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(BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vdzife ile yurt dışına giden Aldalet 

Bakanı Hasan Diragier'e Devlet Balkanı (Sey
fi öztiurk*ün vekfillik etmesi (3/937) 14 

— Vazife İlê  ynırt 'dışına gidien Ça
lışma Bakanı Ali Naili Eridem'e Gfüimrük 
ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in vekil
lik etmesi (3/936) 14:15 

— Vazife ile yuflt duşma gidecek tolan 
Çalışma (Bakanı Ali Naili [Ertl'etm'e Istan-
Ibul Milletvekili Kaya özdemir'in refakat 
etmesi (3/931) 12:13 

— Vazife ile yurt dışına giden "Devlet 
Bakam Seyfi öztürk'e Devlet Bakanı Sa-
ddk Tekin Müftiıoğlu'nun, vekillik etme
si (3/929) 12 

— Vaeife ile yurt Idışına göden Dişişle-
rö İBakanı Ih&an Saıbri ÇağlayaıHgire içişleri 
Bakanı Farulk Sftkatı'm vekillik etmetsi1 

(3/909) 11 
(3/927) 12 
(3/938) '12 
(3/965) 632 
3/966) 6312 
(3/967) 632 
(B/972) 633 

— Vazife ile yurt dışına güden Enerji 
ve Taibiî Kaynaklar Bakanı Refct Seagin'e 

— A. P, Grupu Başkanvekili Aytlm 
Yalçm'm, Meclis çalışmalarına $0 Ekim 
1968 tarihine kaldar aravelrillmesine dair 
önergesi 1024 

— Adana Milletvekili Ali Karcıya iki 
ihtar cezası Verilmesi 804:805 

— Anayasa Mahkemeslİ Başkanlığının' 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanturo-

Sayfa 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'üıı, vekillik 
edeceği (3/969) 632 

— Vazife ile yurt tiışma giden (gümrük 
ve Tekel Bakanı Ütorahim Tekin'e Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'in velkillik edte1-
ceği (3/968) 632 

— Vazife ile yurt dışına giden MaMye 
Bakanı Cihat BilgeHhan'a Devlet Bakam 
Seyfi öztiürk'ün vekillik edeceği (3/973) 633 

— Vaızife ile yıirt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Alhmet Topak>ğkı,na Dev
let Bakanı Seyfi öztürk*ün vekillik etenesi 
(3/930) 12 

— Vazife Sle yurt dışına giden Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Öz
kan'a Devlet Bakanı Hüsamettin Ata'bey-
li'nin vekillik etmesi (3/970) 633 

— Vazife ile yurt dışına .giden Ticaret 
Balkanı Ahmet Türkel'e Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün, vekillik edeceği (3/971) 632: 

633 
— Vazife ile ymrt dışına giden Ticaret 

Bakanı Ahmet THirkel'e Maliye Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın vekillik etmesi (3/907) 11 

— Vazife ile yurt dışına giden Turiam 
ve Tanıtma Bakanı <Nihad KKirşad'a Dev
let Bakanı Seyfi Özturk'ün vekillik et
mesi (3/908) II 

nun 34 ncü maddesiyle 121 nci maddesinin 
(e) tbendinin iptal edildiğine dair tezke
resi 03/996) 956 

— Anayalsa Mahkemesi Başkanlığının, 
359 sayılı TUT Kanununun 47 nci (madkle-
sinın 2 ned Şeridinin iptal edildiğine idair 
tezkeresi (3/1005) 1004:1005 

ÇEŞtTU İŞLER 
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Sayfa 
— Arnavuttuk'u ziyaret edecek olan 

T. B. M. M. üyelerinin isimleri 374 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

mn, Meclîsin 5 , 7 . 1968 tarihinden 
30 . 9 . 1968 tarihine kadar tatile gir
mesine dair Önergesi 557:562 

— Bu yıl yapılan çalışmalar hakkında 
Başkanlığın açıklaması 563 

— İstiklâl Savaşı kahramanlarından ve 
T. B. M. M. •eski Başkanlarından Kargene-
ral Kâzım Özalp'in ölümü dolayısiyle hâtı
rasını taziz için saygı duruşu 11 

— Lübnan ve Pakistan'ı ziyaret edecek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
isimlerini gösteren listelerin bilgiye sunul
ması 924 

— Macaristan'ı ziyaret edecek olan Tür
kiye 'Büyük Millet Meclisi üyelerinin isim
leri 373:374 

— Müşterek Başkanlık Divanının; bi
rer Türk Parlâmento Heyetinin Lübnan'ı 
ve Pakistan'ı ziyaretleri, Japon Parlâmen
to Heyetinin memleketiınfee daveti ve 
Türk - Romanya ve Türk - Afganistan 
Parlâmentolararası Dostluk gruplarının ku
rulması hususlarındaki kararlan 373 

— Türk - Fransız Parlamentolararası 
Dostluk Grupunun kurulduğuna dair Mü
teşebbis Kurul Başkanı Ordu Milletvekili 
Feridun Cemal Eririnin önergesi 1004 

Genel föruşme önergeleri 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda ile 
Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'-
m, yüksek öğretim gençliğinin başlattık
ları boykot ve işgal hareketlerinin neden
lerini tedbit edebilmek amaciyle Anayasa-

— Adana MilletveMK Kemal Sanibra-
himoğluı'nun, Hükümet Balkanı, Bakanlar 
ve ileri gelen bâzı Devlet tmemurlaranıın, 
son seçimlerde verdikleri beyanat ve yap
tıkları fiillerle Anayasa ve seçim suçu iş
ledikleri iddftasiyle Anayasanın 89 nıcu 
madidesi uyaranca, Hükümet hakütınida bâr 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/73) 461, 

507:550 

Sayfa 
nın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/29) 152: 

153,234:2&3,268:313,317,374 
— Aydm Milletvekili Reşat özarda'nm, 

Çekoslovakya olaylarının enine - boyuna 
tartışılması, Türk görüsünün ve protesto 
sesinin bütün dünyaya duyurulması için 
bir genel görüşme acıtmasına dair önerge
si (8/32) 626:627 

— İstanbul Milletvekili Ahmet Tahta-
'kılıç'm, Türkiye'de esen veya estirilen re
jim buhranı havasının nedenlerini ve dur
durulması çarelerini araştırmak maksadiyle 
bir genel görüşme açılması hakkında öner
gesini geri aldığına dair Önergesi (8/28) 834 

— İstanlbul Milletvekili Aydın Yalçın 
ile Artvin Mülotvekili Sabit Osman Avcı
nın, son günlerde cereyan etmekte olan 
olaylar, gençlik ve üniversite öğrenimi me
seleleri hakkında Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bîr genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/31) 234:236,236,253, 

268:313,317:367,371 
— Kocaeli Milletvekili Nihat Erini ile 

Elâzığ Milletvekili Kemal Satır ve 8 ar
kadaşının, Millî Eğitim soranlarını belirt
mek ve gerekli tedbirleri ortaya koymak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/30) 153:154 

— Malatya Milletvekili ismet İnönü ve 
10 arkadaşının, Millî Eğitim sorunlarını 
belirtmek ve gerekli tedbirleri ortaya koy
mak üzere Anayasanın 88 nei maddesi ge
reğince bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/30) 153:154,234:236,236:253, 

268:313,317,374 

—Ankara Milletvekili Hüseyin BaJ'aıir'-
m, İstanbul Teknik Üniivcrsî'tesıi öğrenci 
Yurduna polis bliriükleri tarafından yapı
lan baskın ve dayak atma olayında fcu-
sufllu olduğu idddası ile İçişleri Bakanı1 

hafckmda gonsoru açılmasına dair öner
gesi (11/74) , , 6 2 3 : 

624,790:804,805:808 

GENSORU ÖNERGELERİ 
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Sayfa 

— Anikara Milletvekili îlyas Seçkin'-
in, Polatlı hudutlları dahilindeki Hazine 
araaisinin dağıtnmııuda haksız, adaüetsiz 
ve partizanca hareket ettâğî iddiasiyle, 
Köy İşleri Balkanı hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince gensoru acı
masına dair önergıesi (11/72) 31: 

44 

— Aydın MilletveıMfâ Reşat Özarda'-
nın, Türkiye'ye 'girişi yasak edilen bir 
papazın özeıl îzitıle İstanbul'a gedmesine 
izim sağlandığı ve Türkiye aleyhiııdelki 
faaliyetlerimin saç teşkil etmesine rağmen 
tevkif edilmediği iddiasiyle Dışişleri ve 

No. Cilt Sayfa 
1046 — Ksfidn> dolayısiyle alıkta Ikala-

lanlann açükta geçindikleri sSirete-
Tİn kıdem. ve emekliliklerine sa
yılmasına fclair Kanun 17 197 

23 467 
27 641: 

645 
1047 — Devlet (memurları aylıklarının. 

tevhit ve teadülüne (dala* olan 3656 
«ayılı Kanuna 'bağlı 1 sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin Tanm (Ba
kanlığı kısmında (değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 22 87 

23 467 
1/048 — Devlet memurları aylıklarının' 

tesvlhit ve teadlülüne kiair olan 13656 
sayılı Kanuna 'bağlı 1 sayılı cet
vel ile t?(ül re eklerinin Tanan 
Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılaması halklkmda Kanun 22 87 

23 467 
27 617: 

618 
1049 — Tapu ve Kaldastıro Genel Müdür

lüğü Kuruluş ve (görevlıeri haldkın-
!da Kanuna geçici bir nnaöde eklen
mesine dair Kannın 17 323 

2-11 585 
27 7Ö0 

Sayfa 
Adalet Balkandan hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince gensoru açılma
sına dair Önergesi (11/75) 624: 

626,808:822 

— Gaaiantep Milletvekili Ali Uısan 
Göğüs ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Türk. vatandaşlarına ait maM&ra 
Suriye Hiîkümetümce eKtonjmasına,, yanlış. 
tutum ve davraııışlarmm sebebolduğu id-
diasiyle, Dıgnıgİ'eitt Bakanı haikkmda Ana
yasanın 89 ncu «ıaddesi gereğince genso
ru açılmasına dair önergesi. (11/71) 17: 

31 

No. Cilt Sayfa 
1050 — 1963 'bütçe yılı Kesinihesap 

"Karnınu 11 95 
'27 186 

248:249,274,284:287,301^47,948^51^58,392, 
393:396,476,498,499:502,322,554,572 675,582, 

630,647 «50 
10SÎ — UmuimS hayata nriüeasîr âfetler 

idolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara İdair 15.5,1969 
gtin ve 7269 «ayılı Kanunun bâzı 
maidldıelerinin değîgtirikn«si ine bu 
Kamına <bâzı maddeler eiklenlaıesi 
hakkında Kanun 7 259 

9 246 
27 249: 

274,301:347,358:392,476:498 
28 158: 

190,191 îl94,202,217,219:222)234)25-3,253,254:257 
1052 — 444 ısayıU Kanunun 1 IKJI *ve 

2 ilci ıma'dldelerinin değiştirilmesine 
dair Kamın 10 281 

17 146 
20 560: 

502,588,594:597, 606 ̂ 07,608,609:612, 
622,659,<660:663 

23 308 
27 467 
28 597: 

699 

KANUNLAR 
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No. Cilt Sayfa 
1053 — Ankara, î&tanlbul ve nüfusu yüe-

'biıntliraı yukarı olan şehirlette içme, 
kullanma ve endHistri svtya tomini 
hakkında Kanun t 2 

13 2 
21 34: 

44,44,82=85,92,133,170:173 
23 466 
27 466 
;28 599: 

600 

1054 — Ankara Üniver&itesi Ktırruluş 
kadroları 'hakkırMaki 5239 sayılı 
Kanun ek Kamın 19 155 

ESI '308 
'27 638: 

640 

kaza kuriTİmıası hakkında Kanun 22 378 
24 417 
27 701: 

738 

1056 — 6831 «ayılı Orman Kanununa 
fbir madjde etkilenmesine dair Ka
nun 1 459 

20 617 
27 611: 

617 

1057 — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş. kadroları ile merkez kuruluş ve 
.görevlen hakkındaki 2287 sayılı 
Kanımda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılmasına dair 2.7.1962 tarihli ve 
58 sayılı Kanuna ek Kanun 28 7, 

371,461:481 

1058 — Halk Bankası ve Halk Sandık
ları hakkındaki Kanunun 4 neii ; 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 7 2 

16 575 
27 694: 

695 

1059 — Türkiye Halk Bankası ve Halk 
(Sandıkladı hakkında 8,6.1933 tarih 

Ko. Cilt Sayfa 
ve 2284 sayılı Kanuna ek Kamın 1 589 

20 617 
28 44, 

45,89:92,103,104,122,138:141 
1060 — 1961 yılmda Kars, Erzurum ve 

Ağrı illerinde nı/uiktaç. durumda olan 
(halka dağıtılan yemeklik ve yem
lik hububat bedellerinin terkini 
'hakkında Kanun 9 83 

21 4 
27 623: 

636,646,651:654,659,660,66i :664, 
682,752:755 

1061 — 931 sayılı îş Kanununun 110 
ncu maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 24 74 

25 254 
27 700: 

701 
1062 — Kore Savaşma katılan Mehmet 

•Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
Itıner'e vatani hizmet tertibinden 
m&aş bağlanması hakkında Kanun 8 634 

20 617 
27 693: 

694 
1063 — Ankara Üniversitesi kuruluş. 

(kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
(bâzı kadroların efelenmesine dair 
Kanun 22 415 

27 580 
28 566: 

572 
1064 — Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 

ve teknik öğretim okulları öğret
menlerinin intibakı hakkında Ka
nun 23 78 

27 580 
28 572: 

576 
1065 — T.C. Hükümeti ile Sovyet Sosya

list Cumlhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında 28 Şufbat 1967 tari-
Mndıe Ankara'da imzalanan Türk-
ıSovyet hududunun yeniden işaret- : 
lenmesİ (Rödıemarkasyonu) hak
kında protokol ile bu protokole ek 
teknik protokol ve yeniden igaret-
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No. Cilt Sayfa 

leme (Rödern'arkasyon) hududun
dan geçiş ve diğer taraf asrazisinde 
muvakkat kalış esaslarının, onay
lanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun 28 9, 

44 =45,45,93 =96,103:104,122)142 =145 
1066 — Sağlık ve Sosyal Yardım, Ba

kanlığına bağlı »ağlık kurumları 
île esenlestirme «EehabiHtasyoıl» 
tesislerine verilecek döner srmaye 
haklkınldafld 209 sayılı Kanuna bâ- , 
zı maddeler ekleuraiıesdne, bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 641 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 

248 — Tüıtk Silâhlı Kuwetlenime Mîllet 
Meclisinin güven (takdir şükranı ve 
sevgilerinin iletilmesine dair 26 385 

249 — Yenli ilâç endüstrisi konusunda 
inceleme yapmak üzere -kurulan 
Meclis Arattırması Komisyonunun 
'görev süresinin uzatolmasma dair 27 241: 

242 
250 — Tekilliğin önlenmesi ve yaptığı 

(tahribatı (tahkik ve tedbdt etmek 
üzere bir Meclis Araştırması Kıo-
ımteycnra ıtıes/kiline daîr 27 406: 

4€rr 
251 — Yozgat 'MiHetveflcili üelâl Sun-

'gur'un yaşanma KloikunulmiazlığınHi 
kaldırılmasına dair 25 2 

27 132, 
553 =611 

252 — Millet Meclisinin .tatiline dair 27 677 
253 — Mdilet Meccanin 30 Eylül' 1968 

Pazartesi gününe 'kadar tatil'e gir
mesine dair 28 557 = 

562 
25-4 — Yerli ilâç endüstrisi1 (konusunda 

inceleme yapmak üzere kurulan 
Meclis Arastramıası Kcan&syonunun 
görev süresmiiı uzatılmasına dair 28 834 

•256 — Denizdi Milletfveskald Fuat Avcı'-
nın yaşanma dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair 1 385 

24 333 
28 926 

No. Cilt Sayfa 
'değiştirilmesine ve bu kanuna ge-
ıçîet bir madde eklenmesine dair 

, Kanun 23 165 
24 417 
27 697: 

699 
1067 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
isayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet-
jvıelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmine k#fâro eklenmesi hakkında 
Kanun 27 657 

28 609, 
854:864 

256 — (Eski Urfla) yeni öalkarya Mil-
ıletveküli Kadri Eroğan'm yasama 
dokunulimûdığıtıın kaldmlnıasıına 
mahal olmadığına dair 1 386 

24 333 
28 928: 

929 
257 — Adana MittetıvdfciU AH Bozdo-

ğanoğlu'mm yasanna dokunulmaa-
'lığmın kaldınlmıasıma mahal olma
dığına dair 1 387 

24 333 
28 929 

258 — (Eski Urtfa) yeni Sakarya MSlt-
letvekali Kadri Eroğan'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına 
•mahal olmadığıma dair 1 387 

24 333 
28 929 

259 — Giresun Milettvekili I. Eteni Kt-
lıooğlu'ııun yaşansa dakunulraazîi'-
ğmın kaldırtmasına mahal otonadı-
ğına dair 1 387 

24 333 
28 529 

260 — Giresun MâlıletvekMi t. Ebem K*-
lw?oğlu'nun yasama dokunulmazh1- . 
ğınm kaldınlmaBina mahal akmadı
ğına dair 1 387 

24 333 
28 »29 

KARARLAR 
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No. Sayfa 
261 — Çorum Milletvekili Albdurraıh-

nıan öülerfin yasama dmflaıııulmaK-
lığının kaldınılmasına mahal olmıa-
* J m a dair 1 387 

24 333 
28 929 

262 — Antalya Milletvekili H. Fehmi 
(Boatepe'nin ya&ama d^kunulmazlı-
ğını-n daldırılmasında mıahal olma
dığıma dair 1 388 

24 333 
28 929 

263 —(E^ki Erztırom) yeni Manisa 
Milletvekili Krtuğrul Akça ve Kay
seri Milletvekili Vedıat Âli Okan'
ın yasama dokunulm'OBİıklıaraıın 
kaldırılmasına ffiath'aî ollmadığma 
dair 388 

24 333 
28 930 

%6& — tamir Milletvekili M. Ali Aytoş'-
ın yaısaraa d'Ckuııulıraazlığıınm kak-
dınlmasmıa .mahal ölım&dığma dair 1 537 

24 333 
28 930 

*265 — Diyarbakır Milletvekili Metim 
Cizrelti'n'İn yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal -olmadı
ğına dair 1 630 

24 333 
28 930 

266 — İstanbul MMetvelki'li Çetin Al-
ian'm yasama dokuııulmıazhğınm 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 2 733 

24 333 
28 930 

'267 — İstanbul Milletvekili Çetin Al-
tan'ın yaşanma dokunulmazlığının 
kaldınlmasma. ıroafeal olmadığına 
dair 2 138 

24 333 
28 930 

«268 — Adana Milletvekili Tutfhan Dil-
li'giVin yasasına dofltunlıSmasîığınan 
"kaldırılmasına maîhıal olmadığına 
dtair 5 647 

