Bayın
dırlık ve Ulaştırma bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/266) 157,568 

— Trabzon Milctvekili Ali Iiıza 
Uzuncr'in, Trabzon Hava Alanında, plânın 
öngördüğü, güvenlik donatımının ne za
man tamamlanacağı ne ve Tahran - Trab
zon - Ankara - İstanbul hava seferlerinin 
ihdası çalışmalarının ne safhada olduğuna 
dair Başbakan ve Ulaştırma Bakanından -
sözlü sorusu (6/276) 158 

— Van Milletvekili M. Salih Yıldız
ın, Van'da bir otomatik telefon santra
li kurulması için her hangi bir hazırlık 
yapılıp yapılmadığına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/240) 154,567 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
— HaıtiEny Mİlltleitvelfcillâ Tail&t Köseoğhı'-

ının, Hikriıyöt Gazetesinde yayraHİansau 

yasİyötmaîmenin sahite odutp oiimadığma dair 
Adalet Bakanından yazılı sorusu. (7/39ı3/65) 

(Millet Meclisi fihrist. Cilt: 18) 
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Başbakandan 
— Çamım Milfetıvıelkmli Hasan LHif 

S&;vıyöse'mn 31 Temımuz 1966 tarihli Son 
Havadis Gfcaaeteiwd!e AdaLdt Partili hir 
Mîlleljvelkiiliinlin imBasijylc «(Bir açıklama» 
ibaşiığı aOltımda yayırmliaaıan rnuaikaJeden dıo-
Jıayı bir takibata {«eç'ilraüış odup cfaadığıına 
dair sorusu ve Başbakan Süleyman Detmân 
urd.'kı yaaıih uembı (7/210) 216:017 

Bayındırlık Bakanından 
— Amltalya MiMiativdkili Hısan AıtiaÖv'-

ün, Antalya - EumlTuıcıa - PMkıe sathil 
yıoHunun Ikünei Beş Yıllık Plâna aJuıann-
yacağuna dair sorusu ve Bayındırlık Ba
kamı Orthan Mp'İn yazılı ee™lbı. (7/391) 680 

— Aydım. M'üMıdbTOİckia M. Kemali Yil-
'mıaz'ım, Menderes nehri üzerimde, Aydan -
YeniEpatzar.araısiMdaıkİ köpriiııakı inşa olu
nacağa tarihe ulaür Baryındırihk Baklanın
dan yazılı sorusu (7/401) Mİ 

— Kars M-Ufatlv-eiküiM Sevinç Düşün
seldin, Kars il ve ilçe yıoJilıarMiidıan hangile
rinin, 1367 yılında, onıarılımaısının dü^ünül-
ıdüğüme dıaîr Bayındırlık Ba'kanımdan yazı-
iı »OTOSU (7/396) 541 

— Manisa MilHetvelkli Sami Bnıncâ-
lopu'mun, Malatya'nın Afeçtaıdağ İlçeskifl 
Arikar-a asfaltına bağkyan yakın asfaltlan
manı iıejin ne d%ûMiIdüğüiEue dair sorusu 
ve Bayındırlık Balkanı Orhan Alp'in yazılı 
cevabı (7/244) 217 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Aydın. MJîllelttvdkaûi Naihnlt M-enltegıe'-
•nân, Aydun'un Kuyueak -üçıasfimie bağlı bâ
zı köylerin taşkııilardan korunnıaıa ve 
yüksekte buJıunan arazûierûın sulanmaBuııa 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Retfet Se>aglin1iıı yazılı eevaıbı 
(7/347) 576:578 

CMimrük ve Tekel Bakanından 

— tamdır MrîutleıtMefeiM Mustafa Uytar'-
m, Bge büilgıesİMjdelkü tütün. saitıglarınıa da
ir sorusu ve Gümrük ve Tekel Rafkam-
tbrahiım Ttekim'kı yazılı oevratoı (7/376) 332 j333 

Sayfa 
— Mii-nîssa MJilleltiTCkili Mustafa. Ok'un, 

yji]ii'a.k tütün alan ve ihraeadeın finmıalıara 
dair CKkrııûik ve TMceıl Balkanımdan yazıik 
'sorusu (7/394) 165 

İçişleri Bakanından 
— Aydın 'MaltettvekiM M. jŞükrü Koç'

un Nazilli ilçesindeki cinayetin kaatili sa
nılan kimselere polis ve jandarmalar tara
fından yapılan işkenceye dair sorusu ve 
içişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı ce
vabı (7/360) 229:231 

— Diyıarlba'kır MıiJılötvıekîiili Hasan De
ğerdin, 'motorlu nakil vıasıltalarnnın sayısı
na Ve yıllık vierıgilenin'e dıair sıarusuna Ma
liye Baıkanı Cüıaıt . Rüijfetham ile tçişleTÎ 
Balkanı Faruk Sükan-ıu yazüh cevapıları 
(7/375) 578:580 

îmar ve İskân Bakanından 

Kars Mil'letvdkili Âdil Kuı*fcel'in, Po
sof'un yukarı malhallcai srilkinlerin'İn, heye-
lan ve sel baskınlarından "korunmasına dair 
sorusu ve îmar ve tskân Bakanı Haldun 
Men'freşoğİu'mm yazılı cevabı (7/366) 231:232 

Köy İşleri Bakanından 

— Kars MilletveKili Sevinç DüşÜnseT-
in, kadınlarımızın tiopyekûn okur - yazan* 
hale gtlebîlmeşini temin e*mıe(kt üzere bir 
eğitim seferberliğine baışlanömajsının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Köy tşleri 
Balkanından yazılı sorusu (7/397) 540 

— Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'-
in, Kars'ın, mer/kez ve İlçelerine bağlı 'köy
lerine, 1067 yılında, ne miktar köy yolu 
yapılmasının düşünüldüğüne dair Koy îş.-> 
leri Balkanından yazılı sorusu (7/400) 541 

Maliye Bakanından 
— Aydın Mi'llidbrdki'H M. Kemal Yıl-

ımaz'ın, Aydııı'm Umurlu bueağma i^kân 
edilmiş olan göçmenlere dair yazılı soruısuı 
(7/396) . 165 

— Diyarbakır Milleüjvelkili Hasan De-
ğıer'kı, motorlu Mkil vasıtalarının sayısına 
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ve 711111?: vergilerin* dair sorusu ve MnMye 
Bakanı Oihat Bi'lgelhan ile içişleri IWkiinı 
Faruk Sü'kaıı'ın yazılı'cevaplan (7/375) 578: 

580 
— Manisa Milletvekili Mustafa Olk'un, 

yaprak tültün alan ve ihracedilen firma
lara dair Maliye Bakanımdan yazılı siönısu1 

(7/394) 165 

Millet Meclisi Başkanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda*n«n, 
Parüâmientolanırası ktot&liılk gruplarıma 
dair Millet Meclîsi Balkanımdan yazılı so-
ruısu (7/392) 130 

— Çankırı Milletvekili M'etonttet Ali 
Arsan'ın, Gündemi drşı 'konuşmaların harugi1 

esasa göre verilmekte olduğuna dair $<xnx-
Isu ve Millet M'eeîisi Balkanı Ferruih Bioz-
beyli'nin yapılı cev̂ rbz (7/172) 576 

Millî Eğitim Bakanından 
— Aydın MİIIÖ&TOMİÎ M, Şükrü Koç'un, 

Aydın'a bağ1!! fcfızı bucak' w 'köylerin okul 
ihtiyacının hangi yıl karşılanacağına dair 
soruisu ve Mîllî Eğitim Balkanı îllhami1 Er-
ıtem*in yazılı cevabı (T/3123) 228329 

— Çankırı Milletvekili Dursun Akça-
oğlutoun resmî veya özel oikul açı'lalbiltaı-ösö 
İçin asgari şartların ne olduğuna dair so
rusu ve Millî Eğitim Balkanı îlhami Er-
teım'İn yazılı ee-valbı (7/317) 225:227 

— Edime Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, Edira-elde bir üniversite, yüksek dkul 