24 333 
28 930 

No. Sayfa 
269 — Çaırakkale 'Mill'eflvekili CHuad 

Baiban'ın yasama dokunulmazlığı
nın kaldı-rîlmajsıtıa mahal aknadı-
gına dadr 5 654 

24 333 
28 930 

270 — Çanakkale Milletvekili Citoad 
•Baiban'ın yasama d»kiHiu!Lmıa»lığı-
nra1 kaldırılmasınla ımafliial riknadı-
ğıına dair 5 7-80 

24 333 
28 931 

271 — Amfcalya Milletvekili Osurnan Ze
ki Tiîksel'in yasama ddkıımıtonjaz-
lığınm kaldırıümıasma mahal olma
dığına dair 6 15 

24 334 
28 931 

'272 — Kastamonu 'Milletvekili A, Şev
ket Bohça'nm1 yasama dokunud-
srraazlığmm kaldırilması*va miaihal 
olmadığına dair 6 22 

24 334 
28 931 

273 — Denstelİ MdUeDvekilİ Mmatftfler 
Karan'ın yasama dokunulmazlığı
nın kaldı nîımasma mahal olmadığı̂ -
na dair 6 409 

24 334 
28 931 

274 — Samsun Milletvekili Kâmnan 
Bvliyaoğlu'nun yasaımıa dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal 
olmadığına dair 7 219 

24 334 
28 931 

275 istanbul Milletvekilli Çetin Alttand
ın yasama dokunu'lmıazlığmın ikatb-
dtnlm'asına mahal olmadığına dair 7 259 

24 334 
28 931 

276 — Antalya Milletvekili Osman 
YüksePin yasama dokunulmazlığı* 
mu kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair 7 409 

24 334 
20 931: 

932 
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Ho, Cilt Sarf» 
277 — İstanbul MaJletveMi Çefe Al-

'taiK'm yasam» dökunıulmaalığımn' 
kaMınlmasma maksi othuadığma 
dair 7 409 

24 '334 
28 932 

278 — İstanbul Milletvekili Çetin Al-
ıtam'ın yasama dofcurıMknaalığmınJ 
kaMınlnaasıroa mıahal olmadığına 
dair 7 409 

24 334 
28 932 

279 — tettotrol MilfetveM Celin Al-
•tan'ın yasama dotatnultoazlığının 
ikaidırfraasMi'a mahal ılımadığıma 
dair 8 233 

24 334 
28 932 

280 — ÇanıaJkfeaıle Milletvekili Cihad 
(Babaır'ın yasama do'kun'tılmjaalığı-
um kaldıroknasnıa mafhal olmadığı
ma dair 9 2 

24 334 
28 932 

281 — îsrtanlbnl MltetorcfcJli -Çetin Al-
•tan'ın yasama dıoikunullımazlığının 
feaJdınlmasnm nrahûl (Amadığıma 
dair 9 

24 
28 

282 — fetanJbuI Milletvekili A. Şeref 
Lâç ve Antalya Milletvekili O. 
Zeki YıüksekHn yaşanma dokunıul-
raaBİıklarmın fcaldırıtıraasama unaffuail 
olmadığına dair 9 

24 
28 

283 — Manisa MMlöttveOrili Muemmer 
Dirik'in yasamda dc(kıınu'krı!azilığı<-
nın ıfcaldı*raknasına mvahal olmadığı-

• na dair 9 
24 
28 

284 — İstanbul İffiUetvddtt Çetin Al-
•tan'ın yasama ddkunftıtoazhğHim 

2 
334 
932 

2 
334 
932 

3 
334 
932 

No. 
'kaldırılmağınla (mahal 
dair 

Cilt Sayfa 
•almadığına 

9 41 
24 334 
28 932: 

933 
285 — îztmir Mj!e*veBli O. Zekî Esfe-

oğlu'nun yasama dokıiMilmazUğ»-
nm kaldındmâsııtDa raathafl olmadı-
ğma d»i* 9 41 

24 334 
38 933 

286 — Adana Milletvekili Tuıfoan Ddl-
ligft'm yasama dokunulmazlığının; 
kaldırılmasına maûnal oHmadığınıa 
dair 9 53 

24 334 
28 333 

287 — labanibul 'Milletvekili O. Seyfi 
Orhon'un yasaımıa dokunulamzüığı^ 
ğımn kıaldınüanasınia maıbal olımıadı-
ğına dair 9 53 

24 334: 
335 

28 933 
288 — tetanbnl MBktvekild Çetin Afc-

(fcan'm yasama ddkunulimazHığınıın 
-katbdınllmasııra mahal oümadığıraa 
dair 9 53 

24 336 
28 933 

289 — Manîtea Milletvekili Muaımtmer 
Dirik'in yasama dtykıınuJımazlığr-
nm kaldırataııaısına mahal olmadb-
ğm« dair 9 53 

24 335 
28 933 

290 — Nefvşeihir Mil'letVekM S. Hakkı 
îfeatoğlu'mın yasama dotauıulttuaz-
lığınm kaldiMknaeına mahal olama
dığına dair 9 53 

24 335 
28 933 

291 — Sakarya MİllabveOaili Hayrettin 
Uysal'ın yasama döknmiknaahğı-
nm kaldırılmasına nvaibal olmadığı
na dair 9 53 

24 335 
28 933 
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No. Cilt Sayfa 
292 — Samsun Mil'letvakild Kâmran 

tMiyaağlu'ınun! yatsaıma dokunuD-
mazlığmın fcaldmlmasıraa ımıaM 
olmadığına dair 9 53 

24 335 
28 934 

293 — Giresun (MiMöt^Mli î. Etem 
KıİMjoğlu'nuıı yasaaaa dokunulmaz
lığının kaHırulmasın'a mahal olma
dığına dair 9 239 

'24 335 
28 934 

294 — İstanbul tMltetvetkâll O Seytfi 
Orhon'un yasama diotkunuknıaızlığı-
•nm kaıLdmlmasına itnaM otomadığı-
na dair 9 457 

24 335 
28 934 

295 — İstanbul Milletvekili O. Seyfi 
Onbcm'un yasama ddkuTiulımıazlığı-
ıım kaldırılmasına .mattı»! »kınadığı
na dair 9 457 

24 335 
28 934 

296 — İstanbul MilletJvelkili Çetin M-
ıfcan'ın yasama dokunulmazlığının 
(kaldırılmasınla mahal olmadığına 
dair 9 458 

24 335 
28 934 

297 — Tralbtzon MillıeflV'ekİU Ataıet Çe-
fbi'ain yasama doiknınııilımazlığuıııı 
•kaldırılmasına maUıal olmadığıma 
dair 9 458 

24 335 
28 934 

298 — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına mahal olmadığına dair 10 23 

24 335 
28 934: 

935 

299 — İzmir Milletvekili O. Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair 10 170 

24 335 
28 935 

No. Cilt Sayfa 
300 — Kırşehir Milletvekili Memduh 

Erdemir'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olma
dığına dair 10 170 

301 — İzmir Milletvekili O. Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair 11 4 

24 335 
28 935 

302 — İstanbul Milletvekili Çetin Al-
tan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 11 95 

24 335 
28 935 

303 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 11 135 

24 335 
28 935 

304 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligü'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 11 135 

24 335 
28 935: 

936 
305 — Adana Milletvekili Turhan Dil-

ligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 11 135 

24 336 
28 936 

306 — izmir Milletvekili O. Zeki Ef e-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair 11 135 

24 336 
28 936 

307 — Konya Milletvekili Selçuk Ay-
tan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 13 578 

24 336 
28 936 

308 — Antalya Milletvekili Osman Ze
ki Yüksel'in yasama dokunulmaz-



_ n _ 
No, Cilt Sayfa 

lığının kaldırılmasına mahal olma
dığına dair 13 578 

24 336 
28 936 

309 — Tokat Milletvekili Bedrettin Ka-
raerkok'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olma
dığına dair 14 443 

24 336 
28 936 

310 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 14 443 

24 336 
28 936 

311 — Kastamonu Milletvekili Adil Ay
dın'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 14 804 

24 336 
28 936: 

937 
312 — İstanbul Milletvekili' Çetin Al-

tan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 15 2 

24 336 
28 937 

313 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligiPin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 15 47 

24 ,336 
28 937 

314 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 15 47 

24 336 
28 937 

315 — Kastamonu Milletvekili A. Şev
ket Bohça'nın yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal 
olmadığına dair 15 47 

24 336 
28 937 

316 — istanbul Milletvekili' Çetin Al-
tan'm yasama dokunulmazlığının 

No. Cilt Sayfa 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 15 95 

24 336 
28 937 

317— İstanbul Milletvekili Çetin Al-
tan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 15 95 

24 336 
28 937: 

938 
318 — İstanbul Milletvekili Çetin Al-

tan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 15 95 

24 336 
28 938 

319 — İstanbul Milletvekili Çetin Al-
tan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 15 96 

34 336 
28 938 

320 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 

- dair 15 324 
24 336 
28 938 

321 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 15 397 

24 336 
28 938 

322 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 16 469 

24 336 
28 938 

323 — Aydın Milletvekili Eegat Özar-
da'mn yasama dokunulmazlığının 
kaldınlnıasına mahal olmadığına 
dair 18 131 

24 336: 
337 

28 938 
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No. 
324 — İstanbul Milletvekili 0. 

Orhon'un yasama 
nm kaldırılmasına 
gına dair 

Cilt 
Seyfi 

dokunulmazlığı-
mahal ( )lraadı-

18 
24 

Sayff 

131 
337 

28 938: 
939 

325 — Sinop Milletvekili Mustafa Kap-
tan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırhmasına mahal olmadığına 
dair 18 131 

24 337 
28 939 

326 — istanbul Milletvekili O. Seyfı Or
hon'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 18 541 

24 337 
28 939 

327 — istanbul Milletvekili Tekin Erer
in; yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına mahal olmadığına da
ir 13 4 

24 337 
28 939 

328 — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırhmasına mahal olmadığına 
dair 19 4 

24 337 
28 939 

329 — Siirt Milletvekili Abdülhalim 
Aras'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 19 156 

24 337 
28 939 

330 — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv-*ün yasama dokuanılmazlığımn 
kaldırhmasına mahal olmadığına 
dair 1 386 

24 337 
28 939: 

940 

331 — Eski Sakarya yeni Bolu Millet
vekili Hami Tezkan'm yasama do-

No. Cilt Sayfa 
kunulmazlığman kaldırılmasına ma
hal olmadığına dair 1 387 

24 337 
28 940 

332 — Sakarya Milletvekili Nuri Ba-
yar'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 1 388 

24 337 
28 940 

333 — Antalya Milletvekili H. Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair 1 388 

24 337 
28 940 

334 — Ankara Milletvekili Ahmet Dal
lı 'mn yasama dokunulmazlığının 
kaldırhmasına mahal olmadığına 
dair 1 389 

24 337 
28 940 

335 — Ankara Milletvekili Ali Rıza Çe-
tiner'im yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 6 409 

24 337 
28 940 

336 — istanbul Milletvekili Osman 
Özer'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 7 4 

24 337 
28 941 

337 — Bingöl Milletvekili Cemal Ya
vuz'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 9 2 

24 337 
28 941 

338 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırhmasına mahal olmadığıma 
dair 19 

24 
464 
337 

28 941 

339 — Ankara Milletvekili Rıza Ku-
as'm yasama dokunulmazlığının 
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No. Cilt Sayfa 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 19 4G4 

24 337 
28 941 

340 — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'Un yasama dokunulmazhğmm 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 19 464 

24 337: 
338 

28 941 

341 — Trafbzon Milletvekili Ahmet Çe-
bi'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 21 304 

24 338 
28 941 

342 — İstanbul Milletvekili O. Scyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazhğmm 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 21 585 

24 338 
28 941: 

942 

343 — Kayseri Milletvekili Mehmet Yü-
celer'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair , 2 1 585 

24 338 
28 942 

344 — Zonguldak Milletvekili Bülent 
Ecevit'rn yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair 21 585 

24 338 
28 942 

345 — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğ-
lu, Gaziantep Milletvekili A. İhsan 
Göğüs ve Nevşehir Milletvekili Se-
lâhattin H. Esatoğlu'tıun yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması
na mahal olmadığına dair 21 638 

24 338 
28 942 

346 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligil'in yasama dokunulmazhğmm 

No. Cilt 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 22 

24 
28 

347 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 22 

24 
28 

348 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 22 

24 
28 

8«jtfa 

89 
338 
942 

89 
338 
942 

89 
338 

942: 
943 

349 — Adana Milletvekili Turhan Dil1-
Iigil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 22 89 

24 338 
28 943 

350 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
lig'illn yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 22 89 

24 338 
28 943 

351 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
ligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 22 89 

24 338 
28 943 

352 — Adana MMetonMtt. Tuıfaan Dil-
%H"in' yasama -dotumûmaalığmın' 
flraldmlmamna malhal olmadığına 
dair 22 89 

24 338 
28 943 

353 — febanibnl Milletvekili O. Seytft 
Orhonı'un yaşatma dodamulmazılığıt-
nın kaldırılmasına mahal olmadığa 
»a dair 22 89 

24 338 
28 343 
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No, Güt Sayfa] 
354 — istanbul Millıetvekdli O. Seyfi 

Ûrb.on'*U'n yasama doikunuimaztlığı*-
mn fcaldınlmasınıa jmbsl olmadığı-
«•a dair 22 89 

24 338 
26 943: 

944 

355 — İstanbul Milletvıekiıli O. Seyfi 
Orhon'*Qin yaşanma d«ikunnilımazlığıL 

nın kaldınlmaeıııa maibal olmadığı
mı dair 22 89 

24 338 
28 944 

356 — İstanbul Milletvekili Mtebmet 
Ali Aybar'm yasama dokuroıfmıaız-
-lıgııun kaldırılmasına mabal odmıa!-
dıgına dıair 22 89 

24 338: 
339 

28 1008 

357 — İstanbul 'Milletvekili Çetin AU 
*an'ın yasama doforaıtaaadığıııın 
kaldırılması™ mahal olmadığınla 
dair 24 339 

28 1008 

358 — İstanbul Milletvekili Çetin Al-
tan'ın yasama dwkuaıuiiraa^Iığının 
kaldımlmasma mahal olmadığınla 
dair 24 339 

28 1008: 
1009 

359 — Sakarya MİJtetJvefâli Hayrettin 
"Uysal ile Denizli ıMilJetiveikili Mu
zaffer Karanı'm yasama dokunul-
mazlıklannna kaldın-lmasınıa mahal 
olmadığına dair 22 90 

24 339 
28 1009 

360 — Adana Milletvekili Turban Dîl-
'HgıHUm yasamıa dökunulınıaal'ığınııı 
ikaldınim'asıifâ mahal olmadığına 
dair 22 90 

24 339 
28 1009 

361 — Arikıara Mödletiveıkili Hüseyin 
Balan'm yasama dokunulmazlığı-

No. Cilt Sayfa 
nın fca'ldıral'm'asnua mahal almadığı
na dair 22 90 

24 339 
28 1009 

362 — Adana Milletvekili Turhan Dil"-
•lvgü'in yasamla dolkunulmadığıntti 
ıkaldiTilmasına <mabafl almadığına 
dair 22 90 

24 339 
28 1009 

3*63 — Adana Milletvekili Turban Mİ-
•ligüL'in yasanına dokunulm aklığın in 
kaldınlnvasına mahal olmadığına 
dair 22 90 

24 330 
28 1009: 

1010 
364 — Çanakkale Milletvekili Mmum:-

<mer Baykam'ın yaşatma doku'nul-
ınaalığunn kaldırılmasınia maSıal 
olmadığına dair 22 90 

24 339 
28 1010 

365 — Adana MMletvekili Turhan Dil-
lîgiıl'in yasama dokunulmazlığımla 
'baldı nlımıasma ıroab'a'l almadığına 
dair 22 90 

24 339 
28 1010 

366 — İstanbul MMilebv<dküli Çetin ıA-1-
tan'm yasama dıoku'mılım.'azlığmın) 
ka'ldml'masınia mafbal almadığına 
dair 22 90 

24 339 
28 1010 

367 — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm yasama dokunulim&^lıği-
nrn kaldırılmasına malhal oknaelığı» 
nadair 22 161 

24 339 
28 10İÖ 

368 — Adana MiHetıvekili Turban l>il-
ligil'in yasama d'Oİkun'ulmazlığmm 
'kaldırılmasına mabat olmadığına 
dair 22 161 

24 339 
28 1010: 

1011 
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No. Cilt ~gây?a 
369 — Adana, MUlteimMH Turhan DM-

ligil'in yasama dökumılmaızihğının 
ikaldırflmasına •mahal olmadığına 
dair 22 161 

24 339 
28 1011 

370 — istanbul MiltetMekili Tebaa 
Erer'in yasama dcHkunuİTntaızhğının 
ıkaMın'lmasına mahal olmadığına 
dair 22 161 

24 339 
28 1011 

371 — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'-
ın yasama dokunulmazlığının' (kal
dırılmasına •maih'ftl' Oİmadığnıa dair 22 161 

24 339 
28 1011 

372 — Adıana MiıLl̂ itvefcHi Turhan Dil-
'ligâi'iîi yasama dotanulmadığınnıı 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 22 221 

24 339 
28 1011 

373 — Malatya Milletvekili Haımit •Hen<-
doğlu'nun yasama dökunuimaalığı-
nm kaldırılmasına mahal olmadı
kına dair 22 221 

24 340 
28 1012 

374 — Samsun Milleltvekiıli Kâmran 
Evliyaoğ'lu'nuıı yasaıma ddkunwl*-
.mazlığınıtL fcaldınlmasına mahal 
olmadığına dair 22 267 

24 340 
28 1012 

375 — Adana 'MMettivekili Turhan Dil-
ligM'in yasama dokuMulırmazlığının 
kaldırılmasıma mrahal oümadığına 
dair 22 267 

24 340 
28 1012 

376 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
li'gil'in yasama ddkun'ukmz'hğHUn 
kaldırılmasına (mahal olmadığına 
dair 22 528 

24 340 
28 1012 

No. Cilt Sayfa 
377 — Adana 'MffletfvefkiM Tuı&an DH<-

ligil'in yasama dokuntuluıasUğının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 22 528 

24 340 
28 1013 

378 — Adana Milletvekili Turhan Dil-
Hgil'in yasama dokanulmazlığmm 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 22 528 

24 340 
28 1013 

379 — istanbul Milletvekili Çetin Al-
tan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 22 528 

24 340 
28 1013 

380 — İstanbul Milletvekili Çetin Al-
tan'ın yasama dokumrtılmazhğının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 22 528 

24 340 
28 1013 

381 — Trabzon Milletvekili Osman Tu-
ran'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 22 528 

24 340 
281013: 

1014 
382 — Nevşehir Milletvekili S. Hakkı 

Esaitoğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal olma-

. dığımadair 23 135 
27 215 
28 1014 

383 — Trabzon Milletvekili Osman Tu-
ran'uı yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 23 166 

27 215 
28 1014 

384 — Trabzon Milletvekili Osman Tu
ran'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 23 166 

27 215 
28 1014 
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No. Cilt Sayfa 
385 — Adana Milletvekili Turhan Dil-

ligü'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 23 205 

27 215 
281014: 

1015 
386 — Adana Milletvekili Turhan Dil-

ligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 23 409 

27 215 
28 1015 

387 — Trabzon Milletvekili Osman Tu
ran'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 23 466 

27 215 
28 1015 

388 — Ankara Milletvekili Kâzını Co§-
kun'un yasama dokunulmazlığımın 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 23 621 

27 215 
28 1015 

389 — fafcanlbuiL Milletvekili Çetin AL-
tan'un yasama dodamıu-Lmaızlığmın' 
fcıaldırı-lmasma mahal o-İMradığma 
dair 24 255 

27 216 
26 1016 

390 — Manas MiUetfvefldld Hacı Atome* 
özsoy'vm yasama dcfafflutaazhğj-
ma. 'kaldınıkaasıraa mahal almadığı
na dam 24 41S 

t27 216 
28 1015: 

1016 

No. Cilt Sayfa 
391 — îstanlbul MiMertıveMli Çetin A*-

•tan'm yasama dakunıılın>aaİığıniH 
'kaldırılmasına maJhal ölmadığıına 
dair 9 3 

20 430 
28 11016 

392 — istanbul Müetvekili Çetin Al-
•tan'm yasama dokunulmazlığının 
ıfcaldırilnnasma mahal olmadığıma 
dair 15 96 

20 430 
28 1016 

393 — Haıtay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ını yasaıma dokunulmazlığının 
tealdırfraasma ımalhal olmadığına 
dair 22 89 

27 «72 
28 aoıs 

394 — istanbul Milletvelkaâ Çetfcm Al-
tan'm yasaıma ddkunulmaslığımıa 
ikaldınkroasm-a mahal oimadığıına 
-dair 22 90 

27 672 
28 1016: 

1017 

395 — Haiktoâri MilöÖroikili Alî Kar*-
İran'ını yasama doikunulmaizJığıııra 
ikaHınTİıraasına mahal olmadığına 
dair 23 621 

27 215 
S8 1019 

396 — Hakkâri Mil'tefonekill M Kara-
fom'm yasama ddknnuLmftBİığınınt 
kaldırılmasına ınaûıad olmadığına 
dair 20 547 

27 672 
28 1019: 

10244024:1033 
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KOMİSYON KURULMASI VBVA HAVALELER 

Sayfa 
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-

nm, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu
nun bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve 
bu kamına geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifinin Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilecek 9 ar üyeden kn-
"rulaeak bir Geçici Komisyona havalesine 
dair önergesi (4/339, 2/344) 198 

— Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in, 
Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (d) fıkrasının değiştirilmesi ve 
bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hak
kındaki 864 sayılı Kanunun geçici madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ATK-
kara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun 
kanun teklifinin, havale edilmiş olduğu 
Maliye, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 6 şar üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(4/349, 2/690} 1007 

— îmar ve İskân Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'nun, İmar vo İskân Bakanlığı Ku
ruluş ve vazifeleri halikında 7116 sayılı 
Kanunun 3 neü ve 7 nei maddelerinin de
ğiştirilmesine, bu kanuna bir madde eklen
mesine ve 3656 «sayılı Kaımuna ba^Iı (1) sa
yılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının kurulacak bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair tezkeresi (3/938) 104 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve iki arkadaşının, «Yüksek Öğrenim Kre
di ve Yurtlar Kurumu Kanununun 27 nei 
maddesinin ilk fıkrası ile aynı kanunun 
28 nei maddesinin (a) bendinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi* ile «Üniver
siteler ve yüksek okullar ders kitapları te-

Sayfa 
darik ve satışının fakülteler ve yüksek 
okullar idarelerince düzenlenmesine dair 
kanun tekli£b> nin havale edildiği Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilecek 
10 ar üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi. (4/343, 
2/711,2/710) 563:564 

— Maliyo Komisyonu Başkanlığının, 
5434 sayılı T, C. Emekli Sandığı Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesi
ne vo bu kanunun bâzı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısımn, 
daha Önee aynı konudaki bir kanun tek
lifini görüşmek üzere kurulmuş bulunan 
Geçici Komisyona havalesine dair tezke
resi. (3/1009, 1/557) .1007 

— Millî Eğitim Bakanı llhami Ertem'i», 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
leri kanun tasarısının, havale edilmiş ol
duğu Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilecek 9 ar kişiden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (4/344) (1/533) 506:507 

— Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı
nın, 2/204, 2/117 ve 2/361 sayılı tekliflerin 
«Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri kanun tasarısı» nı görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyona havale edilme
sine dair tezkeresi. (3/953, 1/533, 2/204, 
2/117, 2/361) 563 

— Sanayi Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Eifat 
Öztürkçdne'nin, 507 sayılı Esnaf ve Küçük 
Sanatkârlar Kanununun 2 nei maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanuni teklifi
nin, aynı kanunda değişiklikler yapılması
na dair kanun tasarısını incelemekle gö
revli Geçici Komisyona havale işine dair 
tezkeresi (3/997) 956 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, pamuk tarımında kullanılan malzeme
nin ucuza- sağlanması, kredi dağıtımında 
sosyal adalet ölçülerine uyulması ve pa
muk ihracı konulariyle pamuk ekim saha

larının daraltılmasını hedef tutan politi
kanın millî tarım politikamıza uygunluk 
derecesini tesbit etmek üzere bir Meclis 
araştrınıası yapılmasına dair önergesi 
(10/38) 880:882 
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Sayfa 

—- Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, seçimler sırasında gecekondu yapımı
nı teşvik edenlerle buna göz yumanlarım. 
sebeboldukları millî servet kaybının tesbiti 
için Anayasanın 88 nci maddesi gerekince 
bir Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/34) 199:201 

— Çankırı Milletvekili Mehmet AH Ar-
san'm3 İç - Anadolu ve Karadeniz bölgele
rinin kalkınmasını teinin edecek gerekli 
faktörlerin neler olduğunun tesbiti konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/32) 15:16 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'ııiıı, üni
versite ve yüksek okullardaki boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerini tesbit edebil
mesi için bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/35) 233:234 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, lîü-
yük halk kütlelerinin sağlığını tehdideıı 
hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 
amaot ile alınması gerekli tedbirleri tev
hit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca t>ir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/24) 104:124 

— îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane 
ve sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar 
gelirli vatandaşlar için parasın sağlanması 
ve bu hizmetlerin yeni bir bünyeye kavu«-
tnri ' lnası konusunda, Anayasanın 88 ııei 

— Adalet Balkanı Hasan Dinçer'in, 
Avrvkatblk kamunu tasarısının önıcelîik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi. 925 

— A, P. Grupıı Baskanvekffi Aydın 
Yalçm'ın, Meclis çalınmalarına 30 Ekıİım 
1968 taröıino kadar araveriümcsine dair 
Önengesi. 1024 

— Adana, Milletvekilli Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, geçen tutanak hakkımda 
söz isteğine dair önergesi 506 ; 

Sayfa 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/33) 1C 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bulundukları köylerde halkındın! maları 
mümkün ohmyan köylülerin hayat seviye
leri hakkında bilgi edinmek üzere bir Mec
lis araştırması yapılmasmıa dair Öncı*gesi. 
(10/36) 206:208 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgü/ar'-
ın, Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Te-
şeJdciİlleri ve gerekse sivil ve askerî resmî 
müesseselerin dinlenme kamp ve tesisleri 
için yapılan yatının!ar hakkında bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önerge
ni. (10/37) 627 ' 

— Toıfecilüğiıı önlenmesi ve yaptığı 
taıhtiibatı tahkik ve tesbit ctımok üzere 
kurulması kabul edMcn Meclis Araştırma 
Komisyonuna üye seçimi 16: 

17,155:157 

— Yerli ilâç endüstrimi üzerinde araş
tırma yapmakla görevlS Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonumun görev 
«iircsilniıı biitı'ımıi tarihinden itibaren iki ay 
daha uzatılmasına dair teskeresi! (10/13) 834 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Ksetiı-
gin'I'iiı, Kreğli Kömür 1§1 ütmelerinde par
tizanca lıaıv'kct edildiği ve yolsuzluk ya
pıldığı iddiadanım ihceltemek üzere, Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştınnıası yapılımasına dair önerge
si (10/25) 124: 

134,959:973 

— Artvin Mıiliotve'Uiili Sabit Osman 
Avcı ile İstanbul Milil'e t vekilli Aydm Yal-
"m. 'm, bugünkü bMcşıimde haklannida 
öneeliik ve ivtediliilk ömjergelcri verilmiş ta
sarı ve tekaliflerin göriişulimesıinc dıair 
önergesi. 565; 

566 
— Ayıdm Miılletvrtkilıİ İtesat özarda'-

nın, 657 sayılı Devlet moımıtHan Kanu
nunun bâzı hükümlerinin ertelenmesinle 

| ve bu kanuna geçici maddeler elklemmc-

ÖNERGELER 

http://uza.tilma.sina
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Sayfa 
sine dair kanun teklifinin Maliye ve Plân 
komisyonlarımdan seçilecek 9 ar üyeden 
kurulacak bir Geçici Komisyona havalesi
ne dair önergesi (4/339) 198 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
mn, Meclisin 5 . 7 . 1968 tarihinden 
30 . 9 . 1968 tarihine kadar tatile girmesi
ne dair önergesi. 557: 

562 
— Çabama Bakanı Ali Naili Erdem'in, 

ÇJalişma Baıkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
hakkımdaki 4841 sayıdi Kanunun 6 neı 
maddesinin (id) fıkrasının deg^tdriilmesi 
ve bu ıkanuna yeni Maddeler eklenmesi 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun geçici 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
ki Ankara Milletvekilli KemKail Bağcıoğlu'-
nun kanun teklifinân, havale eöS'miş, ol
duğu Malîye, Çalışma ve Plân komisyon
larından seçilecek 6 şar üyeden kuruttu 
bir Geçici Koımisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (4/349) 1007 

— Diyarbaikır Milletvekili Hasan De
ğerlim., Gümrük ve Tekel ve Koy İşleri Ko
misyonlarından çekildiğine dair önergesi 
(4/342) 198 

— Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yıl-
maz'ın, Meclîs Hesaplarını İnceleme Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/341) 198 

— Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim 
Tekin'in, Tütün ve Tütün Tekeli) kanunu 
tasarısının öncelik ve ivediilikle görüşül
mesine dair önergesi 925: 

926 
— İstanbul Milletvekili Suphi Bay-

kam'ın, milletvekilliğinden çekildiğine 
dair ö'nergcsü (4/350) 1005 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve iki arkadaşının, «Yüksek öğrenim Kre
di ve Yurtlar Kurumu Kanıununun 27 nici 
maddesüttıin ilk fıkrası île aynı ikanunun 

Sayfa 
28 nci maddesinin (a) bendimin değişti
rilmesine dair kanun teklifi» itle «Üniver
siteler ve yüksek okullar ders kitapları 
tedarik vıe satışının fakülteler ve yükselk 
ofeullar idarelerince düzenlenmesine dair 
kanun teklifi» niin havalle edildiği Mitli 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçile
cek 10 ar üyeden kurulu bıiır Geçici Ko
misyonuma görüşülmesine daıir önergesi. 
(4/343) 563: 

564 
— Maraş Milletvekili Hüseyin Yıayeı-

oğlu file Konya Milletvekili Faruk önder'-
rm, Mara,ş ili adının «Kahraman Maraş» 
olarak değiştinÜmesinâ öngören kanun tek-
l'iırinin, gündeme ahmımasma dair önergesi! 
(4/390) 199 

— Millî Eğitim Balkanı llhami Ertem'-
în, Devlet Mühendistik ve Mimarlık Aka-
detmrBeri kanun tasarısının, havale edil
miş. olduğu Millî Eğitim ve Plân kamis-
yonlaruudan seçilecek 9 ar ıkîşiden kurulu 
bîr Geçici Komi&yomda görüşülmesine 
dair önergesi (4/344) 506: 

507 
— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 

Piyade Üsteğmen Oğuz Bakırburç'un affı 
hakkındaki! kanun teklifinin gümdelme alın
masına dair önergesi (4/348), 958 

— Ordu Milletvekili Feridun Cemal 
Erkincin, DaşigJeri Komisyonundan çekil
diğine dair önergesi (4/333) 104 

— Samsun Milletvekili îlyas KıAıç'ın, 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığa Teşkilât ve Memurfin Kanununa 
efe kanun teklifinin 'gündeme ahramasma 
dair önergesi. (4/345) 564: 

565 
— Türk - Fransız Parlamentolararası 

Dostluk Gmpunun kurulduğuna dair Mü-
teşebbte Kurul Başkanı Ordu MSHetvekiIi 
Feridun Cemal Erkin'iıı önergesi. 1004 

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu raporları 
4. — Konya* Milletvekili M, Ziyaeddiu 

İzerdeta'in, 4753 sayılı Kanuna bjr ek mad

de ilâvesi hakkında kamın teklifine davı-
(2/437) 453,577:597,602 :G05,634,772:775 

790;82^ :826 
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Sayfa 
Çalışma Komisyonu raporu 

— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı İş Kannıra-
nun 79 ncu maddesine bir fıkra eklcnımcsi 
hakkındat kamun teklifine dair (2/714) 992 

Dışişleri Komisyonu raporları 

— Rize Mil/letvekili Erol Yılmaz Ak-
çaFın, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hak
kındaki 3312 sayıh Kanuna ek kanun tek
lifi hakkında (2/456) 453 

— Türkiye Cuni'huriyeti Hükümeti ito 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hültümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihin^ 
de Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet hu~ 
dudumıns yeniden işaretl'en'm.esi (Rodcmar-
kasyonn) hakkında Protokol' ifle bu- Proto
kole ek teknik protokol ve yeniden işaret
leme (Rödemarkasyonj) işllerinde çalışanı 
personelin Türk - Sovyet hududundan1 g&-
çiş ve diğer taraf arazisinde muvakkat ka
lış esaslarının onaylanmasının uysun1 bu
lunduğuna dair kamun tasarısı hakkında' 
(1/402) 9,44:45,93:96,108:104,142:145 

Geçici Komisyon raporları 

— Arsa ofisi kanun tasarısı hakkında 
(1/157) 864:865 

— Kooperatifler kanun tasarısı il'e Kon
ya Milletvekili Fakih özfakih ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarcibrahimoğliı ve 23 
arkadaşımın, Kooperatifler kammu teklifi 
ve Bursa Milletvekili Kasını Önadım'ın, 
Kooperatifler kanunu teklifi hakkında 
(1/151, 2/53, 2/232) 635:656,841:854 

— 2510 sayılı iskân Kanununa ek ka
mum tasarısı hakkında (1/304) 9 

— T. C. Emekli Sandığı Kanunumun 
«4 netü maddesine (iç) fıkrasından sonra 
6306 sayılı Kanunla eklenen (d) tfılkrası 
ve geçici maddesinin değiştirilmesi hafe-
kında kanun tasarısına dair (1/237) 9 

— Tfürk vatandaşlarıma aidolup Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyctincc 
Millîleştirilmiş bulunan mal, hak tve men-
maatlerin tasfiyesi hakkında kanım tasa
rısına dair (1/386) 9J202:218,223T 

226,234,256081 

Sayfa 
— Umumi hayata 'müessir Metler do-

layısiylo alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . o . 1969 ıgıün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kansın tasarısına dair 
(1/231) 168:190491: 

194,202,2119 =334,254:257 

— 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı İle Oumhuriyet iSeaıatosu is
tanbul Üyesi Ekrem özden'in, 057 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa ek 819 saydı 
[Kanunun 1 nci maddesine ek; Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi Cenap Eıge ile 
Cumhuriyet Senatosu (Bursa Üyesi Cahit 
Ortaçsın, ti ös:el idareleri, belediyeler ve 
bunlara bağlı kuruhi'slar personeline avans 
verilmesi hakkında; Nevşehir Milletvekili 
İbrahim BOE'UO, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa ek 819 sayılı IKanrmna bâaı 
maddeler eklenmesi hakkında, Trabzon 
Milletvekili Ahımct ihsan Binicioğlu ile 
Denizli Milletvekili Zafer Nihat Ozel'in, 
Özel idare ve belediyelerle Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri memur ve hizmetlilerine 
avans suretiyle ödeme yapılmasına dair; 
Trahzıon Milletvekili Ahmet Şener ve iki 
arkadaşının, 657 sayıh Devlet Memurları 
Kanununa ek 819 sayılı IKanuna bir ek 
madde eklenmesine dair; Cumhuriyet Se
natosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'-
nm, 057 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na yeniden ek yapılması halikında; İs
tanbul Milletveikili Reşit Ülker'in 3659 
sayılı Kanun hükümlerine tabi kuruluşlar
da çalışanların aylık ve ücretlerine geçici 
zam uygulanmasına dair 819 sayılı Kamı
na ek; istanbul Milletvekili <Gaşkun Kır
ca ve 5 arkadaşının, Mahallî idarelerde 
ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışan 
mamur ve hizmetlilere izam yapılması hak
kında ; istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Emekli, âdi malûl, vaızife mâlûMİ 
dul ve yetim aylığı alanlara da geçici izam 
verilmesini sağlamak üzere S434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ek
lenmesine dair ve Balıkesir IMilletıveJkili 
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tiayfa 
Adnan Akın'in, 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına' dair 
kamın teklifleri hakkında (1/508, 2/439, 
2/518, 2/51.9, 2/250, 2/543, 2/544, 2/611, 
2/613, 2/628, 2/692) . 450:454,481: 

487,634:835,63e£41,682:9Ö8,909:912,924: 
925,945:948,958:959,986:989, 

1007:1008,1069:1(0612 
İçişleri Komisyonu raporları 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Ankara Mil
letvekili Kemal ıBağcıoğlu^mm, Derlet me
murları ayliklarmun tevhit rve teadfiiMine 
dair -olan 3656 sayılı Kanlına bağlı •(!) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına ilâve yapılmasına dair kanun tefk-
1İÜ hakkında (1/511) 609,854:864 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet 
hududunun yeniden işaretlenmesi (Röde-
markasyoınu) hakkında pmtofeol ile bu 
protokole ek teknik protokol ve yeniden 
işaretleme (Rödcroarkasyıon) işlerinde -ça
lışan personelin Tüılk - Sovyet hududun
dan geziş ve diğer taratf araızisindo mu
vakkat kalış esaslarının ^onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (1/402) 9,44:45;93:96,103: 

104,1412.445 
tmar ve îskân Komisyonu raporları 

— Konya Milletvekili M. Ziyaeddin 
îzerdem'in; 4753 sayılı Kanuna bir ek 
madde ilâvesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/437) 453,577:597,6012: 

«05,634,770 :T7S,790,82l3:826 

Karma Komisyonlar raporları 
(Anayasa = Adalet) 

— Adana Mrlletveıbili Ali Bozdoğan-
oğktlnjtıiı, yasamla do-knımralniıaıalığıınm Jcal-
dınlnüaBi haklkmda <3/62) 929 

— Aidıanm Milletvekili Turhan Dülî-
gil'in, yasama doltnnukıazlığıınMi (kaldırıl
mam baManda (3/315) 930 . 