Sayfa 
veya Iıir teknik okul açılmasının düşünü
lüp dİişü'nülnKedrğinıe dair sorusu ve Millî 
Eğitim Barfkanı îllhaımi Ertem'in. yazılı ce-
valbı (7/263) 217:219 

— Kara MilMvelkÜi Sevinç Diüsüni9el'-> 
in, 'kadınlarrau'zın topyeikûn okur - yasar 
hale gelebilmesini temin etmdk rözere lıir 
eğitini sefertberliğîne 'toaslanıltaıasının dü
şünülüp düşünürmediğfoe dair Millî Eği
tim Batanından yazılı sorusu (7/397) 540 

— Kars Mil 1-et vekili Sevinç Düşünsel
in, Kars'ın merkezi, ilçe ve köylerimden1 

(hangilerine, 1967 yılında, 'kaç dkul yapıl
masının düşünüldüğüne dair yaczılı sorusu 
(7/399) 541 

— Marag Milletvekili Kemali Bayaızılt'-
ın, Marag'ın dkul iMiyaıeraıan karsrlamıması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair sorusu 
ve Millî Eğitini Balkanı lUhanıi Ertem'in 
yazılı cwalbı (7/319) 237:228 

— •Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, ümiversi'telferimi'ad'e kaç profesör, 
kaç doçent, kaç asistan ve öğrettim görev
lisi buJumduğuna dair sorusu ve Millî Eği
tini Bakanı tlhami Ertem'in yazılı cevabı 
(7/291) 219:225 

Ticaret Bakanından 

— Konya Milfefcvekili S. Farufk ön-
der'in, Konya'nın Hatomsaray Buıcağın<daki 
Tarara Kredi Kooperatifinin G-enel Kurul' 
toplantısına dair yazılı sorusu (7/396) 165 

— Manisa Milletvekili Muötafa Ok'un, 
yaprak tültüin alan tve ihracedilen firmala
ra dair yazılı Sorusu (7/394) 165 

TASARILAR 

— 6785 sayılı İmar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi' hakkında 
(1/225) 637 

— 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletme
leri Kurumu Kanununun 2 nei maddesinin 
(B) fıkrasının değiştirilmesine dair(l/144) 585 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kad- ' 
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 

/kanun tasarısı (1/312) 445:448,588:589 
(1/306) ' ' 638:657 

— Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uza
yın keşif ve kullanılmasında devletlerin 
faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkındaki 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair (1/353) 131,437:438,518:521, 

587,637 
— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla

rına tesir etlen mükellefiyetleri bertaraf 
etmek amaciyle alınan Bakanlar Kurulu 
kararnamelerinin onaylanması hakkında 
(1/108) 27,424,482:485 
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— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatları
na tesir eden mükellefiyetleri bertaraf et
mek amaeiyle alınan Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin onaylanması hakkında 
(1/108) 325:329,390:393 

— «Bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare 
ve benzer tesirler icra eden sair mükelle
fiyetleri bertaraf ötmeyi öngören usul ve 
şartların ihdası hakkında karar» in kaldı
rılarak yerine ikame olunan karar hakkın
daki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 
onaylanmasına dair (1/107) 27,324:325,386: 

389,424,478:481 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni 
kadrolar eklenmesine dair (1/361) 31:32 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmına kadrolar eklenmesi 
hakkında (1/354) 28:29 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütc.e yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/45) 25:26,119:122,294:297 

Hay fa 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü. 1963 bütçe yılı Kesinhesabı hak
kında (1/46) 11:12,71:74,171,24i :249 

— Gece öğrenimi yapan İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
pers meliııc ok ücret verilmesine dair 
(1/370) 165 

— Geçici Komisyon Başkanlığının, 
6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişik
likler yapılması hakkında (1/225)* 585 

— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma ile 
ilgili IV ncü kısmın eklenmesine dair pro
tokol ve •eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair (1/79) 27,189,306:309,324, 

374:377 

— Hacettepe üniversitesi kurulması 
hakkında (1/359) 589:606 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1903 bütçe yıh Kesinhesabı 
hakkmda (1/42) ' 20:21,107:110,172.278:281 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı kesinhesabı 
hakkında (1/186) 21:22,103:106,172,282:285 

— 2550 sayılı hâkimler Kanununun 
değişik 17 ve 18 nci maddelerine bâzı fık
ralar ilâvesin* ve 17 nci maddeye ilişkin 
'(1) sayılı eetvellcrde, ve 18 nci maddeyo 
ilişkin (2) sayılı cetvellerde 3659 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Adalet Bakanlığı bölümünde de
ğişiklik yapılmasına dair (1/314) 29:31 

— İnsan lıa'lcları ve aııahürriyctlerini 
korumaya dair Avrupa Sözleşnirısiıifi ilişkin 
2 ımmnt'Hih Protokolün onaylanmasının uy-
•Tiın bulunduğu hakkında (1/341) 131,436: 

437,510:513,587,637 

— İnsim haklan ve amalhürriycblerini 
korumaya dair Avrupa Sfele^mesi'iım 29, 
30 ve 34 neü maddelerini değiştiren 3 mraıa-
s-ıılı Protokolün on aykırımı sının uygun bu-
l'induğu hakkında (1/296) 131,437, 

514:517,587,637 
—• İstiklal madalyası verilmiş bulunan

lardan muhtaç durumda olanlara vatani 

—• Bazı mamullerimizin tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarımla vergi, resim, hare ve 
benzer tesirler icra eden sair mükellefi
yetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve 
şartların ihdası hakkındaki Bakanlar Ku
rulu Kararnamesinin onaylanmasına dair 
(1/109) 27,190:193,224,314:317,382:385 

— 1960 bütçe yılı kesinhesabı hakkın
da (1/26) 22:23,111:114,172,286:289 

— 1063 bütçe yılı kcsinbosabı hakkın
da (1/45) 25:26,119:122.172.294:297 

— Devlet Hava Meydanları İsletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı kesin
hesabı hakkında (1/35) 12:13,75:78,171.250: 

253 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü lî>63 bütçe yılı kesin
hesabı hakkında (1/54) 13:14,79:82,171,254: 

257 
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hizmet tertibln-don aylı'k bağlanmadı hak
kında (1/372) 541 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kcsinhcsabı haidtında (1/34) 11,59 

62,171,234:237 
—• Karayolları dönel Müdürlüğü 1963 

bütçe yjlı Kesinhesabı hakkında (1/49) 11,63: 
66,71,298:341 

—• Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün 36 neı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş cihınan ve hukukî uyuşmazlıkların 
çözülmesi 'hususunda Divanın yargı hak
kını önceden tanımayı ^erekt'ren ihtiyari 
'kayda 'katılmumuz hakkındaki 5047 sayılı 
Kamınım yeniden uzatılmasına dair 
(J/275) 131,438:439,522:525,587,637 

— 31Mayifi 1957 'tarihli ve 6090 sayı
lı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici 
birinci, ikinci, üçüncü maddcleriıı'n yürür
lük sürelerinin (20) yıla çıkarılması ve ge
çici dördüncü maddesinde değişildik yapıl
ması lıaMunda (1/371) 541 

— «XXXVII sayılı Tüı&i'y© • Cunrhurİ-
r iyot i Listesi» (En ziyade Müsaadeye Maz
in ar Millet Tarifesi) nde dcğişfkli'k yapılma
sına dair olan Batanlar Kurulu 'karatiarı-
tım onaylanması hakkında (1/184) 2S.331, 

402:405,424:425,494:497 

— «XXXVII sayılı Tü-k'ye Cum'hnri-
rlyoti Listesi» (En ziyade Mü :aade,ye M-az-
ha.1 Millet Tarifesi) nin yürürlüğe konul
masına dair olan Balkanlar Kurulu Kararı
nın onaylanması hakkında (1/185) 28,322:334 

414:415,506:5CÖ 

— Petrol Jla'res; Başkanlığının 19G3 
bütçe yıh Kesinhecabı hakkımda (1/49) 18:19, 