(3/480) 
•(3/546) 
(3/547) 
(3/548) 
(3/586) 
(3/595) 
(3/596) 
(3/611) 
(3/615) 
ı(3/636) 
(3/676) 
(3/684) 
(3/741) 
(3/742) 
(3/743) 
(3/744) 
(3/745) 
(3/746) 
(3/747) 
(3/762) 
(3/764) 
(3/766) 
(3/775) 
(3/782) 
(3/783) 
(3/789) 
(3/794) 
(3/805) 
(3/806) 
(3/807) 
(3/827)' 
(3/830) 

Sayfa 
933 
935 

935:936 
936 
936 
937 
937 
938 
938 
938 

. 939 
941 
942 
942 

942:943 
943 
943 
943 
-943 

1009 
1009:1010 

1010 
1010 

1010:1011 
1011 
1011 
1012 
1012 
1013 
1013 

1014:1015 
1015 

— Afnkara Milletvekili İAhmet I>al-
lılnm, yaşanma doiknınnılımıazhğmın [kaldı
rılması hıaMamda (3/104) 940 

— Arnikana İMiiMdtIvekiîi A. Rıza Çeti-
•ner'in, yasama dobumullınazlığifluia ,kaLdı-
rılnıası haıkkında (3/362) 940 

— Ankara MBletovekili Küseyim İBa-
lan'un, yıasanra dokunnlomıadığiinıın kaldı
rılması hakkımda (3/763) 1009 

— Ankara MîEetveMlıi Kâzını •coî(kaaın̂ ,-
aın yasama 4oılüonjalmaîilığsnım kaldırıl
ması hakkımda (3/839) 1015 

— Ankara MHlletveıkili Bıza Euas'-
ııı yasama doburaulm'aalığmm kaldırıl
ması hakkında (3/525) 934:935 

(3/685) , 941 
'(3/785) 1011 
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Sayfa 
— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 

Boz tepe'um yasama ıdakunulnıaEİığının 
kaldırılması hakkında '(3/86) 929 

(3/87) 940 
— Antalya Milktfcvekili İhsan Ataöv'-

ün, yasama dokunulmazlığının kaldırıkna-
-sı hakkında (3/53) 939;940 

(3/686) 941 
— Antalya Mületrokili Osmaaı Yük-

«oPoın yasaıma dokuınıuimıazlığmın kaldı
rılması hakkımda (3/398) 931 

(3/403) 931:932 
(3/581) 936 
— Aydım (Milletvekilli Reşat özarda'-

mıın yasama doktuMttfon'azhğîinını kaldırıl
ması hakkında (3/664) 938 

— BinıgcU /MilİGfcv-ckıili 'Cemal Yavuz'-
uın, yasaımta dokaıouılüiazlığıının kaldırıl-
mınsı hakkımda (3/447) 941 

—• Çanakkale Milletvekili Giıhod ıBa-
ban'ın, yasama dokiMiulmıazliğinin ıkaldı-
n!ım,ası 'hakkında ;(3/323) 930 

•(3/330) 931 
(3/448) 932 
— Oartafckaılc MilktövcMH Muammer 

Baykan'ın yasaım'a dokunıulmaalığınımi ünail-1 

diTi^mıası batokmda (3/774) 1010 
— ÇVırram MiîlötvcfeUi Abldurralhıma-n 

'düter'in yasama (Voknnu'limıaslığmıın IfeasVdı-
ı-Lİmaaı hakkında (3/79) 929 

— Denizli Mül'ertvökffli Puat Avcı'mım, 
yasama. ddkunıi'lınvazbğînın kaldırılması 
hakkında (3/37) 928 

— Denizli' Mîllt'Lvekili 'Muızaffcr Ka-
ra'n'nı'yasama dokunıu'lmıazlığınım •kaMirrııl-
ması haıkkmda (3/383) 931 

— Diyaribakır MiMetivökaıIi M-ettin IOİK-
roli'nin yasama ıloıku7iı#maizlığ].mn kaklı-
ıılıriM-sı hakkında (3/177) 930 

— Kski Erzurum yeni 'Manisa Mildet-
veki'li Krtuğnıl Akça, ile Kayseri tMii'teıtıve1-
ıkili Vedat M\ Özkan'ın yasani'a dokuımıl-
•mazlıklarımın tkaldi'nlnıası 'hakkımda ;(3/90) '390 

— .Eski Urfa yemi Sakarya Milletve
kili Kadri Eroğam'm yatsaıma dokunu'lmaz-
lığımn kaldırılması 'hakkında (3/48) 929:929 

(3/71) 929 

Sayfa 
— öaüi&ntep Mil'lcıtivakili Ali İhsan <&?-

ğüş. ive Nevşehir 'MdlIetvelcMıi Saılâ'na-ttim 
Hakkı Esatoğtu'ımtı yaşatma d'okunulımaz-
lıklartnın kaklırılmaısı -hakkımdia (3/709) 942 

— Cirosun Milletvekili t. 'Eteni KıJıç-
•oğlnı'nun yasaımıa dokunulmazlığımın ikaMı-
rı'lması hakkında (3/76) 929 

(3/77) 929 
•(3/502) 934 
— Hakkâri Milletvekili Ali Kanallıian'-

ın, yasama dokunu'lmaızlığının fkaıldırılmıası 
hakkında (3/693) 1024:1033 

(3/840) 1019 
— Hatay MiiletlveklM Hüsnü Özkan'

ın, yasamra dnikuınulımazlığmın kaMırı'Invası 
hakkımda (3/748) 101« 

— istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Laç ile Antalya. Milletvekili Osman 
Yüksel'in yasaca dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında (3/452) 932 

ı— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/254) 930 

;(3/262) 930 
;(3/395) 931 
(3/404) 932 
(3/405) 932 
(3/427) - 932 
(3/449) 933 
(3/451) 1016 
(3/475) 932:933 
(3/482) 933 
.(3/515) 934 
(3/542) 935 
(3/593) 937 
(3/601) 937 
(3/602) 937:938 
(3/603) , 938 
(3/604) 938 
(3/605) 1016 
(3/753) 1008 
(3/754) 1008:1009 
•(3/755) 1016:1017 
(3/770) 1010 

;(3/808) 1013 
(3/809) 1013 
(3/856) 1015 

— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasamja dokunulmazlığının kal-
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Sayfa 
dınlma&ı hakkında (3/752) 1008 

ı— istanbul Milletvekili Orhan Seyfı 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaj-
dırdman hakkında (3/481) 933 

'(3/514) 934 
(3/518) 934 
,(3/571) 944 
(3/665) 938:939 
(3/671) 939 
(3/706) 941:942 
(3/749) 943 
.(3/750) 943:944 
— İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 

yasamja dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/369) 941 

*— tstanibul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/675) 939 

(3/784) 1011 
— izmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-

taş'ın yasarca dokunulmazlığının kaldırıl
ı rd ı toakkmd-a (3/172) 930 

— İzmir Milletvekili Loıbit Yurdoğlu, 
G-aziantep Milletvekili Ali İhsan GKİğüş ve 
Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılması hakkında (3/709) !)42 

— İzmir Milletvekili Osmıajn Zeki Efe-
oğlu'nun yasanın dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/476) 933 

(3/531) 935 
(3/539) 935 
(3/550) 936 
— Kastamonu Milletvekili Adil Avdm'-

m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/590) 936:937 

— Kastamonu Millctveldli Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasanca dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/342) 931 

(3/597) 937 
ı— Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-

ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/707) 942 

— Kayseri MilletveldM Vıedat Âli Öz
kan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/90) 930 

,— Kırşehir Milletvekili Menuduh Erde-
mir*in yaşarma dolamulmazlığmın kaldırıl
ması hakkında (3/532) 935 

Sayfa 
i— Konya Milletvekili Selçuk Aytan'ın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmadı 
halikında (3/579) 936 

— Manas (Milletvekili Hacı Ahmet Öz-
soy'un yasama dokıuflmtmazlığııaın: kaldı
rılması hakkımda (3/863) 1015 1016 

— Malatya Milletvekili Hamit !F«nı-
doğlu'mıın yasama dolkuımılraazlığıınıın kal
dırılması ha'kkmda (3/790) 1012 

— Manâsa 'Milletvekili \Enbugml Akça 
ile Kayseri Mületveikili Vedat -İM Özkan'
ım, yasama dokojmıl'tııazlukk.rmıın ıkaldırol-
ması hakkımda (3/90) 930 

— Manasa MületveMli Muammer I>i-
rik'in yasama d l̂mıınııdımazbğmHi kaüıdı-
raiması hakkımda (3/455) 932 

(3/484) 933 
— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 

Hakkı iEeattoğkıtoruın yasama dokiaıınıkrbaz-
lığmun kaldırılması hakıkunıda (3/485) 933 

(3/709) 942 
(*/819) 1014 
— Sakarya Milletvekili Hami Tez-

kan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/64) 940 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sat'm yasama dokunulmazlığınm kaldırıl
ması hakkında (3/486) 933 

(3/756) 1009 
(3/781) 1010 
— Sakarya İMilletfvekÜi Kadri Ero-

ğam'ım, yıasalmıa d-akruınıuimazlığiinıo kaldı
rılması hakkımla (3/48) 928:929 

(3/71) 029 
— Sakarya (Milletvekilli Nıuri Bayar'-

m, yasama dokramılnıaalığınirn kaldırıl
ması hakkımda (3/81) 940 

— Samsuın Milletvekili Kâmman Ev-
lıyaoğılutoıuın yasama dıokumılmazlığiinKi! 
kaldırılmıası hatokmıda (3/393) 931 

(3/487) 934 
(3/793) 1012 
— Sürt Milletvekili Aibdülhalim Aras'-

m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/679) 939 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/666) 939 

file:///Enbugml
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Sayfa 
— Tokat Milletvekili Bedrettin Kara-

erisek'in, yasama dokumılmazlığıııın (çal
dırılması haikkıııida (3/585) 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Oebi'-
nin, yasama dokunulmazlığının kaldırılma-
,sı hakkında (3/516) 934 

(3/700) . 941 
— Trabzon Milletvekili Cternan fRu-

ralu'm yasamna doknjoolıınazlığiinııı ıkaldı-
rıiması hakkında (3/810) 1013:1014 

(3/820) 1014 
.(3/821) 1014 
(3/834) 1015 
•— Zonguldak MâllebveJkili ©ülerat Ece-

vit'iıı, yaşatma doknımM.Imıaizhğıııııtı kaldı
rılması hakkımla (3/708) 942 

Maliye Komisyonu raporları 
— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 

Vergi Ulus (Kanununun, bâzı hükümlerinin 
değişi irilmesi ne ve bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kamın tasarısı hakkında 
(1/204) 453 

— Konya Milletvekili İM. Ziyacddiu 
Iznrdcm 4753 sayılı Kanuna bir ek madde 
ilâvesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/437) 453,577:597,602:605,634,772; 

775,790,823:826 
— Maraş Milletvekili 'Enver Kaplan'ın, 

2284 sayılı Türkiye Halk 'Bankası Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
mın teklifi hakkında (2/290) 609 

— 3 1 . 12 .1960 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Verdisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanım tasa
rısı hakkında (1/203) 9 

Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu 
raporları 

— Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1967 ve Ocak ve Şu
bat 1Ö68 ayları hesabı hakkında (5/42) 554 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Mart Nisan ve Mayıs J9G8 ay
ları hesabı hakkında (5/43) 554 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 
— Ankara Üniversitesi kuruluş kad

roları hakkındaki 5239 sayılı (Kanuna 

Sayfa 
bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrola
rın eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında '(1/447) 5G6;572 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
13 arkadaşının, Millî Eğitim (Bakanlığı 
meslekî ve teknik öğretim okulları öğret
menlerinin, intibakı hakkında kanun tek
lifine dair (2/606) 572:576 

— 5247 sayıh İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı hakkında (1/532) 951 

— lige Üıûv&rsd'teısi 'kurufluş Ikadroları 
balokmdaıki 6953 sayıh İKanuna ek kanun 
tasarısı hakikmıda '(1/526) 951 

— Ege Ünîvcrsitesıi 'kıı-ruriııış ikadroları 
halk-kındaki 6953 ve '354 sayılı İkanıml-ara 
ek 'kanun- itmamı hakkında (1/527) 951 

— Ege Ünivetsit esimde bir ıntiuheindîsHk 
'bilimleri üaıkiUtesi ku'rulması ile ilgili Ege 
Üniversitesi Kuruluş. TCa.nuiw.ino dk 'kanımı 
tasarısı haMında (1/538) 951 

— Kars Milletvekili AI>bas -Çetân'in (ge
ce öğretimi yapam Afflka-ra Üm'v&TOİtösi 
Dil ve Tarih - Coğrafya 'Fakültesi iğretim 
üyeleri ile •öğre'fâm. ya'rdumcılarcıiia ve 'di
ğer personele eık ücret verilmesinle d'air 
707 «*ayıJı Kanunun 2 w 3 ncü ımaddele1-
nni değiştiren ve ibir ımadde ilâve eden 
'kanun teklifi feaıkkı-nckt (2/559) 1017:1019 

— Millî Eğitim Ba'kan'lığı ikuraıluş ve 
'kadroları ite meılkez kurıVlnş ive görevleri 
hakkındtaki 2287 sayılı Kamımda değişik
lik yapı'lmaısıma dair oîan 4926 sayılı Ka
nuna 'bağlı kadro ce*ve'Ilerinde değişildik 
yapılmasına dair ' 2 . 7 . 1962 ıtanihli ve 58 
sayılı Kanuna •ek kanun tasarısı Tıaikkın-
da 371,461:481 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

— Rize MiHatveM'l'i İsmail i^arKgüz'-
ün, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvebteıi 
Personel Kanunumi'n geçici 4 ncü ün'ad'-
dasjftin d eğiçti rilnı esi ve geçici '18 mel m'ad-
dosino Mr fıkra eltlenımcsme. 'dair 'kanım1 

teklifi halokında (2/631) 9 

— Türkiye Cumömriyeti Hü'küıiBeti ite 
Sovyet Sosyalist Cumihaniyetleri Binliğû 
Hükümeti arasında 28 (Şubat 1967 torüıin-
de Ankara'da itnaalanan Tüıık - Sovyet 

http://TCa.nuiw.ino
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Sayfa 
hududunun yeniden işret lenmesi (Röde-
'marbasyonnı) hakkımda Protokol ile im 
Protokole ek teiknak protokol ve ycnidıeıı 
işaretleme (Rodama ı'kusy on) iğlerin de eja1-
'lışıan personelim 'Türk - ;S<»vyot hududum'-
dan geçiş. ve diğer taralf arazisinde mu
vakkat Ikaılış -esaslar m m onaylanımıasiinm 
uygun İHîlıınduğuna dadv kamum tasarısı 
hakkında ı9,44:45,93:96,103:104<142:145 

Plân Komisyonu raporları 

— Ankara Üniversitesi dumı'luş kad
roları hakkındaki 5239 igayılı Kanuna ibağ-
'lı (J) sayılı cetvele 'bâzı 'kadrolar ekl-en-
mesirre dair kanun tasarısı ha'kkında 
(1/447) 566 £72 

— Ankara Üniversitesi 'kuruluş kad
roları halktotııdaiki 5239 sayılı Kamuna ek 
Adana Ziraat Fakültesi ıkuraluş Ifcadroteın 
•kamtnu tasarısına dair Cuımhııriyet Sema-
tosu Başkanlığı teskeresi ve Cumhııriyıct 
SenaitosunC'a yapılanı deği»ik#kler halukm-
da (1/398) 201:202 

— Ankara ve 'Istan'lnıl şehirlerine iç
me, 'kullanma ve endüstri suyu temini hak
kında kanun tıasaınsı ve 'Isbattibıirl IMiıRetve*-
•kili Reşit Üliker ve 9 arlcadaşımn kainin 
teklifine dair (1/197) 599:60l 

— Anta'lya •Mi'll'ctvoki'ü İhsan Ataüv ve 
13 arkadaşının, Millî Eğitim Baıkan'Iığı 
ımeslokî ve teknik öğretim okulları öğnet-
ıııotvlerin'i'n, İntibakı hakkında kanun tek
lifine dair -(2/606) 572:576 

— 5247 »ayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa 'ek ikanun tasa
rısı hakkında (1/532) 951 

— CumlhlUriyöt Sonatt^u Tunceli otski 
Üyesi Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 
sayılı Kanunun 'birinci ••maddesine 'hlir fıkra 
eklenmesi hakkımla kamın teklifine dair1 

(2/404) ©97:599 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski 
Üyesi Ahmet Ali Demir'in, Tiütfkiye Halfc 
(Bankası ve Halk Sandıkları hakkında 
8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 sayılı Kanıma ek 
kanun teklifline dair (2/170) 44,89 ;92,103,138: 

141 

Sayfa 
— Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3(>56 'saydı Ka
nuna bağlı (1) ısayılı cetvelin Emniyet 
G'enel Müdürlüğü kısmına kaklro 'üklcn-
ımosi 'hakkımda kanun tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Kemal 'Bağcıoğlu'ıııın, I>evlet 
ımemurian aylıklarının tevhit ve tcad'iil'ü-
ne dair olan '36G6 «ayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına ilâve yapılmasına dair 'kanun tek
lifi hakkında (1/511) 609,854:864 

— 4 . 1 . 1901 tarihli w 213 sayılı Vcrfci 
Usul Kanununun bâzı hükümlerinin de-
ğiştirilmietsine ve bâzı hükümlerinin kal-
'dırılmasına dair kanun tasması 'hakkında 
(J/204) 453 

— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna "ek kanun 
tasamı hakkında (.1/626) 951 

— Ege Üniversitesi kuruluş Ikadrolan 
lıafkkmdaki 6953 ve 354 «ayılı Ikaııuıılara 
ek kanun* tasamı îhakkında (1/527) 951 

— Ege Üni ve işteşinde 'bir •mülhendis-
lik hiliımleri fakültesi burulması ile ilgili' 
Ege Ünivci'sitetsi Kuru luş Konutuma eW 
kanun tasarısı hakkımla (1/528) 951 

— (rümüşaııe Milletvekili Saıbnlhattiıı 
'Savacı'mıı, ımt'dki fJdare âünirliği taıaıııiııatı 
lıakkmda kanun tdklifme dair ('2/495) 609 

— Kaırs Milletvekili A!l>bas Çetiıı'in ge
ce öğretimi yapan Ankara Oniveıısitesi 
Dil ve Tarüh - Coğrafya Palkîilteısi öğıı*-
tim iiiyelerü ile •öğretim y ani ıimeı lamın ve 
diğ'er peraoıvele ek ueret verilmesine daif 
707 »ayılı Kanunun "2 ve 3 nail maddelerini 
değiştirem ve 1)>ir maidd'e ilâve ıcden kamın 
teklifi hakkırida (2/559) 10^17:1019 

— Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf 
Ilacıpaşaoğlu ve 11 arkadaşının1, 237 sayılı 
Taşıt Kanununa bağlı 2 sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kaimi]' tek
lifine dair (2/659) 453,576:577 

— Konya- Milletvekili M. Ziyaeddiıv 
IzCrdem-'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek 
madde ilâvesi hakkımda kamun teklifine 
dair (2/437) 453,577:597,602:605,634,772: 

775,790,823:826 
— Maraş Milletvekili Enver Kanlan'-

in, 2284 sayılı Türkiye Kalk Bankası Ka-
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Sayfa 
mımuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
karaltı teklifi hakkımla- (2/290) 009 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş ve 
kadrodan ite merkez kunıhış ve gönevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına1 dair olan1 49#7 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılnıasın'a! dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 
58 sayılı Kamına' ek kamın1 tasa'nsı hak
kında (1/520) 371,461:481 

— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeieri-
ninı değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin 
yü-rürflülrten1 kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/203) 9 

— Rize Milletvekili Erol' Yıhnasz Ak-
çal'ıiY, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkın
daki 3312 sayılı Kamıma ek kantm teklifi 
hakkında (2/456) 453 

— Türkiye Ilal'k Barakası vcv Halk San>-
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi nW dair olanı 1 0 . 7 . 1965 tarih 
ve 699 sayıh KaTiunuM 1 ııei ve 2 nici m*ad-
dele'ı-Mnı değiştirilmesine1 dair kamın taı-
sa'nsı hakkında (1/510) 609 

Sayıştay Komisyonu raporları 
— Ankara- Üniversitesi .1965 Mitçe yıh 

Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/886, 1/356) 619 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yıh Kesinhesap kanuni! ta
sarısı hakkında (3/153, 1/39) 619 

— Beden Terbiyesi Genel Müdü'rl'üğü1-
mfri' 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
samı hakkında (3/287, 1/53) 619 

— DevlH Üretme Çiftlikleri Geıı<el' Mü
dürlüğünün! 1964 bütçe yılı Kesinıhesap 
kanunu tasarısı hakkında (3/898, 1/174) 619 

— Ege Ün'İvffi'sîtesi 1963 bütçe yılı Ke-
ainhesap kanunu tasarısı hakkında (3/173, 
1/43) 102 

•— E&e Üniversitesi 1964 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasainsı hakkında (3/564, 
1/176) 102 

— Genel bütçeye dâhil dairelerini 1964 
bütçe yılı Kesin'hesabına ait uygunluk bil
diriminin sunuMıığunfa dair Sayıştay Baş-

Sarf* 
kanlığı tezkeresi ite 1964 bütçe yilı Kesinı
hesap kamımı tasarısı hakkımda (3/895, 
1/172) 620 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı hakkında (3/602, 1/348) 102 

— İstanbul1 Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yıh Kesinhesap kamımı: tasarısı hak
kında (3/114, 1/41) 149 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 
bütçe yıh Kesinhesap kanunu tasarısı hak
kında (3/479, 1/222) 149 

— İstanbul Üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı 'Kesiııhesabına ait uygunluk bildirim-
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı ile İstanbul Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
hakkında (3/533, 1/214) 619 

— İstanbul Üniversitesinin 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve hak
kında (3/871, 1/366) 620 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı teskeresi ile Karayolları 
Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı hakkında (3/870, 
1/343) 619 

— Yalova Kaplıcaları İşletme İdare
sinin 1963, 1964 ve 1965 bütçe yılları hesap 
işlemleriyle bilançolarının sunulduğuna 
dîii:* 'Sayıştay 'Başkanlığı tezkereleri hak
kında (3887, 3/888, 3/889) 619 

Taran Komisyonu raporları 
— Konya iMilletvekili M. Kiyaeddin 

tzerdem'in, 4753 sayılı Kanuna Ibir ek mad
de ilâvesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/437) 453,577:597,602 =605,634, 

772:775,790,823:826 
Ticaret Komisyonu raporları 

— 'Cumhuriyet ıSenatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali 'Donıir'in, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk Sandıkları hakkında 
8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifine dair (2/170) 44,89: 

92,103,138:141 
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 

2284 sayılı Türkiye Halk (Bankası Kaim-
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Sayfa j 
nuııa bâzı maddeler eklenmesine dair ka- i 
mın teklifi hakkında (2/290) G09 

— Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıklan Kanununun bâzı maddelerinin de-

Sayfa 
ğiştiril meşine dair olaıı 16 . 7 . 19G5 ta
rih ve 699 sayılı Kanununun 1 nei ve 2 nci 
maddelerini değiştiril meşine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/510) 609 

SAYIN ÜYELEKIJî İLGİLt tŞLEB 

Andiçme 
— Adana Milletvekili Kemal Çetinsoy'-

un, amtiçmesi 10 
— Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'-

uıı antliçmosi 10 
— Diyarbakır Milletvekilli Abdüllâtİf 

Ensarioğln'nıın andiçmesı 10 
— İstanbul Milletvekili Mehmet Mus

tafa Gürpınar'm andüçmesi 11 
— Urfa Milletvekili Hüsampttin Ko-

ran'ın andiçmesi 11 

Çekilmeler 
— Amasya Mi 11 et vaki li Ahmet Dcmir'-

in, Ki'taphtk Komisyonundan istifası 
(4/338) " 154 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Ba-
lan'ın, İmar ve İskân Korofayoıııırulan fil us
ta fi addedilmem 155 

— Balıkesir Milletvekili Enver Güre-
li'ıı'in, Plân Komisyonundan istifası 
(4/336) 154 

— Bolu Milletvekili Kemal Demir'in 
ilâe. Araştırma Komisyonundan istifası 
(4/337) 154 

— Çankırı Milletvekili Dursun Akea-
oğlıı'mın, O. H. P. den çekilmesi 424 

— Dcniali Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'nı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonundan istifası (4/334) 154 

— DiyaHba'kı r Milletvekili Hasan l)e-
ğeı-'İn, GıVmrük ve T ok ol ve Köy İşleri 
KIM n reyonlarından çekilmesi (4/342) 198 

— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıe-
oğhı'nun Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonundan müstafi addedilmeleri 155 

— Erzurum Milletvelkili Necati Gü-
veıı'iu, Sanayi ve IJlaştıt'm'a komisyonla-
rınıdan İstifası (4/332) 16 

— Gaziantep MiHetvcMli Hüseyin Vıl-
'iııaz'ıtı, Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonundan çekilmesi (4/341) 198 

16 

1005 

154 

104 

16 

lfi 

— Ir-cl Milletvekili Kemal Atamınn'ın, 
Gümrük ve Te'kel ve Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Komisyonundan istifası (4/330) 

— İstanbul Milletvekili Suphi TJay-
kam'ın, milletvekili iğinden çekilmesi 
(4/350) 

—'Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Millî Savunm-a Komisyonundan istifası 
(4/335) 

— Ordu Milletvekili Peridım Cemal Er-
fkin'in, Dışişleri Komisyonundan çekilmesi 
(4/333) 

— Samsun Milletvekili ünhattin Uzun-
oğiu'nuu, Ticaret ve Köy işl<eri Komisyon-
larından istifası (4/331) 

— Sivas MiKetvekili Gıyasottin Ihı-
man'ııı, Maliye Komisyonu lulan istifası 
(4/329) 

Disiplin cezalan 
— Adana Milletvekili Ali Karcı'ya iki 

ihtar cezası verilmesi. 804:805 
teinliler 

— Adıyaman Milletvekili Ali Tııranlı'-
ııııı, mazeretine biıuretı 15 . fi , 19C8 talihin
den itibaren 20 gün izinli sayılması, 

(3/952) 563 
— Ankara Milletvekili IsııuıM Rüştü 

Aksal.'m, mazeretine 'binaen 11 . 10 . 1968 
tarihinden itibaren 90 gün izinli sayrlunası 
(3/1007) 1005:1005 

— Ankara Milletvekilli Kemal Bağeıoğ-
tu'nıın, hastalığına binaen 2 . 4 . 19C8 tari
hinden itibaren 13 pfiin izinli sayılması 
(3/939) 

— Antalya Milletvekili th.san Ataöv'-
üıı, hastalığına binaen 30 . 9 . 1968 tari
hinden itibaren 15 gün izinli sayılması 
(3/982) 

— Artvin Milletvekili Mustafa Rumi'
nin, mazeretine ijiııaen 9 . 10 . J9GS tari
hinden itibaren 10 gün kinli sayılması 

1«2 

835 

(3/1007) 1005:1000 
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Sayfa 
— Bileeik Milletvekili Sadi Biııay'ın. 

'hastalığına /binaen 10 . 10 . 1Ö68 tariıhîn-
<den «ttübarcn 15 -gün izinli sayılması 
(3/1007) 1005:1006 

— 'Bursa Milleıtıvokili Musltafa Tay-
yar'ın, mazeretine 'binaen 2 . 10 . 1968 
tarihimden itibaren 9 -gün izinli sayılması 
(3/1007) 1005:1006 

— Çorum 'M'lleJtlV'cMli Hilrtni İncesulu'-
nun, mazeretine 'binaen, 3 . 10 . 1908 ta
rihinden itibaren 10 'gün izinli sayılması 
(3/1007) 1005:1060 

— Denizli Milleffrveikilî Fuat Avcı'nm, 
hastalığına binaen, 20 . 12 , 1967 tari
hinden itibaren 11 »gün izinli sayılması 
•(8/982) «35 

— Denizli MiUetodfcili Nitoalt özel'in, 
haftalığına binaen, 25 . .12 . 1967 'tari-
ihin-den itibaren 17 gün izinli «ayılması 
(3/982) 835 

— EskiseMr MillcfcveMli Ertuğ-ruJ Ga
zi (Salkarya'nm (haftalığına Ibinaen 5,3.1968 
tarihinden itibaren 15 . 4 . 1968 e ka
dar rbir ay 10 gün, 

10 . 6 • 1908 tarihinden 27 . 8 . 1968 
tar,iıhine ıkaıdar 2 ay 17 gün «İntak üzere 
3 ay 27 gün izinli sayılması (3/939) 152 

— Elâzığ Milletvekili Ömer Ekan'in, 
hastalığına binaen 11 . 10 . 1068 tari
hinden itibaren 10 gün izinli sayılması 
(3/1007) 1005:1006 

— Gazi&rftep Milletvekili Hüseyin In-
cioğkı'nun, ım'azoreitine Mnaen 16 .10.1968 
(tarihîmden itibaren 20 gün izinli sayılma
sı (3/1007) 1005:1006 

— Giresun Milletvekili Kudret Ba&u-
ter^in, hastalığına binaen 25 . 3 . 1968 
den itibaren .15 gün izinli sayılması 
(3/939) 152 

Sayfa 
— İstanbul Milleltvelkili Ali Birol'un, 

mazeretine 'binaen 30 . 9 . 1968 tarihin
den itibaren 1 ay izfcli sayılması '(3/982) 835 

— îstamlbul MilleltyekdM Muihiiddm Gü-
ven'iu, [hastalığına binıaen 1 . 4 . 1968 
den ifcîbar&n 14 gün izinli «ayılması 
(3/939) 152 

— İstanbul Mill-eitJveMli Onhan Erkan-
lı'nın, hastalığına binam, 30 . 9 . 1968 
ftarihind«ı itibaren 72 'gün izinli sayılması 
(3/982) 835 

— İstanbul Milieifcvekili Selim Sarper, 
19 . 6 . 1968 tarihinden itibaren 25 gün, 
30 . 9 . 1968 tarihînden -itibaren 19 gün 
olmaık üsere 44 gün haftalığına binaen 
izinli sayılması -(3/982) 835 

îatarfbul MilklUvakili Telkin Erer'in, 
ıhastalığına "binaen 21 . 6 . 1968 den iti
baren 16 gün izinli sayılması (3/952) 563 

•— îzmir Milletvdkili Muzaffer Döşe-
moei'nin hastalığına binaen 30 . 9 . 1968 
tarihînden itibaren 53 gün izinli sayılması 
(3/1007) 1006:1006 

— Kars Milletveikili Lâtif Abüzüm'-
ün, ıhasjtalığına (binaen, 4 . 3 . 1968 ta
rihinden itibaren 19 ıgün izinli sayılması 
(3/982) 835 

— KnMareli 'MilLdtvekili Hasan tahsili 
U»un'un, hastalığıma ıbinaen 10 . 6 . 1968 
den itibaren 12 gün izinli sayılması 
(3/939) 152 

— Niğd'e 'Milletvekili Emhi Soyer'in, 
hastalığına binaen 7 . 10 . 1968 tari-
Mnden itibaren 15 gün izinli sayılması 
(3/1007) 1005:1006 

— Sakarya Milletvekili Ekrem Ati-
dan'ın, mazeretine Ibinaen 15 , .10 . 1968 
tarihimden itibaren 16 -gün izinli sayılma
sı (3/1007) 1005:1006 

— Urfa Milletvekili 'Mahmut Çetin'in, 
haftalığına binaen 10 . 6 . 1968 den iti
baren 1 ay 4 gün İzinli sayılması (3/989) 152 

ÖDENEKLER 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Ankara Milletvekili İsmail Küs
tü Aksal'm ödeneği (3/1008) 1006:1007 

— Bir toplantı yılında M aydan fazla 
izin alan Ejakİsebir Milletvekili Ertuğrul 
Gazi Sakarya'nın ödeneği (3/940) 152 
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Sayfa 
— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 

içinde öd aydan fazla izin alan Istaufbul 
Milletvekili Oi'han Erfcanlı'nın ödeneği 
(3/983) 835:836 

Sayfa 
— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 

içinde iki aydan fazla izin alan istanbul 
Milletvekili Selim Sarper'in ödeneği 
(3/984) 836 

ÖLÜMLER 

— Ankara Milletvekili Hasan Tez'in 

Ölümü (3/933) 

— Mardin Milletvekili Fuat Ulus'un 

Ölümü (3/981) 833:834 

SEÇİM 
— Tefeciliğin Önlenmesi ve yaptığı tah

ribatı tahkik ve tesbit etmek üzere kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/1-6, 10/23) 16:17, 

155:157 

YASAMA DOKUNULMAZLIKLARI 

— Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığı (3/62) 929 

— Adana Milletvekili Turban MligiTin 
Biasıaımıa ıdokrantümıaz-lığı ('3/315) &30 

(3/430) 
(3/546) 
(3/547) 
(3/548)i 
(3/586) 
(3/595) 
(3/596) 
(3/611) 
(3/615). 
(3/636) 
(3/676) 
(3/684> 
(3/741) 
(3/742) 
(3/743) 
(3A44) 
i 3/745) 
(3/746) 
(3/747) 
(3/762) 
(3/764) 
(3/766) 
(3/775) 
(3/782) 
(3/783) 
(3/7819) 
(3/794) 
(3/805) 
(3/806) 

933 
935 

935:936 
&36 
936 
037 
937 
938 
938 
938 
&39 
941 
943 
942 

942:943 
943 
943 
943 
943 

1009 
1009:1010 

1010 
1010 

1010:1011ı 
1011 
1011 
1013 
1013 
1013 

(3/807) 
(3/827) 
(3/830) 
(3/948) 
(3/985) 
(3/1004) 

1013 
1014:1015 

1015 
554 
869 
992 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın yasama dokunulmazlığı 
(3/986) 869 

— Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'-
nrn yasama dokunulmazlığı (3/104) 040 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Ba-
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kablı-
ri'lması ha'kkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa1 ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/763) (S. Sayısı : 593) 1009 

— Ankara Milletvekili A. Rıza Çeti-
ner'in, yasama dokunulmazlığı (3/362) 940 

— Ankara Milletvekili Kâzını Ooş-
kun,un yasama dokunulmazlığı (3/839) 1015 

—Ankara1 Milletvekili Rıza 
yakama dokunulmazlığı (3/525) 

!(3/685) 
(3/785) 
(3/917) 
(3/963) 

Kuas 'm, 
934:936 

941 
1011 

8 
619 

— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boateıpe'n'în yasama dokunulmazlığı (3/8G) 929 
(3/87) 940 
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Sayfa 
—• Antalya MiU'etv elcili ihsan Ata-

öv'iiıı yasama dokunırl'mıa'z'lıiğı (3/53) 939: 
940 

(3/686) 941 
— Antalya Milletvekili Osman Yüksel 

Smlengeçtifairt yasama aak.mmlm.nz-
lığı ('3/338) 931 

(3/408) 981:992 
(3/452) 932 
(3/580) 936 
(3/943) 265 
(3/949) 554 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

nın, yasama -d-okımulroazlığj (3/664) 938 
— Balıkesir Millativ<eıki'ii Zerki Yiico-

türk'im yasama d^kmııulLmıazlığı (3/561) 619 
— tBJn'tfü'l M'Mlotvokİli Cemal Yavuz'

un yasama clfllasmllrm.'aıalığı (3/447) 941 
— ÇaroıfckaJe Miltetroklllâ Oİhad Ba-

"ban'in, yas/arma dokııınılınazlağı (3/323) 930 
(3/330) 931 
(3/448) 932 
— Çanakkale iMiHeıfivekiıli Muammer 

Baykan'ı-n yasama dokurralmıazlığı (3/774) 1010 
— Çorum 'Miiltofcvokİlii Abclurradıman 

Güler'in yasama dokonuilınvazlığı (3/79) 929 
— Çorınm ,M,W'lıetveik'i'H Andan T<pp<juL 

başı'ımı yasama ddkuınulmralığı (3/910) 8 
— Dımizli Mill^vtıkili Fuat Avcıı'mıı 

yasama ttökuııutoaalığı »('3/967) 869 
(3/37) 928 
(3/987) 869 
— Denizli MiHıetvcıfeiHı «Muzaffer ıKa-

ratı'ın yasaım-a •döku'ruultn'a'alığı (3/363) 931 
DiyaıfliKUkır Mîllcit vekili 'Metiu Oi'znAli'

nin yasama dokıımtlm'aıahğı (3/177) 930 
— Diyarbakır Milletvekili Tanik Ziya 

Ekinci'nim yasaımıa dokunulmazlığı (8/91-6) 8 
— EskfişeiM'r MMiatlrokiIi Hayri Ba-

^ar'ın yasanıa d'okuın'u'lıiYiazhğı (3/911) 8 
— Eski Urfa Yeni (Sakarya Müfefcve-

kiH Kadri lEroğan'nı, yasama doflmraı'imKi-z-
lığı (3/48) 928:929 

— Crasiantep (Mil'l'eıt vekili AH İhsan 
Göğüş'ün yasarım dokımuilimazlığı (3/807) 942 

— Grkesıuı Milletvekili' t. Ebem Ktlıç-
oğhı'nun yasaımıa d'dknnıiJİımıaKİığı (3/76) 929 

(3/77) 939 
(3/502) 934 

Sayfa 
— Hakkâri MiılJetv^ldilıi Ali ıKaralraıtı'-

î'tı, yasama dökunulma£hip (3/693) 1024:1033 
(3/757) ]033 
(3/840) 1019 
('3/912) 8 

— .Hatay iMi'Hcfıvıakiîli Hüsnü özkan'-
ın, yaöama doku'iıui'miazlığı (3/748) 1016 

— Hatay Mi Ileıt vekili Şetınsettbuı Mur-
saloğlu'nuıı, yasaıma dokunulmazlığı 
(3/988) 869 