' 95:98,171:172,270:273 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
bütçe yılı Kesinhc^a'hı ha.kkında (1/249) 19:20, 

99:102,172,278:281 
— Teltcl Genel Müdürlüğü 1958 bütçe 

yılı Keslnlıesabı hakkında (1/24) 14:17,87:90, 
171,262:265 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1959 bütçe 
yılı KesMıoaabı hakkında (1/123) 17:18,91:94, 

171,266:269 

Sayfa 
— Tekel 0«ııcl Miidiii-lüyüııüıı 19Ö1 büt : 

.;o yıh IfesJıhosalıı halikı-nda (1/31) 23:25, 
115:118,172,291:293 

— - Tekn'Jker ve teknisyenlerin unvan, 
,;ö:'cv v« yetkileri hakkında (1/373) 541' 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
lî;ı Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tari-
i'os'iîu-e yapılan değişMİklerin onaylanma
dı» dair (1/230) 28,331,406:409,498:501 

—• Türkiye Cumhuriyeti Hö'tümctiren 
Mı Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tari-
lW'nîn onaylanması halicknıda (1/229) 23:27, 

198:iy9,302:'305,324,37lÛ;373,424,474:477 
— Türkiye Oumhur'yeti I-1'o Arjantin' 

(humhurİyetİ abasında 19 Ağustos 1965 ta-
v'lılnde Ankara'da imzalanan Türkİve - Ar
jantin Kültür Anlaşmalının onaylanmasının 
iv-sim bulunduğuna dair (1/95) 27,329:330, 

394:397,424,4^6:4S9 

— Tünkiye Cumlhumyefti iflie Fas Kı-
raühğa amasında 21 Kasım 1906 tariıhnradıe 
RaibatUa afcd&dihniş bukunan • Kültür Aıı-
laşmıasMHtı omayiammiaısmın vryıgoun bulun-
duğu-na dair (1/308) 131,439,1596:529,587,637 

•— 'Tünbiıye 'Oumüıuriyettli Listesi (Eaı-
Ziyade Müsaadeye Maahar Miılftett Tıarife-
si) 'iıirı ottaylanımasmını nuygıuı faaı-hındu-
ğu fcafcknuda. (1/227) 28,331:332,410:413, 

502:505 

— TMMıiye 'Cutmıhuniyeti 'Lisbcsi (Eın 
Ziyade Müa&adqye Maahar Millet Ta i f e 
si) mim 82,05 poıziısyonraadaıki dlbane ıdeğî-
şiktLiğin,kı onıaylıannıasının •uygun fhalua*. 
dıuğmhaflükmda. (1/228) 127,330:331,389: 

401,424,490:493 
— Tünkiyte 'il* İran. 'arasında Tran-

Bİıt Anılaşması ve efekrâniiın «mayİBraması-
uun uyıgıuın ibuünuduğııniL dair (l/i92) 27,189: 

190,310 $16,324,378:381 
— 'Türk ISfiÜahılı KuvveMem Panosnıelli 

•haHckımıda (1/234) 06:57,193016,343:365, 
448 :4>69,'606:616,61'6 ^632,667:67)6,677 Mİ 

— S659 sayılb Karaınıa ıbağlı (1) sayıül 
cafevetl üe tadil ve elkkıî'mln Adalet Ba
kanlığı 'bölümümde değişi dik yapılması
na dair (1/314) 29:31 

~ ı3630 sayıüı Kaıramitti fb&ızı •mıadde-
'ierkuin d«ığiştiîı#raıesî <bâ-zı maddete^ini» 



— 22 — 
Sayfa 

ikaiİKİLtTlIimıası rv>e bir ıgeçioi mıadde ofclon-
nroeöi haıklkaınida (a/153) 166 

— 3.530 tsıayıllı Beden Tarbdıye&i Kamı-
arana idk 4047 •sayıllı Kamma bağlı (1) 
sayılı idetttveJidıe değişiklik yajpıknıa&ı, 6 ncı 
madıdeskııin tâseğdıştünUlmıesi vıe bu laamnıma 
bir ok madde eMmımasi halkkımlda (1/321) 166 

— 'Yeniden feuruiîıacıak •vaıkıffiar hak-
Jnnda .('1/239) 32:36472:188,298:30^24, 

306:369,424,470473 

Sayfa 
— '23 Haziran. 1959 tarihinde Beyrut'

ta dftnaaılaırfâfrı Türfciyıe Cumhuriyeti Hükü
meti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Kültür Anlaşmasının onay-
tamaMia dair ı(l/!l<92) 131,440:441,530:533, 

987:588,637:638 

— VıaMlıar Oeınıel ıMüdürilüğu 1983 
ıbüAçJe yuh Kesiinlbesıabı hakikmıda (1/52) 1.1, 

W :70,171,242 £45 

TEKLİFLER 

EtenMri (Z. Nihat Özel) 
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro

ları 'hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun ıteklüfii (2/328) 638:657 

Balıkesir (Fennî îslimyeli) 
— Tahiroğlu Haşin Üngför'e vatani 

hiamet tertibinden aylık bağlanması hak
kında (2/533) 584 

Bolu (H, İbrahim Cop ve 9 arkadaşı) 
— 3204 sayılı Orman Genel Müdürlü

ğü Teşkilât Kanununa bir madde eklen
mesine dair (2/536) 585 

•Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi (M. 
Nuri Ademoğlu) 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun 
hakkında. (2/532) 422 

Cumhunİyet iSenatasu Adana Üyesi (M. 
Nuri Âdemoğlu ve arkadaşları) 

— İstanbul Üniversitesi Kadro Kanu
nuna ek kadı» kanunu hakkında (2/489) 169: 

170 
Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 

(Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı) 
— 5434 sayılı Kanumun 41 inci mad

desinin 3 neü (ibrasının kaldırılması hak
kında (2/185) ,28,334 5343,425 426,588,638 

Cumhuriyet Senatosu (C. Baş. Konten
jan Üyesi (Hidayet Aydmer) 

— 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 232 sayılı 'Kanunla değişen 60 ve 
•51 nci ımadd-elerinin değişti riLmesi hak
kında (2/539) 635 

Cumhuriyet iSenatotsu C J-ta^kanı 
kontenjan üyesi (Muzaffer Alaııkuş) 

— Türk Ceza Kanununun 567 inci mad
desine ıbir fıkra Eklenmesine dair kanun 
teklifi >ve İçişleri, 'Turizm ve Tanıtma, 
Adalet ve »Mîllî Eğitim komisyonları ra
porları (2/173) 422 

Cumhuriyet _ Sematıossu (C. Halkanı 
Kontenjan Üyesi) (Hidayet Aydmer) 

— Hukuktu .maihkemc usulü hakkın
da (2/638) •: 635 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
(Rıfat öztürkçiuc) 

— 5247 sayılı İstanbul Ü.nivorsi'tcai ku
rulup kadroları ile bu kanuna ek 7101 sa
yılı Kanuna bağlı •('.lj.toyi'lı cetvelin -(Tıp, 
Hukuk, Edebiyat, 'Fen ve ilktisaıt) falkül-
teleri ile 12 , 4 . 19G2 tarâılı ive 43 sayılı 
Diş. hekimliği fakülteleri kuruluş. kadro 
Kanununun (1) sayılı cetvelinde değişik
lik yapılmasına dair (2/363) 543 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
(Rıfat Öziürkçİne) 

— 5347 sayılı İstanbul Üniversiteleri 
Kuruluş Kadroları Kamımı ile bu Kanuna 
ait 7161 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cet
velin (Tıp, hukuk, edebiyat ve iktisat) 
fakültelerinin 5517 sayılı ı(Onma>n fakül
teleri 'Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelin 
ve 12 . 4 . ia02 tarih 43 sayılı Diş; He
kimliği Fakülteleri 'Kuruluş Kadno Ka
nunun) (1) sayılı cetveli ile ö l . 4 . .1065 
tarih 582 sayılı eczacılık fakültesi (1.) sa
yılı cetvelinde değişiklik yapılması hak
kında (2/528) 5 
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Sayfa 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir) 