— içel Milletvekili Oafer Sadık Kııt-
lay'ın yasaıma dokunulmazlığı' (3/913) 8 

— îstawbul Mıül'LeiÖvelkiİli Afodurraltonıan 
Şeref Lâç'jn yöısaımıa dfdttinulmıaıziığı 
(3/452) 932 

j — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yas&mja do'kujnulmjazhğı (3/254) 930 

(3/262) 930 
(3/395) 931 
(3/404) 932 
(3/405) 932 
,(3/427) 932 
(3/449) 932 
(3/451) 1016 
•(3/475) 932:933 
(3/482) 933 
(3/5İ5) 934 
«(3/542) 935 
(3/593) 937 
(3/601) 937 
(3/602) 937:938 
(3/603) 938 
.(3/604) 938 
:(3/605) 1016 
(3/753) 1008 
(3/754) 1008:1009 
(3/755) 1016:1017 
(3/770) ' 1010 
(3/808) 1013 
(3/809) 1013 
(3/856) 1015 
(3/914) 8 
,(3/915) 8 
(3/344) 265 
(3/950) 554 
(3/962) 619 
— latatıbul Milletvekili Mehm*t Ali 

Aybar'ın yasamja dokunulmazlığı (3/752) 1008 

http://aak.mmlm.nz-
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ı— İstanbul Milletvekili Orhan Şeyhi 
Orhon'un yasama doktaıulıriiazlığı (3/481) 933 

(3/513) 934 
1(3/514) 934 
(3/571) 944 
(3/665) . 938:939 
,(3/671) 939 
(3/706) 941:942 
(3/749) 943 
(3/750) 943:944 
(3/959) 619 
— istanbul Milletvekili Osman özer'in, 

yasama dokunulmazlığı (3/369) 941 
— İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in, 

yasama dokunulmazlığı (3/917) 619 
!— istanbul Milletvekili TeSkin Erer'in, 

yasamla dokunulmazlığı (3/675) 939 
(3/784) , 1011 
(3/918) , 8 
(3/945) 265 
(3/989) 869 
ı— izmir Milletvekili Hüsamettin Oü-

müşpala'nm, yasama dokunulmazlığı (3/919) 8 
— izmir Milletvekilli Lebit Yurtloğlu'-

nun, yasama dokunulmazlığı (3/709) 942 
:— izmir Milletvektili Mehmet Ali Ay-

taş/ın, yasam» dokunulnKazlığı (3/172) 930 
ı— izmir Milletvekili Osman Zeki Efe-

oğlu'ntun, yasama dokunulmazlığı (3/476) 933 
(3/531) 935 
i(3/539) 935 
(3/550) 936 
— KaBtaımomu Milletvekili Adil Aydııı'-

MI, yasama dokunulmazlığı (3/590) 936:937 
•— Kiasltîamamu -Milletvekîli Ahmet Şev-

/ket Bohça'tnıın, yasama doknMWilıuaz'lığı 
(3/342) 931 

ı(3/597) 937 
(3/920) 8 
— Kayseri Milletvekili (Mehmet Ateş-

oğk'ıman yasama dokıunmlimıazlığı (3/921) 9 
— Kayseri İMlilletveikili Mehmet Yüce-

lar*in yasama dokumıultmaslığı ;(3/707) 942 
'(3/990) 869 

— Kayserd Milletvekili Vedat ÂH Öz
kan'ın yasama doloınulmaızlığı (3/90) 930 

— Kırşehir (Mületvekdli (MJemduh Er-
demâr'in yasama dolkutnulmazlığı ı(3/532) 935 

— Konya Milletvekili Selçuk Aytan'ım, 
yasama d«bmnlilımazhğı (3/579) 936 

— Matfaş IMitllıetveikui Hacı Ahmet öz-
ısoyfan yasama dokunulmazlığı '(3/863) 1015: 

1016 
— Malatya Milletvekili Hamit ıFeın-

doğlutoran yasama dokunulmazlığı (3/790) 1012 
(3/960) 619 
— Manâsa (MilibeıtvtefMM Erbuğrui Ak-

çainın yasama dokumralmaalığı (3/90) 930 
— Manisa Milletvekili [Muammer Di-

rik'in yasaıma doktamıulımazhğı (3/455) 932 
(3/484) 933 

— -Muş İMdilletvekili Kâmil •özsarıyıl-
dız'ın yasama dokuınnıimazlığı (3/922) 8 

(3/951) 554 
— Nevşehir Mrlletveikiü Salâhattiın 

(Hakkı Esatoğlnı'mun yasaıma dokMinıutaıaz-
lığı (3/485) 933 

(3/709) 942 
(3/819) 1014 
— ıSaıkarya 'Milletvekili Hami Tez-

toan'ın yasama dokunulmazlığı (3/64) 940 
— Sakarya Milletvekili HayrefâMi Uy-

sal'm yasalma döknmıuılimazlığı (3/486) 933 
(3/756) 1009 
(3/781) 1010 
— Sakarya, Milletvekili Kadri Eroğan'-

ın, yasama dokunulmazlığı (3/48) 928:929 
(3/71) 929 
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ıu 

yasama dokunulmazlığı (3/81) 940 
— Samsun Milletvekili Kamran Evli-

yaoğlu'nun yasama ıdokunulımazlığı (.3/393) 931 
(3/487) 934 
(3/793) 1012 
— Samsun Milletvekili ıŞevki Yüeel'-

in yasama dokuMulm'azlığı ;(3/991) 869 
— rSürft ÎMilleıfcveMM Abdülhalâm Aras'-

ım .yasama doknıraulmazlığı >(3/679) 939 
— Sinop Milletveikili Mustafa Kap-

tam'uu, yasamla dokunulmazlığı (3/666) 639 

— Tokat (MilLetvıeikiLi iBedirettkı İKara-
erkek'îu, yasama dokunulmazlığı (3/585) 936 

— Trabzon MilLetvekîli Ahmet Çebd'-
ınıin, yasama d-otouraulımazlığı (3/516) 934 

.(3/709) 941 
— Tırabzan Milletvekili Osım&n Tu-

raın'ım yasama doktonjttlcmfazlığı (3/810) 1013: 
1014 

(3/820) 1014 
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Sayfa 
(3/821) 1014 
(3/834) 1015 
— Urfa (Milletvekili Halil Balkıa'm ya

sama dokunulmazlığı ('3/923) 8 
— Yeni Sakarya Milletvekili Kadri 

Eroğan'in, yasama 'dokunulmazlığı (3/48) 928: 
929 

(3/71) 
Sayfa 

929 

— Yoagat Milletvekili Oclâl Sungur'-
uın yasama dokunulmazlığı '(3/992) 869 

(3/993) 869 

— Zonguldak 'Milletvekili Bülent Eee-
viit'in yasama dokunulmazlığı (3/70S) 942 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A. SÖZLÜ SORU VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
— Afyon Milletvekili Muzaffer Üz-

dag'ııı Türkiye'deki korunmaya muhtaç 
çocuklara dair Çalışma, Sağük ve Sosyal 
Yardım, .Millî Eğitim ve Adalet üiakanla-
rındaıı sözlü sorusu. (G/726) 100 

—- Aydın Milletvekili Reşat uzarda 'um 
bâzı suçlardan sanık Anadolu Ajansı eski 
muhasebecisi ile katil sunu işliyen bir 
ceza evi gardiyanının tutuklanmama se
bebine dair İçişleri ve Adalet bakanlık
larından sözlü sorusu (fi/77!}) 779 

—- Samsun 'Milletvekili tlyas Kılıç'ın, 
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde modern 
bir ceza evi inşa ettirilmesine dair Ada
let Bakanından «özlü sorusu (6/769) 779 

Başbakandan 
— Afyon Karahisar 'Milletvekili Mu

zaffer özılağ'ın, ıKızılay hizmetinin parti
zan düşünce ve fiillerle gayesinden uzak
laştırılmasına dair Başbakan ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/791) 1065 

— Samsun 'Milletvekili tlyas Kılıç'ın, 
Alaçam'da vukubulan sel felâketinden 
zarar görenlerin borçlarının ertelenmesine 
ve aynî yardım yapılmasına dair Başba
kandan sözlü sorusu. -(6/786) 780 

— Trabzon Milletvekili AliıRıza Uzun-
er'in, Ziraat 'Fakülteleri ile Orman "Fakül
telerinde okuyan öğrencilerin tedris düze
nini sarsan yönetmeliğe dair başbakan
dan sözlü sorusu (6/738) 149 

Bayındırlık Bakanından 
— Aydın Milletvekiil Reşat üzarda'-

mıij İstanbul Opera binasının ne zaman 

halkın hizmetine gireceğine dair (Mil
lî -Eğitim ve Bayındırlık bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/775) 779 

— Erzurum Milletvekili Nihat Oiler'in, 
Erzurum'un İspir ilçesi dâhilinde selden 
yıkılan köprü ve yollara dair 'Bayındır
lık ve Köy İşleri (bakanlarından sözlü so
rusu (6/737) 101 

— Git *esun Milletvekili M. 'Kemal Oı-
lesiz'in, Giresun dahilindeki bâzı yolların 
inşasına ve Şebinkarahisar ve Alucra 
ilçelerinin il haline getirilmesine dair (Ba
yındırlık ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/740) 229 

— Samsun 'Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Karayollarında park yerleri inşa edilmesi
ne dair .Bayındırlık Hakanından sözlü so
rusu (6/779) 779 

— Samsun "Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun limanı bölgesindeki demiryolu te
sislerinin fener semtine nakledilmesine 
dair Ulaştırma ve Bayındırlık bakanların
dan sözlü sorusu (6/781) 780 

— Samsun Milletvekili llyas (Kılıç'ın, 
Samsun limanının kanalizasyondan kurta
rılmasına dair Bayındırlık, İmar ve İskân 
bakanlarından sözlü sorusu (6/778) 779 

— Samsun Milletvekili tlyaç Kılıç'ın, 
Havza - Vezirköprü yolunun standartlara 
uygun bir şekilde inşa edilmesine dair 
sözlü soru önergesi, (Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/766) 779 

Çalışma Bakanından 
— Afyon Milletvekili Muzaffer öz-

dağ'ııı, Millî Savunmaya «it işyerlerinden 
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Sayfa 
çıkarılan işçilere dair Millî Savunma, 
ve Çalışma bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/725) 100 

— Afyon Milletvekili Muzaffer <>z-
dağ'ın, Türkiye'deki korunmaya muhtaç 
çocuklara dair Çalışma, Sağlık ve iSosyal 
Yardım, Millî -"Eğitim ve Adalet bakanla
rından sözlü sorusu (6/726) 100 

— Aydın Milletvekili Reşat Özaı*-
da'ıım, Sosyal Sigortalar Kurumuna taah
hütlerini ifa eden miitaahhitlcro, gerekli 
belgenin acele verilmesine dair Çalısına 
Bakanından sözlü sorusu (6/771) 779 

— Sakarya .Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, GES - iş Sendikasına yapılan tertip 
ve baskılara dair Çalışma .Bakanından 
sözlü sorusu. (6/721) C 

Devlet Balkanından 
— Samsun Milletvekili tlyas Kılıe/ın, 

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Köp
rülü Vakıflarının onarılmasına dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/770) 779 

Dışişleri Bakanından 
— Afyon Kara'hİsar Milletvekili Mu

zaffer Özdağ'm, Tercüman Oazetesinıdc 
Bakanlık mensupları aleyhimde yayımla
nan yazıya ıdair Dışişleri Bakanından sıüz-
Ki sorusu (6/795) 106f> 

— Tralbzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
eor'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Baş/pislktoıpos Yakovas'm Şıibat ayında yur-
Idumu.'za 'ginmesünıe nedlen ve nasıl izin "ve
rildiğine dair Dışişleri Balkanmldan ısJi/zliü 
sorusu (6/306) 134 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzmn-
«r'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lkleri 
Başpiskopos Yakovas'm Şvubat ayında yur-
(dıımu'za sgirmesine neden ve na&ıl fein ve-
rikTİğine dair Dışişleri Bakanından s-özlü 
sorusu ('6/306) 973 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar İBakanmdan 
—(Erzurum Milletvekili Nihat Dil-er'iıi; 

Erzurum'un Tortum ilçesi ve köylerimin ısıt 
taşkınla.nnlclan korunimasma «lair Enerji 
vıe Taibiî Kaynaklar, Koy İsleri ve Tamun 
Bakanlarından sözfii Sk>rumt (6/75G) r>00 

— Erzurum Milletvekili Nîlhat Diler'in, 
Erzurum halkının kok IMümü'nü Ikoutenja-

Sayfa 
nımn artırılmasına ve tevziatın kolaylaştı
rılmasına -dair Enerji ve Taibiî Kaynaklar 
Bakanından SÖ2K1 sunısu (6/765) 779 

— Erzurum Milletvekili Nîhat Diler'in 
petrol -pınarcl-cri ıbuhınduğu anlatılan Er
zurum ve dolaylarında petrol aranması 
(konuşumla n-e d'üşihrüklüğ'üne dair Enerji 
ve Taibiî Kaynaklar Bakanından snözlü so
nlan (6/443) 135:137 

— Konya Milletvekili Hısaıı Kaibaldayı'-
mn, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Ali-
smiııyuım fa'brikası inşasında çalıştırılan Üş-
eilere 'dair Enıerji ve 'Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü ıSo.Tu«ıı (6/728) 100 

— Konya Milletvekili, Nrnzif Kuıracu'-
nım, Akşehir •ffiil'ii taşkınlamnın önlenme
sine dair Enerji ve Taibiî Kaynaiklar Ba-
'kanımdan sözlü sorusu (6/74-7) '314Î 

— Konya Milletvekili, Naızdf Kıtmıcu'-
ımıı, Akşehir'in Çakıllaır, 14n:«fi1i ve Kara
ğı derelerinde 'baraj yapılmasına dair 
Enerji v* 'Tabiî Kaynaklar Bakanından 
«özlü Hırnısu 06/746) 3T6 

— Konya Milletvekili, Naedf Ku/rucu'-
nutı, Beyşohir gjöltı eivarınklaki köy aıraızi-
leırinin snlamuasına 'dair Enerjy ve Taibiî 
Kaynaklar Balkanından sözlü •sorumt 
(6/745) 316 

— Konya Milletvekili Nazlif Kurueu'-
nun, Bozkır ve Çumlra'ya Ibağlı 'bâzı köy-
leı'd^kî ımaden yataklarının işletilmesine 
Uair Enerji ve Taibiî Kaynaklar İBakanm-
dam sfözllü sorusu (6/762) 553' 

— Konya MiJMvelkiK Niamf KUTUCU'-
nım Er-eğî'i ve Karaıman il-çeterine ibağlı 
bâzı 'köylerde "bulunan krom ve kurşun ya
taklannın işletilmesine dadr Enerji ve Ta
biî Kaynaıklar Balkanımdan sözlü sorusu 
(6/761) 563 

— Konya Mi'H et vekili Nazif Kurocu'-
ıııın, Kadınhanı, Yuııalı ve Ovhen(beylr'd>e(ki 
bâzı maden yaıtaıklarmm itdetıiknefâne dair 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Balkanındım 
sözlü sorusu (6/7&8) 553 

— Konya Milletvekilli Nazitf Kuracu-
mın, İlgın, Beyşehir ve Bozkur ibjeierin'-
uVki k<öıniir yatakta mı in Devlet tarafın
dan işletilmesine d'air Enerji ve Taıl>İî Kay
naklar Ba'k-anmdam «fizlü sorusu. (6/760) 553 
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Sayfa 
— Konya İMi'l'lebveikıilii Naaîf Kuru'cu'-

mıın, Konya'da petrol araşıtrrauası yapjl-
mıasına dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar 
Bakanımdan sözlü sorusu. l('6/751) 316 

— Konya 'Mfi'Uetivefoiıli Nazif Kuruau-
IHIII, Konya'da Ijâzı iJço ve tköyteriindeki 
Krom yataklarınım iışfletiilnıaaiiBe dair Ener
j i ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/759) 553 

— Konya MilletvckİLİi Nazif Kurueu'-
num, Konya Oyasının su ıbaskHVİarîuıdan 
koranmasına ve sulanın kana!İJa,n 'açıllmıa-
sı-na dair Enerji ve Talbiî Kaynıaikkr Baka
nından sözlü sorusu. (6/754) 616 

— Koraya MilleıtvelKli Nazif Ku'menı-
nun, iSıığla gölü tfagfenmın önılenımesino da-
'ir Enerji v« Tabiî KiaymaMar Bakamından 
sözlü sorusu. (6/749) 316 

— Samsun MillebV'efcili tlyas Kılıç'ın, 
Samsun yüksek fîerilLijın haıbtmdan Veztr-
kfiprünün de istifade letöriknıesâmıe ıdairr 
Enerji -ve Talbiî Kaynaklar Balkanından 
sözlü sorusu. (G/767) 770 

— Sivas JVfi'l'l'Otvektli Mustafa Kamıal 
Falaoğlıı'nun, Sivtasta I>. S. 1. Bölg>e Mü
dürlüğü teşMlâh -ku'nılmasına dıaiir Ener
j i ve Tvılbiî Kaynaklar ıBafkanundatı sözlü 
sorusu. (6/777) 779 

— Sivas Mrllefcveıkİli Mustafia Kemal 
Paîaoğlu^iTun, tkkülüç barajının ne mman 
inşa edileaeğ<in'e 'dalir Enerji ve Talbiî Kay
maklar Bakanımdaın sözlü sorusu. ('6/776) 779 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda-

nm, Türkiye'deki kahve kaea'kçılığ'ina da
ir Gümrük ve Tekel ve 'Maliye balkanla
rından sözlü sorusu. (6/772) 779 

— Bursa Mületvefeili Sadrebbİn Çamign.-
nm, filitreli sügara (darlığınım selbebl'ne da
ir Gümrük VQ Tekel Balkanından «terfii so
rusu. (6/755) 500 

— Hatay Mtöloırveıkili Hüsnü Özkan'
ın, iskenderun'da senbest limıan ve Ibölige 
tesisinin kural masına dair Ticaret, içimle-
ri ve Gümrük ve Teke] bakanlarından sıöV 
lü wrasu. (6/74.1) 229 

içişleri Bakanından 
— Ankara Milletvekili İbraMnı Sıtkı 

Hatipofflu'nuın, kaynıafaamlann tfâıym ve 

Sayfa 
m'akİllei'ini! düzenüiyen IkararnaimönLu çı-
karılmamaeı sebebine dair içişleri 'Baka
nından sözlü sorusu (6/790) 1001 

— Aydın MylletvekJli M. Kemal Yiil-
mffiz'mi', Amerikan 6 ncı Filosunun 'Istau-
bu'l'u ziyaretinde yapılan solkaık ıgiösteıûle-
rinde, Toplurm 'Polisi ile Askerî 'birliikV 
ı-3m tutam ve davr-anıglarıma dair içişle ı-i 
Hakanından sözlü SOHISU. (6/785) 780 

— Aydın Milletvekili İR<eşaıt özanla,'-
mn, bâzı suçlardan sanık Anadolu Ajıaıısiı 
eski muhasetbeoiısi ile kıaibil- suçu işliyen Ibi'r 
eeoa ovi gardiyanınım tutuklanmamla se
bebine dair içişleri ve Adalet balkanlan'u-
da.tı sözlü sorusu. (6/773) 779 

— Giresun- Milletvekili M, Kemal Oile-
•sİz'in, Giresun dâ'hilinddk-i bâzı yn'llanm 
inşasına ve Ş-elbiın Kanahlsar ve Alucra- i-1-
çelıei'inin il haline getirilmesine dair U*.ı-
ynîKİvrfık ve içişleri bakamla mKİam »ÖzKi 
sorusu. (6/740) 229 

— Hatay Milleıtıv-okdli Hüsnü Ozkam'-
î'iı, tsık'ondcruıı'da seılbest liırntm ve bölge 
•telisinin kıırıuitnaısMi'a dıair Tieane't, içişle
ri ve Gümrük ve Tcikol bakarilanndaın rföz-
lü sorusu. (6/74J) 229 

— Istambul Milletvekili Boşit Ülker'
in, îsftfan^bu'r'da Kınalı ve iBurgtaz adnla.n 
î(jm inşa oJiilcın sıı dep^l'arına dıair î t l e r i 
ve tmar ve Iskan bakanlarından sözlü so
rusu. (6/724) 100 

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nu-n, Türkiyo'de, dışandan yönretrJİT'n bi'r 
hııniıstiyaınlık propaıjçandlası olup olmadı-
ğwi'a dair leişkri Baklanından sörfü so
rusu. (6/431) 134:135 

— Konya Milletvrlkili Narff •Eıi'nıcu'-
nun, TürlciyeVle ımıerikezi dısarala 'bulunum 
kaç dernek olduğuna dair içişleri Baka
nından Sö'zKi sorusu. (6/430) 134 

— Konya 'Mi|llötv€ikiil.i Nazif Kuıııeu'-
nun, yenidon hazırlanım'aıkba olan köy ka
nunumun ne zaman Meelise sovk edileeıe-
ğine 'dair •t'ÇişVrî üakanından ®iM\ı soru
su. (6/436) 135 

— Hakarya Miltotvoki'Li Haymtltin Uy-
sail'i'iı, toplııım »abıtası ödeneğinin diğer 
polis niıenıu i'lamıa da verilmesine dtair İe> 
%leri Bakanından sözlü sorusu. ^(I6/72S) 100 



Sayfa 
— Samsun Milletvekili Yaşar Afca'l'm, 

Ba^bakan'm yurt gezilerinde yapılan kar
şılanma .törenlerine dair Iç-İşlet'i Si-akanm-
dan Sözlü sorusu. (6/788) 780 

— Sivas MiltetveJkiM Mustafa Kemal 
Paıl'aoğlulnun, Kassılay ve Ibenaeri sosyal 
•kuru!m.lan« politik ve partizanlığın ptmi-
dahalesinden kutıbanîmasmıa dair İşişleın 
v-e Maliye (bakanlarından tfskMü sorusu. 
(6/784) 780 

İmar ve İskân Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'da Kınalı ve Burgaz adaları için 
inşa edilen su depolarına dair İçişleri ve 
İmar ve tskfın bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/724) 100 

— Muş Milletvekili Nermiıi Çitçi'nin, 
Muş iIİ dâhilinde daimî iskân için yapılacak 
binalara dair İmar ve İskân Bakanmd;m 
sözlü sorusu (0/730) 100:101 

— Muş Milletvekili Normdu Neıtçi'ndıı, 
Muş'un toprak kaymasına mâruz mahalle
rine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/729) 100 

— Samsun Milletvekili İlyas Kılıe'ın, 
Samsun limarvratın kanalizasyondan kur
tarılmasına dair Bayındırlık, İmar ve Iskfuı 
bakanlarından sözlü sorusu (6/778) 77!) 

— Samsun Milletvekili İlyas Kılıe'm, 
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı yukarı 
Dan Çayı köyünde yangın âfetine ıığn-
yanlara, borçlarım ödemelerinde kolaylık 
sağlanmasına daıir İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/780) 779 

Köy İğleri Bakanından 
— Erzurum Milletvekili Adnan Sen-

yurt'un, bakanlık teşkilât kanunu tasarısı 
üzerindeki çalışmaların hangi safhada ol
duğuna dair sorusu ve Köy İğleri Bakanı 
Turgut Tokcr'in sözlü cevabı (G/354) 134,WW; 

983 
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'iu; 

Erzurum'un Tortum ilçesi ve köylerinin su 
t aslanlarından koran masına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar, Koy İşleri ve Tarım ba
kanlanndan sözlü sorusu. (G/756) 500 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'iu, 
Erzurum'un İspir ilçesi dâhilinde selden yi-

Sarf» 
kılan köprü ve yollara dair Bayındırlık ve 
Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu 
(Ü/737) 101 

— Muş Milletvekili Nermiıi Nefternin, 
Muş ili köylerinin su ihtiyaeına dair Köy 
İsleri Bakanından sözlü sorusu (6/734) 10.1 

— Muş Milletvekili Nermiıi Ncftçi'nin, 
Muş ili köylerinin yol ihtiyacına dair Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/733) 101 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un bâzı köylerinin yol ve su ihtiya-
emin karşılanmasına dair Köy İşleri Baka-
nmdan sözlü sorusu. (6/743) 316 

— Siva-s Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ta bir Y. S. E, Müdürlüğü kurulması 
ile yol ve çeşme yapılması imkânlarının ar
tırılmasına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/789) 1001 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Emekli Sandığı tarafından yaptırılan otel 
ve turistik tesislere dair Maliye Bakaımn-
dan sözlü sorusu (6/753) 500 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türkiye'deki kahve kaçakçılığına dair 
Gümrük ve Tekel ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu (6/772) 779 

— Samsun Milletvekili İlyas Kılıe'm, 
Yurt dışına giden Devlet memur ve görev
lilerinin THY ueaklariyle seyahat etme
lerine dair Maliye ve Ulaştırma bakanla
rından sözlü sorusu (6/768) 779 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Kızılay ve benzeri sosyal 
kurumların politika ve partizanlığın müda
halesinden kurtarılmasına dair İçişleri ve 
Maliye bakanlanndan sözlü sorusu (6/784) 780 

Millî Eğiltİm Baflcamndarı 

— Afyon Milletvekili Muzaffer öadağ'-
m, Türkiye'deki ıkorunınıaya muhtaç ço
cuklara dair Çalışma, Sağlik ve Sosyal 
Yardım, 'Millî Eğitim ve Adalet bakanla
rından »özlü sorusu (•6/726) 100 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'
nın, İstanbul Opera binasının ne zianıan 
halikın hiz-metinc 'gireceğine dair Millî Eği
tim ve Bayındırlık balkanlarından sözlü 
sorusu (6/775) 779 
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Scyfft 
laştırılm asına dair (Ba^balkan ve Sağdık vo 
Sosyal Yardım (balkanlarından sözlü soru
su (fi/791) lOtiö 

— Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'-
ııı, Türkiye'deki (korunmaya muıhltaç. ço-
cılklara dair Çalışına, Sağlı'k ve Sosyal 
Vardım, Millî Eğitim ve Adaldt bakan
larından sözlü SOMUNU, (fi/726) 100 

— Aydın Milletvekili Reşalt özartla'-
ınıı, çocuk folffli hastalı ğımn önlenmesine 
dair Sağlık v« Sosyal Yardımı Balkanından 
SÖKMİ sorusu (fi/774) 7779 

— Konya MillciveMli Nazif Kurııeu'-
ıınn, Konya'nın dağlık ıbölgeleıiııe sa^îılk 
peıtoumelî 'verilmesine dair Sağlık ve Sos
yal. Yanlım Bakanından sözlü sorusu 
(fi/750) 310 

•—• Muş Milletvekili Nenmin Noftçilnin, 
Muş ilinde depremde yılkıları sağlı'k 'evlc-
ı-iııin 'inşasına dair Sağlı'k vo Sosyal Yar-
•(1nın Balkanından scfelü sorusu (fi/735) 101 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'un Vezirköprü ileeslndo meydana 
gelen «alpın hastalıkların tedavisinde ih-
'.mali görülenlci'e dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım. Balkanından aözlii sorusu (6/787) 780 

— Sinop Milletvekili Hilmi Ifjgüzar'ııı, 
Sinop'un Türkdi ilçesinde bir sağlık mer
kezinin kurulmasına dair Sağlık vo Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/742) 316 

Sayfa 
— Muş Millettvelcili Nermin Nofitçi*-

nin, Muş ilinde, Dünya Kiliseler Konse
yine© yaptırılan Sanatt Okulunun tamam
lanmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu 1(6/732) 101 

— Muş Milletvekili Netimin Ncftei'nin, 
Muş'un il ve ilçe merkezlcriıudoki ilkokul 
'öğretmenlerinin Ikomıt ihtiyacına dair Mil
lî Eğitim 'Balkanından sözlü sorusu (6/731) 101 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüaar'ın, 
Sinıop'nn Burağan ya da Ayancık ilçesin
de bir bölge lofkulu 'açılmasına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu '{'6/744) 316 

— 'Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Bataoğlu'mın, üniversite ve yüfescik dkul-
laron yurdun anufhtelif yenlerinde kurul
masına ıdair Millî Eğitim Ba:kanmdan söz
lü sorusu (6/783) 780 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
cr'in, AtatürkV, Millî Mücadele Bınlıuna 
vo Anıay asamıza dil uzatan Çaykara, llköğ-
retin Müdürü hakkında, ne ıgiM -bir işlem 
yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu >('6/739) 149 

Millî Satvnnnm Batanından 

— Afyon Kara/hisar Milldtve'kili Mu
zaffer öadağ'ın, Etimesgut Zırhlı Eğitim 
Merkezindeki iskân ^aritltarma dair Millî 
'Savunma Bakanından sözlü ısorusu '(fi/794) 10G5 

— Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'-
m, Millî Savunmaya ait işyerlerinden çı-
fkarılan işçilere dair Millî Savusüma ve 
Çalığıma 'balkanlarından ısözlü sorusu (6/725) 100 

— Afyon Karalhîsar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'm, (Sivas Er Eğütitn Tuga-
yındaki Kumandanlık lojım-aıı "binasına 
dair Millî Savunma Balkanından ısözlü so-
™su '(fi/792) 1065 

— Ordu Milletvekili Fontla CHiley'in, 
Millî Savurana Bakanlığı ve Kuvvet Ko-
iHiuta-nları kurum -ve kuruluklarında çalışan 
(İD) •cetveli peraonclitıdn, özlük haklarına 
ve sosyal güvenliklerine dair Millî Savun

uma Bakanından sözlü sorusu '(6/723) 100 
Sağlık v« Sosyal Yardıım Bafkamnfdan 

— Afyon Karaihilsar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, Kızılay nizmettiııin par
tizan düşünce 've fiillerle gayesinden ıızalı-

Sanayi Balkanından 
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan is
letmelerin istihsallerinin, muayyen bir [kıs
mının ihracedilmesi için alınmış 'bir ted
bir olup olmadığına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/438)' 135 

Tanım Balkanından 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi ve köylerinin su 
taşkınlarından korunmasına dair Enerji ve 
Ta'biî Kaynaüclar, Köy isleri ve Tarım ba-
ka.nlarından sözlü sorusu (fi/756) 500 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında no gibi esasların nazara alındı
ğına d'air Tarım Balkanından sözlü sorusu 
(•6/429) 134 
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Sayfa 
— Konya Milletvekili Nazif Kurucumun, 

Konya ilinde sulama ve emtansif ziraat i 
(hâkim kılmak için ne gilbi çareler •düşü
nüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/434) 135 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı İlçelerinde (haşhaş ekiminin 
yasaklanması sebebine dair Tarım Baka
nından «özlü sorusu (6/748) 316 

— Muş Milletvekili Nenmin Neftçi'nin, 
Muş ili köylerinin tarım kooperatiflerin
den aldılkları kredilerin ertelenmesine dair 
T-arım Bakanından sözlü sorusu (6/736) 101 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, "tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu -
Karadeniz bölgesinde, .bu meyaiıda Trab
zon ilinde hayvancılığın ıslah ve inkişafı 
için alınmış ve alınacak tedbirlerin neler 
olduğuna dair sorusu ve Tarım Bakam 
Bahri Dağdaş'ın sözlü cevabı (6/335) 134,974: 

982 
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-

er'in, Trabzon Orman Tekniker Okulu
mun, meslekî öğretimle görevli eleman ihti
yacının ne zaman giderileceğine dair soru
su ve Tarım Bakanı Bahrî Dağdaş'ın söz
lü cebabı '(6/388) 134,983:985 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
ıgin'in, Zonguldak iline bağlı Ulus ilçesi
ne yapılacak yardıma dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (61/752) 453 

Ticaret Başkanından 
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Erzurum'daki çiitçi, esnaf ve tüccarların 
artan kredi hacmından istifade ettirilmesi
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/782) 780 

— Giresun Milletvekili M. Kemal Çile-
siz'in, Giresun dahilindeki bâzı yolların 
inhasına ve Şobicı Karahisar ve Alucra il
çelerinin il haline getirilmesine dadr Ba
yındırlık ve İçimleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/740) 229 

Sayfa 
— Konya Milletvekili İhsan Kalbada-

yı'nm, Konya'nın Seydişehir ilçesinde ku
rulan Merkez Tarım Kredi Kooperatifine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/727) 100 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Zonguldak iline 'bağlı Ulus ilçesine 
yapılacak yardıma dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/752) 453 

Ulaştırma Balkanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf

fer özdağ'ın, trafik dâvasının halledilmesi
ne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
{6/793> 1065 

— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbue-
oğlu'nun, Devlet Demiryolları Fabrika
sında imal edilen lokomotiflere dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/754) 600 

— Kars Milletvekili Mutzaffcr Şamil-
oğlu'nun, Kars hava seferlerinin haindi ta
rihte bağlıyacağına ve hava alanı yapımı
nın hanıgi yıl programa ahnacağma dair 
Ulaştırma Balkanından sözlü sorusu (6/333) 134, 

937:974 
— Konya 'Milletvekili Naıziîf Kurucu'-

ııun, Ankara - Konya, İstanbul - Konya 
arasında uçak seferlerinin yapılmasına dair 
Ulaştırma Bakanımdan sözlü sorusu (6/763) 553 

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nuın, Konya, İsparta ve Antalyalım de
miryolu ile Ankara'ya bağlanmasına dair 
Ulaştırma Bakanından sözM sorusu {(6/757) 558 

— Samsun Milletvekili Ilyas Kılııç/m, 
Yurt dışrna giden Devlet memur /ve gö
revlilerinin T. H. Y. uçaklariylc seyahat 
etmelerine dair Maliye ve Ulaştırma ba
kanlarından sözlü sıorusu (6/768) ' 779 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun limanı bölgesindeki demiryolu te
sislerinin fener selintine nakledilmesine 
dair Ulaştırma ve Bayındırlık bakanlarım
dan. sözlü sorusu (6/7S1) 7S0 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Mu

zaffer özdağ'ın, Rize Adliyesinde vulku-

bulan olaylara dair Adalet ve İçişleri ba
kanlıklarından sorusu ve Adalet Bakam 
Hasan Dinıçer ile İçişleri Bakanı Faruk 
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Sayfa 
Rükan'm yaızıh cevaplan. (7/6B0) 441:442 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'ıırn, Bursa'da bir adalet dairesi ila ceza 
evi inşa edilmesine dair sorusu ve Adalet 
Bakam Hasam Diııçer'in yaızılı cevabı 
(7/898) * 921,1080rl061 

— Çankırı Milletvekili Mehmet A1İ Ar-
sa.n'm, ihraç mallan kontrol 1 fi borat ıılvar-
larmıtı -ne zaman kurulacağına dair Tica
ret ve Adalet bakanlarından yazılı sorusu 
(7/606) 780 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
im, Fethiye ilçesinin BŞRI bueaği'na bağlı 
Çukurincir köyü ti debi iğfal olayına dair 
içişleri ve Adalet bakanl atından yaızılı 
sorusu (7/007) 1065 

— (lîrcsnn Milletvekili Kudret tBıosu-
ter'in, Adalet Bakanlığı aleyhine açılan 
davalara dair sorusu ve Adalet Balkam 
Hasan Dinler'iti yaeılı cevabı (7/658) 442: 

443 
iresun Milletvekili Kudret Bosu-

ter'in, Adlî ve Temyiz Mahkeme]eri ile 
Damştaydaki dosyalara dair sorusu ve 
Adalet Bakanı Hasan Dinç er'in yaızılı 
cevabı (7/742) 229,719:751 

— istanbul .Milletvekili Reşit Ülker'
in, Babıâli'de Sabah fîazetesİııin «Sfitairrı 
ü / ib başlıklı sütunda yayınlanan yazıla
ra dair sorusu lve Adalet Bakanı Hasan 
Dkrçer'in yazılı cevabı (7/698) 445:447 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
«Bugün» Gazetesin den. yayınlanan yaralara 
dair sorusu ve Adalet -Bakanı Hasımı Diıı
çer'in yazılı cevabı (7/G87) " 63:63 

— istanbul Milletvekili Orhan IBir<git'-
in, istanbul Hukuk Fakültesi öğrancilerin-
den birinin ölümüne ve birçıok öğrencinin 
de yaralanırı asın a sebebolun «1 aylara tosp-
lunı polisinin tutum, ve davranırlarına 
dair Adalet ve teinleri bakan! arında» ya
zılı sorusu (7/826) 7-81:782 

— Kars Milletvekili Sevine Düşünsel'-
İn, Çenıişgezeîk havalisinde yapılan istim
lâklerle ilgili ihtilafların halledihnesi-
ne dair sorusu ve Adalet Bakanı Hasan 

Sayfa 
Dinler ile Köy İşleri Bakam H. Tungut 
Tokcr'in yazılı cevapları (7/5.62) 48:50 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
«al'ı-ıı, Sakarya Caza evinden haksuz ola
rak çıkarılan gardiyanların mağduriyetJe-
ri'iıi'iı önlenmesine dair Adalet Bakanında 
yazılı sorusu (7/SM) 781 

— Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uızu-
ner'in, Hakimlik ve bağlı kuruluşları
nın yabancı tneınıleketl erdeki teşkilâtla
rında çalıştırılanlara dair, (Başbakan, Dev
let, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Bayımlırlılk, Ticaret, .Sağlık ve Sosyal 
Vardım, -Gıümnık ve Tekel, Tarım, Ulaştır
ırla, Çalışına, ISarıayi, .Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, İmar ve 
Işkım ve Koy İşleri bakanlarımdan yaizıh 
sorusu (7/817) 781 

Başbakandan 
— Afyon K. Milletvekili Murat öner'-

in, Devlet, İktisadi Devlet TeşekMiLü, 
özel idare ve belediyeler tarafımdan İş ve 
İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile alman 
işçilere dair Başbakandan yaızılı slorusu 
(7/822) 781 

— Ankara Milletvekili Ahmet Dal-
lı'nın, teşkilâtlanmamış kredi piyasasının 
desteklenip desteklenmediğine dair soru
su ve Başbakan Süleyman Demirci'm ya
zdı cevabı (7/57S) « i l jfflg 