— 5434 sayılı Kanunim 41 nci madde
sinin 3 ıneü fıkrasının kaMrri'lması hali
kımla (2/189) 28,334.^,425:406, 

588:638 

Onmlıariyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir) 

— Türk Oeza Kanununun 567 jnai mad
desine ıbir fıkra eklenmesine dair (2/180) 

422 

ıÇankırı (Mehmet Ali Arsan ve 3 ar
kadaşı) 

— 521 sayılı Danıştay Kanununun 
168 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/1534) 584 

Eklime (Nazmi özoğul ve 38 arkadaşı) 
— İstiklâl Savaşında üstün yararlığı 

gorülero ölü emekli Jbinlbaşı Nihat Ofc'un eşti 
Seniye Ofk'a -vatani 'hizmet ıtertiMnıden ma-
aş ibağlanmaşı hakkında (2/595) 584 

Giresun (îhrahim Etem Kılıçoğlu ve 
130 arkadaşı) 

— 25 , 5 . l'OÖl tarih ve 306 sayılı Mil-
la'tive'kili «eçimi Kanununun 16 . 8 . 1961 
tarih ve 348 sayılı, İT . i '. 1964' ıtarih ve 
447 sayılı, 13 . 2 . 1965 ıtarih ve 533 sayılı 
ve 10 , 4 . 1005 tarih ve 6516 stayılı kıamum-
larla tadi'l ediîen 'kanunun 'bâzı ımaıddeleri-
nkı tadili hakkında (2/531) 165:166 

Oir*esun (M, Kemal Çilesiz) 
— Fındık bölgelerinin smırlandırılımaısı . 

hakkında (2/67) 136489 
Hakkâri (Ali Karakan) 
—- Türik Ceza Kanununum 667 nci mad

desine bir fıikra eMenmesine da'ir ('2/1178) , 422 
Iklareei Üyeler (Millet Meclisi idare 

Âmirleri) (İzzet Oktay, Muslih Görentaş 
ve Celâl Sungur) 

— 1967 yılı Bütçe Kanunuma (bağlı 
(A/1) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması -hakkımda (2/529) 130 

İstanbul (Ali Esat Birol) 
— 6785 sayılı imar Kanununda, bâzı de

ğişiklikler yapılması hakkında (2/540) 635 
istanbul (Ali Esat Birol ve Osman Nuri 

Ulusay) 
— 6785 sayılı imar Kanununun tezi 

Sayfa 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/540) 637 

istanbul (Orhan Eyüboğhı ve 23 arka
daşı) 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka- * 
ımnıuna gwici bir madde eklenmesi hak
kında {2/541) 635 

istanbul (Reşit Ülker) 
— İst arabul Lâğıımlama (Kanafiizasyon) 

idaresi (ili) kuruluş ve işletime kanunu 
hakkında (2/542) 635 

Kayseri (Atıf Hacıpaşaoğlu ve 3 arka
daşı) 

— Rulet, tirt, langırt ve 'benzeri oyun 
•al* muaikinaları hakkımda (2/301) 422 

Kayseri (Mehmet Ateşoğhı) 
— 2739 sayılı Ulusal Bayram ve öenedş 

Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (O) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (2/288) 131 

Muş (Kemal Aytaç) 
— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilke-

okul öğretmenlerinin haftalık ders saatle
riyle €İk ders ücretleri (hakkında (2/870) 542 r 

543 
— Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

kuruluş ve memuriian Kanununa efe, şutuma 
erad'ifcasyonu tncvkree ve taşra teşkilât ve 
muhasebelerinde çalıdan bi'hi'mum ımemur ve 
hizmatlrilfrri'n intibakları ve sair özlük işleri 
h ı k ı n d a (2/537) 585 

Sivas (Gültekin Sakarya) 
— 24 . 12 . 1967 gün ve 521 sayılı Da

nıştay Kanununun 166 ncı 'maddesinin 2 nci 
fikrasının değiştirilimetsİne dair (2/422) 441: 

445 
Tekirdağ (Kemal Nebioğlu ve 7 arka

daşı) 

— işsizlik Sfigortası hakkımda (2/317) 10 
Trabzon (Ahmet Şener ve iki arkadaşı) 
— 657 sayılı Dövlet Memurları Kanu

nuna ek 819 saydı Kanuna Ibir ek ımadde 
eklenmesine dair (2/543) . 635 

Urfa (Ramazan Tekel) 
— 6964 sayılı Kanunun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesine ve 'bu kanuna üç mad
de eklenmesine dair (2/530) '130:13i 
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TEZKERELER 
Sayfa 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
— 5590 sayılı Kanunun 59 »cu madde

sinin (a) bendinin iptaline dair (3/667) 136 
Başbakanlık tezkereleri 

Çeşitli işler 
— Teilcel O n « l Müdürlüğü 1958 yı>lı 

döner ıserma.yo hesaplarına ait bilanço i'le1 

muralkıp r-apûrunum sunulduğun a dair 
(3/127) 14:17,87^0,1711,262:265 

—Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 yıl* 
döner sermaye hesaplarına ait ibilâmçıo i'le 
murakıp rapoınmun ısumılıduğu-na dair 
(3/128) 17:18,9i ;94,171,266:269 

Yasama dokunulmazlıkları 
— Ay'dın Milletvekili Reşat ozanda'-

mn, yasama do'kunul m azlığımın ıkaldırıl-
ması Ihakkında (3/664) 131 

— îstanlbul MIHtatıvdkili Otfhan Seyfi 
Oriıon'un, yasama dıolkunulımazlığınuı kal
dırılması bakılanda (3/665) 131 

(3/ffn> 541 
— Sinop Milletvekilli Mustafa Kaptan'-

in, yas-aıma dokunulmaızlığıının kaldırılması 
halkında (3/606) 131 

Cuınhurbaşkanlığı tezkereleri 
—• Vazife ile yurt dıtşına giden Düşleri 

Balkanı İhsan Sabrı ÇağlayangilV fişleri 
Balkanı Faruk Sükan'm vekillik ^tanesinin 
•uygun görüldüğüne dair (3/678) 543 

— Vazife, ile yurt dfişırna 'griden Ulaştır
ma Balkanı Sadettin Bil'gi'Ç.'e Oaîışma (Baka
nı Ali Naili Brdetn'İn vflMllük etmesinin 
uygun görüldüğüne dair '(3/672) 643 

Çalışma Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 
— Tekirdağ Milletvekili Kemal NeM-

•oğlu ve 7 arkadaşının işsizlik sigortası (ka
nun ftcfoiMinirı, aynı konudaki ikamın tasa
rısı gelineeye kadar erfcelemmıesine Korniş-
yonea 'karar verildiğine dair (3/663) 10 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
— Bir (toplantı yılında iki aydan <,wk 

isin alan Bursa Miiletvdkîl'i librabim Otk-
tem'* ödeneğinin verilmesine dair (3/669) 324 

— Bir toplantı. yılında Ski aydan 'şo'k 
izin alan Maraş Milletvekili Kömalî Baya-
zit'a ödeneğinin veril'in'esme dair (3/670) 323: 

324 

Sayfa 
— Sayın üyelerden bâzılarına izin •ve

rilmesine dair (3/668) 323 
(3/674) • 685.-686 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 

— Ankara Üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı Kesinli'e^abına ait uygunluk (biklirimi-
ıi'in sunulduğuna dair (3/661) 5 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(Tcnel Müdürlüğünün 1962 Mbee 'yılı Ke-
simheö'aıbına ait uyguınhıJk 'bildirim inin su
nulduğuna dair (3/155) 12:13,75:78,171, 

250:253 
— DOTİM Hava Meydanları işlemesi 

(rene! Müdürlüğünün 1963 bütçe yı'h 'Ke-
sirahesabına ait uyguntulk bildiriminin (su
nulduğuna dair (3/372) İS ;14,79 #2,1.71, 

254=257 

— Devlet Hu işleri Genel Müdürlüğü
nün 1963 Ibütçe yılı Kesİnhesabına ait uy
gunluk bil d iri miıı'in sunulduğun'a daİT 
(3/322) 25:26,119:122,172,294:297 

— Devlet Üretime 'Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 'bütçe yılı İK^nııtoesalbma ait 
uygunluk Ibildiri'm'inin «unulduğuna dair 
(1/46) 11:12,7i =74,171,246:249 

— Hudut ve .Salhillicr öağînk 'Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinlhesabına 
ait uygunluk bildir imin in ısu'mıklnğuna 
dair (3/109) 20 =31,107 =110,17İ2,27!8 :281 

— Hudut ve ıSalh'illcr Sağlık Oenel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı -Kesininasabına 
ait uygunluk bildiriminin «ıi'mılduğuna 
dair (3/434). 21:22,103 =106,172,282:285 

— Hudut ve SalhiHkor Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı •K-esinlhe'salbma 
ait uygunluk (bindiriminin sumılduğuna 
dair -(3/662) 5 

— Karayolları G-enel Müdürlüğü 1062 
bütçe yılı Kesiınbetsabına ait uygunluk 
Ibildİriminin sunulduğuna, dair (3/15!) 11, 

59r-67,17ıl,234:237 
— Karayolları Genel Müdürlüğü. 19<63 

bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 
'bildiriminin {sunulduğuna dair (3/251) 11,63 = 

€6,171,238=24-1 
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Sayfa \ Sayfa 

— P&trol Dairesi Başkanlığınım 1963 
'büt^e yılı Kesimihesaibıtna ait uyg^mil'u'k bil-
•dirimmin. sunnı'lduğuna dair (3/157) 18:19, 

95:98,17i :17â,270:273 
— Retröl Dairesi başkanlığının 1964 

bütçe yılı Kesinhesabuna ait uygunluk MI-
dİrinımin sunulduğuna 'dair (3/551) 19:20, 

99:102,172,274:277 
— Tekel Genel Müdürlüğünüm 1958 yılı 

KesMıesabına ai'fc uygunlulk İblldiritmin'iin 
(sunulduğuna .dair (8/129) 14:17,87:90,171, 

262:265 
— Tdkel O-cntel 'Müdürlüğünün 1959 yılı 

Kasmhasafrına ai't uygurildk IbîMirimliniın 
sunulduğuna dair (3/135) 17:18,91:94,171, 

'366:269 
— Teikel Geme! Müdürlüğünün 1960 

yılı döner sermaye hesaplarına ait bİ'lân-

yosu ile denetim raporumun ve uygunluk 
S 'bildiriminin sunulduğuna dair (3/131, 

3/163) 22.-23,111 :l'14,172,2«î:289 
— Tekel Genel Müdürlüğünün 19Ö1 

yılı döner sermaye hesaplarına ait M'liân-
çffsu i'le denetim raporunun ve uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna da'ir (3/139, 
3/612) 23:25,115 :118,172,29i:293 

— Vaikıljflar Genel M'üdiürlüğürtüm 1063 
bütçe yıllı KesiniheKabıma 'ait uygunluk Ibil-
dirilnıi'nin sunulduğuna dair (3/390) 11,67: 

70,171,242:245 
— Yalova Kaphcalan işletime idareci

nin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malî yılları hesabıma ait rapor ile İji'lâarço-
sunun sunulduğuna dair fcczfke releri 
(3/142, 3/143, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148) 14, 

83:86,171,258:26) 

GEÇEÎT TUTACAK ÖZETÎ 

Cüt Sayfa ' 
5 . 6-1967 tarihli 113 ncü Birlcşimö 

aiit 18 129: 
130 

7 . 6 , 1967 tarihli 114 ncü Birleşim* 
ait 

Cilt Sayfa 
12 . 6 . 1967 tarihli 117 tıtfi Birloeffme 

lİt 18 539: 
(541 

1.4 . 0 . 1967 tarihli 118 nei Birleşime 
18 164: ! ait "18 582: 

165 ! 584 
8 . 6 . 1967 tarihli 115 nei Birleşime j 1 5 . 6 . 1967 tarihli 119 neu Birlenme 

ait 18 321 ; ait 18 634: 
9 . 6 . 1967 tarihli 116 ııeı Birleşime J 635 

ait 18 421: İ 16 . 6 . 1967 tarihli 120 nei Birleşime 
422 aiıt 19 3 

YOKLAMALAR 

Cilt Sayfa 
i s " 57, 

58,132,166,322,423,542,585,636 



SÖZ ALANLAR 

Srnıfa 
Mustafa Akalın (Afyon Kaıabi^ır) -

ı faeottepe Üniveristessi 'kurulması iı̂ ;.-!-;us-
da 'kanun tasarısı mümuseıb'etiyle. fı!>4:5!)5 

— »Sivas Milletvekilli, (lül'tokin Sakar-
ya'nıtı, 24 . lfi . 1967 gıkı vo 521 sayılı 
Danıştay Kanununun 1G6 neı madde
sinin 2 ıvei fıkrasının tleğişti'tihrıcshm-
dair 'kamın teklifi .münasC'be'tiy'İJt!. 4^;î 

•— Türk Silâhlı Kuvvetimi Personel 
'kamum tasarlısı mönasioUit'iylo. 450:451,4ü!: 

4ti2,4<i5,613:614,fil5 
Yaşar Akal (Samsun) - Ankara Üni-

vorsi'tdsi kuruluş kadroları hakkıııdaıki 
fi&'îî) sayılı Kamuna, «k ka'imn tasarısı ile 
Ucnizıli Mille'fcvekili Z. Nihat ÖSKSİVIU, An
kara 'İTTV i v'CTSi'ît'c s i kuruluş kadroları 
hakkındaki 52Î10 sayılı Kanuna ek 'ka
nım tekli l'i münaseJlıetiyl'e. 639 :-H4Ü 

— ICadmlaırının dayrtıınnıda tfn-ec-
den tevhit edilen ve kanunim söz ve 
ruhuna uy^nn düşen ıtsuMen noden ay
rıl î'n-mrş «olduğuna da;> sorusu ımirrnso 
betiyle. 571 

—• -SamsunMa. 'bir adliye narayı ya.pd-
ı ıi asın m düşünülüp diİRÜniiİKTedigİne dînir 
horusu ve Adalet Bakanı Hasan Din-
eer'in «özlü eovalbı nıîinas^hc'tiyle. 5<iD 

— Saıiıı su n'da yaptı Sı temaslar souu-
eu-Ji'da efeildik'l^ri'in gördÜKÜ mahallî flliti-
yae.ları 11 ülkü met duyurmak istediği 
hakkında. . 8:9 

— Savcı ve yar^ıelara adlî işlerin 
^üriiş/iıforveidnd'e kullanılan •"rtiomn'bil ve 
,İc'ep »'ilin vasUt alandan 'kaimin üe-refinin 
ödeniri omıîıs, "'olduğuna dair Korusuna vo 
Adalet Hakanı Hasan Dineer'jn sözlü 
eevabı ınüna-sobe-tiyle. 574 -575 

— Ven-İden kuralnea-k vakıflar hak
kında kanun tasarısı ve Adalet, İçiş teri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından sovçifeıı 
•\ tvr üycduvn kutulu ("leeici Kofmlsyon ra
poru nıünasehetiyle, 179,184:18fı 

Sayfa 
Alırı:': Nilî:it Akny (Çanakkale) -

'("i.k w:':'t!ılı Kuvvetk"i;'ı Pn-.v.msd l;;ı-
Hİ..İIU tasarısı mürraseibetiyl'e. (i-25 

Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) - Bâzı 
tiranı ul k'i "i ııık/in tevsilk (•ditecek ihraç; 
fiya'l'larırıd» ver^'i, resim hare vUi iheıı?J?'t' 
tesirler iera eden sair nıii'kelteü'iyeti^ri 
hoı'tara 1: etmeyi öngören usul ve san"t-
lari'iı ihdaısı- 'hakkındaki 'Bakanla.r Ku
rulu Karamıaın'esiniıı on aylanmasına 
dari kamın tasarısı münase'be.ıttvle. .192 

j — Bâzı nı an mil terimiraıı ihra^' fiyatla-
i rııra tes> eden mü'keitef'iyeltlerİ 'bertaraf 
! Mıne-k aınaeiyte a.bıum Balkanlar Kurulu 
i karaınauıel'orinrn onaylım ması haOdnnda 
! kanım'tasarısı müna^ehcitiyle, ÎJ26:'Î27 
! — (mmnuriyet Henaitosu 'Burdur Üyesi 

l^amk KıııavMirk ve fl arkadaşı ite 
i Ounıhuriyöt Senatosu Tunceli Üyesi1 

; Mehmet Ali Deınir'in, 54JÎ4 sayılı Ka
nunun 41 tı*i- !m ad (tesvittin '1 neü fıkra
sının kaldırılması hakkında kainin teklifi 
m ün it seb «t iyi w 341,44 2*44" 

— Hacettepe ÜuiversiteKİ kurııl-maısı 
hakkında kanun 'tasarısı 'iııüu'as'eıbetİvte. 

— Yeniden kurulacak vakıflar 'hak
kında kanun tasarısı nıünâseheti'yle, 

Fethi Alacah (Tokat) - Cumhuriyet 
Senatosu Burdur Üyesi Faruk Kınaytürk 
ve fl arkadaşı ile (hmıhıır'ye't Senatosu 
TuneJeli Üyesi MuTımöt Ali Demİr'in 
5434 sayılı Kanunun 4! nei maddes5nm 
îî 'neü fıkranıııııı kaldı ninnisi (hakkında1 

kanun teklifi nıüna'ieibetıyle. 
Orhan Alp (Bayındırlık Bakanı) (An-

Irara) - Hmöp Mill-ctvckİlıi Hibııi îşgüaar'-
ııı, Malatiya ili AOtcja.da-ğ ilees'i-nin Ha'n-
lıacı - Levent arasındaki yolunun yapılıp 
yapılmadığına dair sorusu •m'iiııa-s'eüıe-
tiyîc. 

fOft: 
604 

1.78 

1̂4 

lfl6 



— 27 — 
Sayfa 

Çetin Altan (İstanbul) - Atı'L.ii'ii Üni
versitesi kuruluş kadroları Iı;ıkkıııd;ıki 
5239 sayılı Kanuna e'k 'kanun tasarısı ile 
Denizli Milletvekili Z. Nilıat üzelim, An
kara Ünive'rsölt'esi kuruluş kadroları 
haVkmdaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi miünaseb etiyle. 641 :G45 

— Güven Par^tisii Grupu adına Or
ta - Doğu siyasi bunalımı ve savaşı- hak
kında. 134:135 

Tahsin Argon (İsparta) - Yeniden 
lcurula«ak vakıflar hakkında kanun ta
salısı münasebetiyle. 32:34 

Mehmet Ali- Arsan (Çankırı) - Or
ta Doğu olayları hakkında öncelikle gö
rüşme alçımassına dair önergesi münase
betiyle. 139 

Hüsamettin Atabeyli (Devlet Bakanı) 
(Erzincan) - Samsun Milletvekili Yaşar 
Akal'm, imam kadrolarının dağılımında 
Önceden tesfbit edilen ve kanunun söz ve 

Sayfa 
ı-ııhıvna uygıın düşen usul don neden ;ıyvil-
mainıış olduğuna dair sorusu nıüıt;ı,vİJ0-
tiylc 570:571 

Hüseyin Ataman (İstanbul) - Türk Si
lâhlı Kuvvetten Personel kanunu tasa
nsı miinascfoetiyle. 53 

İhsan Ataöv (Antalya) - Ankara Üni
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ile 
Dcnıîızlİ Millet vekili' Z. Nihat özel'm, 
An'kara Üniversitesi Kumlluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna c!k 'ka
nun teklifi münas^bötiyle. 651:663 

— Hacettepe Üniversitesi' burulması 
haiktanda kanun tasarısı münasöhetiyle. 598: 

599 

ibrahim Aytaç (Balıkesir) - Giresun 
Milletvekili M. Ke!ma] OiHcsiz'iin, fındık 
bölgelerinin sınırlandırılması hakkındaki 
kanun teklifinin gündeme -alınmasına dair 
önergesi mü'naselbetiyte; 137,138:139 

B 
Halil Başol (Tekirdağ) - Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 674:675 

Nurti Bayar (Sakarya) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kamına ek kanun tasarısı ile 
Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'iti, 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kânun 
teklifi münasebetiyle 650:65.l,655 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro-
lan hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasansı münasebetiyle 589 

— Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesİ 
Faruk Kınaytürk ve 9 arkadaşı ile Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nei 
maddesinin 3 neü fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 336:337, 

340,431:432 

— Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 603 

Rıfat Baykal (Mardin) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 56 

Sadi Binay (Bilecik) - Sivas Millet
vekili Gültekin Sakarya'nın, 24 . 12 . 1967 
gün ve 521 sayılı Danıştay Kanununun 
166 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının, değiş
tirilmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle , 443 

Orhan Birgit (İstanbul) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kanun tasansı ile 
Denizli Milletvekili Z. Nihat Özel'in, 
Ankara Üniversitesi kuruluş' kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun. 
teklifi münasebetiyle C38:639 

Ahmet Şevket Bohça (Kastamonu) -
Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk 
Kınaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuriyet 
Senatosu Tuneeli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nei 



— 28 — 
Sayfa 

maddesinin 3 ııcü fıkrasının kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi münase
betiyle 338:339 

İhsan Sabri Çağlayan^Ü (Dışişleri Ba
kanı) (Cumhuriyet Senatosnu Bursa 
Üyeâ) - Bir önceki birleşimde Orta - Do
ğu bunalımı ve savası hakkında yapılar» 
konulmalara, cevap veren ve bu konuda. 
Hükümetin görücünü belirten demeci .1(i8:l(>9 

— Orta - Puğıı'da barışı tehlikeye dü
şürecek şekilde başg-östcraı olaylar hak
kında Meelisin aydınlatılmasına dair veri
len önergeler münasebetiyle 0:7 

İsmail Çataloğhı (İçel) - Hacettepe 
üniversitesi kurulması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 592:593,fi0] :fi02 

— Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 47:40,204,35.1, 

354,358 :359,(İ63 

Ahmet ÇeM (Trabzon) - Ankara 
t üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
523i) saydı Kanıma ek kanun tasarısı ile 
Denizli Milletvekili Z. Nihat, özel'in, 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 523!) sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle 65.1 :fii)4 

Fethi Çelilcbaş (Burdur) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kamına ek kanun tasarısı ile 
Denizli Milletvekili Z. Nihat Önel/in, 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle 645 :G47 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı münasebetiyle 445 ;44G 

—• BfiKi mamullerimizin tevsik edi'eeek 
ihra.c fiyatlarında vergi, resim, hare ve 
benzer tesirler icra eden sair mükellefiyet
leri bertaraf etmeyi öngören usul ve 
şartlann ihdası hakkındaki Bakanlar Ku-

Sayfa 
Hehice Hatko (Boran) (Urfa) - Hacet

tepe Üniversitesi kurulması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 604:605 

rulu Kararnamesinin onaylanmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 190:192 

— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf et
mek aıııaeiyle alman Bakanlar Kurulu 
kararnamelerinin onaylanması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 325:326,328,239 

— Hacettepe üniversitesi kurulması 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 593:594, 

600:601 
— Yeniden kurulacak vakıflar hakkın

da kanun tasarısı münasebetiyle 184,185 
•— 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta 

imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Kültür Anlaşmasının onaylanmasına da
ir kanun* tasarısı münasebetiyle 440 

Abbas Ali Çetin (Kars) - Cum
huriyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk 
Kına.ytürk ve 9 arkadaşı île Cumhuriyet 
Senatosu -Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Domir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 ııei 
Haddesinin 3 ııcü fıkrasının kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi münase
betiyle 433 

S. Ekmel Çetinel (Zonguldak) -
Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk 
Ki n ay t ürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 ııei 
maddesinin 3 ncü fıkrasının kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi münase
betiyle 428:429 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) -
Fındık bölgelerinin sınırlandırılması hak
kındaki kanun teklifinin gündeme alınma-

j sına dair önergesi münasebetiyle 137:138 
j — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
; kanunu tasarısı münasebetiyle 210 
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Say'a 
Mehmet Delikaya (Malatya) - Doğu 

illerini, hedef alan bâzı bolünü yaymbıra 
dair demeci ;I22 :323 

Ahmet Demiray (Amasya) - Ankara 
Üniversitesi Inını'ır"; kadroları hakkındaki 
52:!') siiylı Kanuna ek kanun tasarısı ile 
Denizli Milletvekili %. Nihat özrl'in. 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 528!) sayılı Kanuna, ek lımmı 
teklifi münasebetiyle 638 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
lun hakkındaki 523!) sayılı Kanuna ek ku
rum tasarısı münasebetiyle 5R£ 

Nihat Diler (Erzurum) - Deprem böl
gesinde bilgi edinilmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Meclis 
Arattırma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 556:562 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 37,42 ;43,46 

Sayfa 
Hasan Dinçer (Adalet Bakan) (Konya) 

- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'im, İs
tanbul Belediye Meclisi A. P, üyesi bîr za
tın 27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve 
gayrimes.ni göstermeye kalktığı yolunda
ki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
sorusu münasebetiyle 565,566 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu 
münasebetiyle 569 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
savcı ve yargıçlara adlî işlerin görülme
sinde kullanılan otomabil ve jcep gibi 
vasıtalardan kaçının ücretinin ödenmemiş 
olduğuna dair sorusu ıtıüna«dbetiyle 574 

— Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'da bir Adalet Karayı inşası için her 
hangi bir hazırlığın yapılmış olup olma
dığına dair sorusu münasebetiyle 155 

Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) - Cum
huriyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk 
Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile, Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Dc-
mir'in 5434 sayısı Kanunun 41 nei Mad
desinin 3 neü fıkrasının kaldırılması hak-
landa kanun teklifi münasebetiyle 427-428 

— Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkında kamı» tasarısı münasebetiyle 595:596 

Himmet Erdoğmuş (Kütahya) - Yeni
den kurulacak vakıflar hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 35:36 

Eecai Ergüder (Ankara) - Hacettepe 
ÜniversİlteM kurulmadı hal-ckında kanrıı 
tasarısı münasebetiyle 590:592 

Şaban Erik (Malatya) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 212:213 

Nihat Erim (Kocaeli) - Güven Partisi 
Grupu adına Orta - Doğu siyasi bunalımı 
ve savaşı hakkında demeci 135:136 

Kadri Eroğan (Sakarya) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı •mü
nasebetiyle 673:674 

Ahmet Ersoy (Kütahya) - Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile 1963 bütçe yılı Ke-
sinhesnp kanunu tasarısı münasebetiyle 62 

İlhamı Ertem (Millî Eğitim Bakam) 
(Edirne) - Ankara üniversiteleri kuruluş, 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ile Denizli Milletvekili 
Z. Nihat özel'iıı, Ankara Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle 655: 

' 656 

— Erzurum Milletvekili Gıyascttin Ka-
raca'nm Erzurum'da İsiı* Teknik Oknl y ı l 
masının. düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusu münasebetiyle 573 

http://gayrimes.ni
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— Hacettepe Üniversitesi kuru!;ıı:ısı 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle G04 

— Sinop Milletvekili Hilmi Iş^üzar'ın, 
orta - okullardaki ev - isi üğretmonlİğin-

Sayfa 
de istilıditııı. edilmek maksadiylo açılmış 
olan sınava siren kız enstitüsü mezunla
rının adedine ve kaçınırı öğretmenliğe 
atandığına dair sorusu münasebetiyle 564 

Turhan Feyzioğhı (Kayseri) - Güven 
Partisi (irııpu adına Orta - Doğu siyasi 

bunalımı ve savaşı hakkında demeci 132:134 

Ferda Güley (Ordu) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kamımı- tasarısı mü
nasebetiyle 37:38,49;50,194,203,211:212, 

851,357,078:679 
. Muslihittin Gürer (Sakarya) - Ankara 

Üniversitesi kuruluş kadroları hakkında
ki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile, Denizli Milletvekili Z. Nihat özePin, 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5289 sayılı Kanıma ek kanun 
teklifi münasebetiyle 656 

— Hacettepe Üniversitesi kurulması 
iınfkikıınîa kamın tasam-sı im i 11 va'-sĉ betrv I es 599 

ibrahim Sıtkı Hatipollu (Ankara) -
Buğday fiyatlarının artırılmasına ve diğer 

—• 1901 bütee yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı münasebetiyle 24:25 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 34G 

— Yeniden kurulacak vakıflar hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 175:176 

179 

Mahiddin Güven (istanbul) - l>eprvm 
bölgesinde bilpri edinilmek üzere Anaya
sanın 88 ti «i maddesi gereğince kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 140:152 

H 
bâzı ürünlerin değerlendirilmesine dair 7:8 

Şefik İnan (Çanakkale) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri yersonel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 353:354 

Hilmi İncesulu (Çorum) - düven Par
tisi Grupız adına; Batı - Trakya'daki Türk
lerin genel durumu üzerinde konuşması 636: 

637 
Hilmi İşgüzar (Sinop) - Ankara üniver

sitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kamına ek kamın, tasarısı ile 
Denizli Milletvekili Z. Nihat Özcl'in, An
kara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi münasebetiyle 649:650,657 

—• Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kına y t ürk ve 9 arkadaşı ilci Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 

Ali Demir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesinin 3 ıılü "fıkrasının kaldırılması. 
hakkımla kaııınnı. teklifi münasebetiyle 426:427 

— 2l.T>6 sayılı J(Akimler Kanıı'nunun de
ğişik 17 ve 18 um maddelerine hâizi fıkra
lar ilâvesine ve 17 ııei maddeye ilişkin (1) 
sayılı ve 18 ııei maddeye ilişkin (2) sayılı 
cetvellerde, 3659 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümünde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı münasebetiyle 31 

— Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sa-
rıhaeı - Levent arasındaki yolunun yapı
lıp yapılmadığına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu münasebetiyle 156:157 

— Ortaokullardaki ev - iş öğretmenli
ğinde İstihdam edilmek maksadîylc açıl-
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mış olan sınava giren kız enstitüsü mezun
larının adetline ve kaçının öğretmenliğe 
atandığına dair sorusu ve Millî Eğitim 
Baltanı İlhami Ertcm'in sözlü cevabı mü
nasebetiyle 564 

Sayfa 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kumum tasarısı münasebetiyle HO:-l'î.̂ î 15T 

352,361,459:460 
— Yeniden kurulacak vakıflar hak

kımla amin tasarısı münasebetiyle 173:174 

Siyasettin Karaca (Erzurum) - Erzu
rum'da bir teknik okul açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair - sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in 
sözlü cevabı münasebetiyle 573 

tlyas Kılıç (Samsun) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle (1/234) 36:37,42,50:52,200:201, 

202:203,212,334:348,348,612: 
613,623:624,061 ,.666,675:676 

Faik Kurbaşh (Burdur) - Cumhuriyet 
Senatosu Burdur Üyesi Faruk Kınay-
türk ve 0 arkadaşı ile Cumhuriyet Senato
su Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 339 

— XXXVII sayılı Tünkiye Cnsıhtı-
riyeti Listesi (En Ziyade Müsaadeye Maz-
har Millet Tarifesi) TIÎH yürürlüğe konul
masına dair olan Bakanlar Kurulu Kara
rının onaylanması hakkında amin tasarı
sı münasebetiyle 332:333 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 625:626,662 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 48:49,195 196,197 

Yunus'Koçak (Konya) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 672:673 

Huri Kodamanoğlu (Yozgat) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkında
ki 5239 sayılı Kamına ok kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z, Nihat Özel'in, 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle 640:641 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı münasebetiyle 446:447 

Adil Kurtel (Kars) - Sivas Milletvekili 
Grütoktn Sakarya'nın, 24 . 12 . 1967 gün ve 
521 sayılı Danıştay Kanununun 166 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrasînm değiştirilme
sine dair kanun teklifi münasebetiyle 444 

— Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının açtığı akar yakıt satış istasyon-
îudinin bâzılarula yerli akar yakıtın bu
lunmadığına, yabancı menşeli akar yakıt 
s-attıklarına, bu konuda tedbirler ıdın-
ması gerektiğine dair 546-547 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 43 

— Yeniden kurulacak vakıflar hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 34 35, 

178,180:181,183,185 

M 
Haldun Menteş&oğlu (tmar ve takan 

Bakam) (Oumhuriyet Senatosu Muğla 
üyesi - Deprem bölgesinde bilgi edinilmek 
üzere Anayasanının 88 nci maddesi gere
ğince kurulan Meclis Aragıtnna Komis
yonu ra.poru münasebetiyle 548:556 

— Sinop Milletvekili Niyazi özgüc/ün, 
yangın felâketi geçiren derze ilçesi hal

kı için inşa edilmekte olan meskenlere 
dış memleketlerden yardım yapılmış olup 

î olmadığına dair sorusu münasebetiyle 153:154 

Ahmet Mustafaoğlu (Erzurum) - Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısı münasebetiyle 674 

— Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 172:173 
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Sadık Tekin Müftüoglu {Devlet Baka
nı) (Zonguldak) - Bâzı mamullerimizin ih
raç fiyatlarına tesir eden mükellefiyetle
ri bertaraf etmek amacİyle alınan Ba
kanlar Kurulu kararnamelerinin onay
lanması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 327:328 

— Bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, harç ve 
benzer tesirler iera eden sair mükellefi
yetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve 
şartların ihdası hakkındaki Bakanlar Ku-

Cengiz Nayman (Kayseri) - Yeniden 
kurulacak vakıflar hakkında kanun ta-

Sayfa 
rulu Kar ar nem esinin onaylanmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 192 

— Samsun Milletvekili Yasar AkaFın, 
Samsun'da yaptığı temaslar sonucunda 
eksikliklerini gördüğü mahallî ihtiyaçları 
Hükümete duyurmak istediği hakkındaki 
demeei münasebetiyle 9:10 

— Sivas Milletvekili Gültckin Sakar
ya'nın, 24 . 12 . 1967 gün ve 521 sayılı Da
nıştay Kanununun 16G neı maddesinin 2 
nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle 443:444 

N 
sarısı münasebetiyle 174 

Cevat Odyakmaz (Sivas) - 23 Haziran 
1959 tarihinde Beyrut'ta İmzalanan Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 440 

Hamdı Orhon (Trabzon) - Cumhuriyet 
Senatosu Burdur Üyesi Faruk Kmaytürk 
ve 9 arkadaşı ile, Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli üyesi Mehmet Ali Demirin 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının kaldırılması hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 430:431 

ö 
Reşat özarda (Aydın) - Cumhuriyet Se

natosu Burdur Üyesi Faruk Kınaytürk ve 
9 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5434 sa
yılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fık
rasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle 334:335 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 657:658 

Sabri özcan San (Gümüşane) - Cumhu
riyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk Kı
naytürk ve 9 arkadaşı ilo, Cumhuriyet Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 

5434 sayılı Kanunun 41 nei maddesinin 
3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkında 
kanun teklifi raporları, münasebetiyle 430 

Niyazi özgüç (Sinop) - Yangın felâ
keti için inşa edilmekte olan meskenlere 
dış memleketlerden yardım yapılmış olup 
olmadığına dair İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu münasebetiyle 154 

Nazmı özoğul (Edirne) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 41:42,203,213,345:346,352: 

353,357:358,362,45i :452,625,627,662:663 

Nihat Pasinli (5rzurum) - Türk Silâhlı I nascbetiyle 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü-

352 
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Sayfa 
İsmail Sarıgöz (Rize) - Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 43,44,201,204,205,346:347, 

350,351,353,354,356:357,359,453,455,456, 
458,460,462,464*66,609,665,666,680,681 

Kemal Sanibrahimoğhı (Adana) - Cey- ' 
han'da yapılması gereken ticaret borsası 
seçimlerinin partizan baskılar yüzünden 
uzun bir süreden beri yapılamadığına, bu 
yüzden işlerin geciktiğine, bu konuda 
tedbirler alınması gerektiğine dair 586:587 

— Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınaytürk ve 9 arkadaşı ile Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demiı'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesinin 3 ncü - fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 335-336, 

342:343 

— Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkmda kanun tasarısı münasebetiyle 596:597 

— Sivas Milletvekili Gültekin Sakar
ya'nın, 24 . 12 . 1967 gün ve 521 sayılı 

Ahmet Tahtatalıç (İstanbul) - Hacette
pe Üniversitesi kurulması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 602:603 

Mehmet Sabri Uğrasızoğlu (Uşak) -
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı île Denizli Milletvekili Z. Nihat 
özel'in, Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi münasebetiyle 647:648 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek ka
nun tasarısı münasebetiyle 447:448 

Sayfa 
Danıştay Kanununun 166 ncı maddesinin 
2 nei fıkrasının, değiştirilmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle 441:442 

— Yeniden kurulacak vakıflar hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 174:175 

Selim Sarper (İstanbul) - 23 Haziran 
1959 tarihinde Beyrutta imzalanan Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 440 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasa
rısı münasebetiyle 345 

İrfan Solmazer (Tokat) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 38:39,45:46,53:54,344,350, 

351-352,360 =361,363:364,450,456,457,458 
465,660 661,661:662,663;664,671 

Bubi Soyer ((Niğde) - Hacettepe Üni
versitesi kurulması hakkmda kanun ta
sarısı münasebetiyle 605:606 

Âdil Toközlü (Kastamonu) - Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1958 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı münasebetiyle (3/127) 15:16 

— Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınaytürk ve 9 arkadaşı ile Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 429:430 

Mustafa Uyar (tamir) • Ziraat odaları 
üye aidatı tahsilatının şikâyetlere yol aç
tığına, gereken tedbirlerin alınmasına 
dair 423:424 

T 

(Millet Meclisi fihrist. Cilt: 18) 
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Sayfa 
Reşit Diker (İstanbul) - Ankara Üni

versitesi kurulug kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kannn tasarısı ile 
Denizli Milletvekili Z. Nihat özelin, An
kara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi münasebetiyle 648:649 

— İstanbul Belediye Meclisi A. P. üye
si bir zatın 27 Mayıs Devrimini yersiz, 
haksız ve gayrimeşru göstermeye kalktı
ğı yolundaki neşriyatın doğru olup olma
dığına dair sorusu ve Adalet Bakanı Ha-

Mehmet Yardımcı (İstanbul) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki " 
5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ile 
Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, An
kara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi münasebetiyle 654:655 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamo
nu) - Türk Silâhlı Kuvvetleri personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 52:53,355:356, 

449,452:453,613,615:616,671:672 

Sayfa 
san Dinçer'in sözlü eevabı münasebetiyle 565, 

566:567. 
Hasan Ünlü (Tunceli) - Cumhuriyet Se

natosu Burdur Üyesi Faruk Kınaytürk 
ve 9 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu 
T.uneeli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının kaldırılması hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 337:338, 

434:435 
Süleyman Ünlü (Gaziantep) - Türk Si

lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı 
münasebetiyle 674 

İsmail Hakkı Yıldırım (Erzurum) -
Türk Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu 
tasarısı münasebetiyle 40:41,54:55 

Salih Yüdıa (Van) - Van'da bir Ada
let Sarayı inşası için her hangi bir hazırlı
ğın yapılmış olup olmadığına dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle 155 

Mevlüt Yılmaz (Balıkesir) - Orta - Do
ğu bunalımı hakkında 166:167 

Y 