— Ankara Milletvekili Ri'za Kuas'ın, 
Türfkiye'dcld yabancı sermaye yatırımları
na. dair Başbakandan yazılı sorusu (7/726) İfll 

— Aydın Milletvekili M. .Şükrü 'Koç'
un, 1 Mart 1968 den bu yana toplatma 
kararı verilen kitaplara dair Barbakandan 
yazılı sorusu (7/727) 101 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
ııııı, düzenlen en Rally yarışmasının tertip 
tarzına dair' Başbakandan, yazılı sorusu 
(7/769) 230 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
NI, Batı - Anadolu'da kurulacak et kombi
nasına ve Türkiye'de hayvancılığın geliş
tirilmesine dair Başbakandau yazılı so
rusu (7/764) 316 
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— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Burduran GMhisar ilçesinde, Maliye 
Bnlkanlığının kiraladığı araziye dair Baş
bakandan yazılı sorusu (7/736) 197 

— Çankırı ^Milletvekili Dursun Akça-
oğlu'nun, İstanbul ve Konya olaylarını 
çıkaranlara dair liaşbnkandan yazılı so
rusu '(7/825) 871 

— Çankırı -Milletvekili Dursun Ak-
çaoğlu'nun, yürürlükte olup da uygulan-
mıyaıı kanun, tüzük veya yönetmelik bu
lunup bulunmadığına ve denetleme organ
larına dair sorusu ve Başbakan Süley
man Demirel'İn yazılı cevâbı ^(7/468) 656:657 

— Edirne 'Milletvekili Türkân Seç-
kin'in, Bulgaristan'dan gelecek göçmen
lere dair sorusu ve 'Barbakan. Süleyman 
Demirci ile Dışişleri ıBakanı İhsan Kabri 
ÇağlayaırçtfPm yazılı cevaplan (7/694) 61:62 

— Edime 'Milletvekili Türkân ıSeçki»'-
in, Kuran kursu öğrencilerinin kıyafetine 
dair 'Başbakandan yazılı sorusu (7/895) 874; 

875 
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 

Göğüş'ün, İslahiye ilçesinin İncirli ve 
Emirler köyünde yapılan toprak dağıtımı
na dair sorusu ve iBaşbakan (Süleyman 
Demirel'İn yazılı cevabı (7/484) 45:46 

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs'ün, Türkiye Jîadyo - Televizyon 
Kurumunda çalışan personelin fazla mesai 
ücretlerinin ödenmemesi sebebine dair Baş
bakandan yazılı sorusu. (7/855) 783 

— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'-
nun, fındık mahsulünün 1968 yılı taban 
fiyatı ile ihracından elde edilecek dövizin 
alış. ve satış fiyatları arasındaki farktan 
müstahsilin istifade ettirilmesine ve ban
kalara olan borçlanılın dondurularak tak
si ilendiril meşine dair Başbakandan yazılı 
sorusu. (7/883) 784:785 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuru
luşların merkez teşkilâtında çalıştırılan 
personele ve yapılan işlere dair Başba
kandan yazdı sorusu. (7/757) 2.10 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
mn, Türkiye ile NıATO arasındaki müna-

Baıyfa 
sebetlere dair sorusu ve 'Başbakan Sü
leyman 'Demirel'İn yazılı cevabı (7/724) 101 

712:714 
— İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'-

in, Kamu İktisadi kuruluşları reklâmları
nın hangi gazete ve dergilere verildiğine 
dair Başbakandan yazılı sorusu. (7/808) 780: 

781 
— İzmir Milletvekili ıŞcref Bakşık'-

ın, Aydm'm, ıKoçarh ilçesi Halilbcyli Köyü 
İmam Hatip'inİn nakline dair Başbakan
dan yazılı sorusu. '(7/805) 780 

— Kocaeli Milletvekili ıSüreyya Sofu-
oğlu'nun Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunun Mehter Müziği ve Mevlût yayın
larındaki tutumuna dair 'Başbakandan ya
zılı sorusu. .(7/841) 782 

— Konya Milletvekili İsmet Kapısızd
ın, dış gezilere katılanlara ve harcanan 
paralara dair sorusu ve Başbakan Süley
man Demirel'İn yazılı cevabı (7/489) 46:47 

— Konya Milletvekili 'Nazif Kurucu'-
nun, Türkiye'de monte edilen ulaştırma 
ve tarım araçları üzerinden elde olunan 
kârlara dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ah
met Türkcl ile 'Başbakan «Süleyman Demi
rel'İn yazılı cevapları (7/525) 657:659 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ök'un, 
eski Deniz Kuvvetleri Kumandanının de
mecine dair Başbakandan yazılı sorusu. 
(7/849) 783 

— Mardin Milletvekili Rifat (Bay-
kal'm, Amerikan 6 ncı filosunun İzmir'i 
ziyaret etme sebebine dair Başbakandan 
yazılı sorusu. (7/869) 784 

— Muş Milletvekili 'Nemin Neftçi
nin, ıMillî Savunma Bakanlığına ait bazı 
arsalann satılmasına dair sorusu ve (Baş
bakan Süleyman Demirel'İn yzılı cevabı 
(7/506) 47:48 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, 2 Haziran 1968 se
çimlerinde, kazanamıyan adaylardan me
muriyete tâyin edilenlere dair Başbakan
dan yazılı sorusu (7/900) 921 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, barem dışı ücretli memurların, di-
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Sayfa 

ğer memur veya idiler* gibi sosyal haklar
dan istifade ettirilmelerine dair Başhakan-
daaıı yazılı sorusu (7./84H) 782 

— Sakarya Milletvekili Hayretin Uy-
sal'm, Personel1 Kammıımııü 1!)Ö& yılında. 
kesin olarak uygulanıp ııygul'aıi'mıyaeağı-
na dair olan yazılı sornsıı. (7/811) 781 

— Sakarya Milletvekili Hayretin Uy-
saî'm, tarım üretim a'raelkvrıtmu Devlet ta
rafından ithal edilmesi ne dair Başbakanv 
daıra yasuh sorusu (7/815) 781 

— Saka.ryn Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Türkiye Millî Oetısçlik TeykiKitına 
ayrılan paranın ne zam an verileceğine 
dair Başbakandan yassıl'ı sorusu (7/834) 782 • 

— Tekinime' Milletvekili Kemal] Nebi-
oğltfımıtv., büteeraıı (D) cetvelinde istih
dam cdilciü personele tatbik edilen farklı 
İzin statüsüne dair Başbakandan. yapılı so
rusu (7/848) 783 

— Tra.bzoıı Milletvekili Ali Uıza Uzun-
er'iu, Bakanlık ve bağlı kunıhışlarıınn ya
bansı mıeınfleketlerdeki teskiî'âtlarnnda ea-
hştınlan'l'ava: dair Başbakandan, Devlet 
bakanlarından ve Adalet, îeişleı-i, .Dışişle
ri, Milli B'ğîtim', BayıiNİııiık, Ticaret, Saa
tlik ve Sosyal1 Yardım, GiiniTiifc ve Tekel, 
Tanın, TJfsısştı fiııa^ Çalışma., Sanayi, Ener
j i ve Tabiî Kayıvaklar, Turizm ve1 Tanıt
ına, İmar ve İskân ve Koy îtleri Im'kanla-
rmdat* yardı sorusu (7/817) 781 

— Yozgat Milletvekili Nuri Kodınııaııi-
oğlu'nun), Niğde'nin Ortaköy ve Uhıkısla> 
ilçelerine hidro - elektrik santral lerdıon1 

enerji verilmesin*? dair Ba^bakadıdau< yjızıüt 
sorusu (7/9(10) 7K3 

—"•Zonguldak Milletvekili flkmet Gc-
tinier'itı, Ziraat Bankası Kooperatifler Mii^ 
dür Muavininin tetiea'i'et Gen'el' MüdürHV-
ğihre tâyin. şekline ve aldırı ek görevlere 
dair sorasu ve Başbakan: Süleyman De.<-
mirefin yazılı cevabı (7/79fi) 017,769:77.1 

Bayındırlık Bakanından 

— Adıyaman Milletvekili Süleyman! 
Arif E'mre'ndıiı, Adıyaman'ın Ciüîlıa'sı - Bes
ni ve Besni - Gaziantep arasındaki yolla
rın ıslah ve tam amiaıi'm asma dair sorusu 

Sayfa 
ve? Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in ya-zılı 
cevabı (7/781) 553,760 

—- Adıyaman Milletvekili Süleyman! 
Aıiı Emre'nin, Adıyaman ile Çelikhan! il!-
e.esi arasındaki yol' ihtiyacında dair sorusuı 
ve BayındıHık Bakanı Orhan Alp'in yazılı 
cevabı (7/7K2) 553,760:761 

•— Adıyaman Milletvekili Süleyman' 
Ai'if Emrc'tıin, Adıyaman il'e Gerger ve 
Gerger ile Tilto arasındaki yel ihtiyacıma 
dair sorusu vıe Bayındırlık Bakanı Orhanı 
Alp'im yazıtı cevabı (7/780) 553,759:760 

— Ağrı Milletvekili Kasıttı Küfrevi'-
ıviıı, Horasan demiryolunun Karaltöseyc: 
kadar uzatılmasıiîa dair Korusu ve Bayın
dırlık Bakam Orhan Alp'in' yazılı cevabı 
(7/770) 453,1051:1052' 

— Aydı™ Milletvekili M. KemaıI Yıl-
ma'z'm, Kemer Barajı lojutanlarırıını eği
tim işlerinde kullan'ibııasın'a dair Milli Kği-
ÛHL ve Tanım w Bayındıi'l'ık bakanları n-
daıt! yaüilı sorusu (7/730) 101 

— Bilecik Milletvekili Sadi Bimay'ın, 
Bonüyük'üıt! şehir içi gerisine vo Eskişehir 
- Bursa yol'u ^üzer^'Mıına dair sorusu ve! 
Bayındırlık Bakan:) Orhan Alp'in yazılı 
eeva;ht (7/616) 51 

—- Krzuruuı Milletvekilli Adnan ŞJen-
yıi'rt'un, Tekma'n'ın Şahvelc* iizicrimlcıı Er-
Kitnnıt'a1 bağlanın ası ita: dair sorusu- ve Ba
yındırlık Bakam Orhanı Alp'in yazılı eeva-
bı (7/768) 317,741 

•— dİresnır Milletvekili Ali Cüceoğîu'-
unıi!, Giresun'un Tiı-obdıı ilçesine bayii 
Ket enen kııı-ıı köyünde, malzemesi ha&ır 
olan,' asma: köprü inşasının1 dımlurulma se
bebine dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Orhan! Alp ill'e Köy tşleri Bakanı H. Tur
gut Toker'iıı yazılı cevapları (7/71)1) 609, 

1053:] 055 
— fiiııesuti! Milletvekili Kudret Boşu-

ter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı laınv-
lusl'arın1 merkez teşkilatında çalıştırılan 
personrcle ve yapılan; i.şl'e're dair sorusu; ve 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in yapılı ce
vabı (7/752) 229,734:736 

— Rize Milletvekili Mainhar Basa'nan, 
Göle'de yapılması kararlaştırılan: hayvanı 
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Sayfû 
sağlık okulunun inşasının geri bırakılma 
sebebine' dair sorusu ve Bayındırlık Baka
nı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/832) 782, 

1050:1057 
— Sakarya1 Milletvekili Hayrettin Uy-

sai'ın, Sakarya'nın Karasu irce'si thsamye1 

köyünün su baskınlarından korurtmasına 
ve Ihsaniye - Yenimahalle arasında köprü' 
yapılmasınla dair Bayındırlık, Emerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Koy işleri bakanla»-
rından yaıaflı sorusu (7/854)1 783 

— Trabzon! Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Bakanhk ve bağh kuruhışfarımn' 
yabawcı memteketle'rdeki teşkil atlan nida 
çalıştırılanlara dair Başbakan, DevM-, 
Adalet, içişten, Dişilleri, Mil'lî Eğitim, 
Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal1 

Yardım, Gümrük ve1 Tekel, Tarım, Ulaş; 
tırma, Çalışma, Sanayi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, Turizm ve Tamtm«!, imar ve 
iskân, ve Köy isleri bakanlarından! yaxıh 
sorusu (7/817) 781 

— Trabzom Milletvekili Ali Hıza Uzun-
erln, Trabzon'a bağli Yomra ve Arsin iî-
çefleri ile benzeri kasaba geçişlerimde tre-
tuvar inşası ve gerekli trafik nizamının 
kurulmasına dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakam Orhan Alp'in yazılı cevabı < 7/7^C y 609, 

767 
Çalışma Bakanından 

-— Ankara Milletvekili Kıza Kuas'ın, 
bâzı işkollarında, 1949 dan bu yana kuru-
Dan ve fesholunan sendikalara dair Çalış
ma Bakanından yazılı sorusu (7/839) 782 

ı— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın, 
bütün işkollarında, 1949 dan bu yana kuru
lan ve fesholunan sendika, federasyon ve 
konfederasyonlara dair Çalışma Baka
nından yazılı sorusu (7/845) 782: 

783 
,— Bilecik Milletvekili Sadi ,Binay*m, 

Dış memleketlere gönderilen işçilere ve il
lerle, hangi esasa göre öncelik verildiğine 
dair Çalışıma Bakanından yazılı sorusu 
(7/877) 784 

ı— Erzurum, Milletvekili Adnan Şen-
yutt'utn, işeilene erneklilik (durumjl arında, 

Sayfa 
1950 den evvelIkS hizmetlerinin nazara alın
masına dair Çalışma Bakanından yazılı so-
rosu (7/899) 921 

— Giremn Milletvekili Kudret Boşu-
ter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuru
luşların merkez teşkilâtında çalıştırılan 
personele ve yapılan işlene dair soru&u ve 
Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı 
cevabı (7/745) 229, 

1040:1045 
—. istanbul Milletvekili Coşkun Kır-

ea'nın, işçilerin emeklilik yaşına dair soru
su ve Çalışma Baikanı Ali Naili Erdem'in 
yazılı cevabı (7/706) 70:74 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
sakat ve eski hükümlülere iş temin edilm|e-
sine dair sorusu ve Çalışma Bakanı Ali 
Nailî Erdemin yazılı cevabı (7/705) 69:70 

— 'Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
erHn, Bakanhk ve bağlı kuruluşlarının ya
bancı mjemleketlerdıeki teşkilâtlarında ça
lıştırılanlara dair, Başbakan, Devlet, Ada
let, içişleri, Dışişleri, Millî Eğitiın, Bayın
dırlık, Ticaret Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Gümrük ve Tekel, Tarım, Ulaştırma, Çalış
ma, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Turizm ve Tanıtma, imar ve iskân ve Köy 
işleri bakanlarından yazılı sorusu (7/817) 

781 
Devlet Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
Mmloğlu'nmı, Adana Demlnspor Kulübü
nün galibiyetlerinin iptal ve stadyumun 
kapatılaoağı soylentiLerine dair sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâmil Oeak'ın yazılı ceva
bı (7/886) 785, 

1078:1080 
— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-

san'm, Güreş sporumun ıslah edilmesine da
ir Devlet Bakanmdan yazılı sorusu (7/799) 

780 
ı— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 

Ekinci'nin, Diyarbakır Vakıf iş Hanı kira 
bedellerinin indirilmesine dair sorusu ve 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin 
yazılı cevabı (7/809) 781, 

1073:1074 
— istanbul Milletvekili Orhan Birgit'-

in, Konya Müftüsünün konferans vermek 



8ayf<* 
için. kaç defa il sınırı haricine çıktığına 
ve neneden, izin aldığına dair Devlet Baka
nından ytazıh sorusu (7/827) 782 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'in-, Sakarya ilinin imam, müezzin 
ve Kur*aoı kursu kadrosu ihtiyacına dair 
sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
fcıeyli'nin yazılı cevabı (7/729) 108'&:L0Ö9 

— Tralbzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Bakanlık ve bağlı kumluklarının 
yabancı memleketlerdeki teşkilâtlarında 
çalıştı nlarilara dair, Başbakan, Devlet, 
Adalet, IÇÎŞİICTİ, Dışişleri, Mil î Eğitim, 
Baymdı'riık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel, Tarım, Ulaş
tırma, Çalış'ma, Sanayi, Enerji ve Tabiî 
K'aynıak'lar, Turizm ve: Tanıtma, imar ve 
îdkâin. ve Köy İşleri Bakanından yazılı1 

sorusu, (7/817) 781 
Dışişleri Bakanından 
— Çanları Milletvekili Mehmet Ali1 

Arsan'm, Amerika Büyükelçisine, piknik 
•gezisinde yapılan karşılama törenine dair 
içişleri, Dışişleri ve Mîllî Savunma Ba
lkanlarından yazılı sorusu. (7/737) 197 

— Edirne MillıetvekÜr Türkân Seç
kinin, Bulgaristan'dan gelecek göçmen
lere dair sorusu1 ve Başbakan Süleyman 
Demire! ile Dışişleri Bakanı İhsan Sabrl 
Çağlayangil'in yazılı cevapları (7/694) 6i :62 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosıı-
terln, Bakanlık ve Bakanlığa bağ'In ku
ruluşların merkez teşkilâtında çalıştırı
lan personele ve yapılan işlere dair soru
su ve Dışişleri Balkanı Kısan Habri1 Çağlı-
yangiL'İn yazılı cevalbı. (7/753) 229,735:736 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
terln, Dışişleri Bakanlığı aleyhine acı
lan dâvalara dair sorusu vo Dışişleri 
Bakanı t'hsan Sahri Oağl'iyangil'du yazılı 
cevabı (7/645) 53:04 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'-
m Suriye'den yurdumuza sığınan Türk
lerin iskânına dair Dışişleri ve İmar 
ve iskân 'bakanlarından yapılı sorusu 
(7/731) 101 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'-
m, Adalet Partisi iktidarı zamanında, 
Dışişleri bakanları seviyesinde yapılan iç; 

Sayfa 
vıe dış toplantılara dair Dışişleri Bakanın
dan yazılı sorusu. (7/844.) 782 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Bakanbk ve bağlı kuruluşlari'-
nın yabancı1 memleketlerdeki teşkilâtla-
rcnda çalıştırılanlara dair, Başbakan, 
Devlet, Adalet, içişleri, Dışişleri, Millî 
Eğitîtn, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve! 
Sosyal Ya itlim, Gümrük ve Tokcl, Tarım, 
Ulaştırma, Çalışma Sanayi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, imar 
ve iskân ve Köy Işkını Bakanlarından 
yazalı sorusu. (7/&17) T81 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan 

— Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, Adaııa'mıı Gerdan ve Ye
mişli köyü arazilerinin sulanmasına dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynalklar 
'Babanı Rei'et Sozglıı'in yazılı cevabı, 
(7/7J0) 76:77 

— Adana Mil letivekili Komal Sarıİb-
raJıimoğlu'nutı, Meksika menşeli buğday 
tohumu ile Ceyhan nehri ve kolları üze
rinde yapılacak baraj ve sulama telisle
rine dair sorusu ve Enerji ve Talim Kay
maklar Bakam Refet Se^gin'in, Tioaret 
Bakanı Ahmet Türkel ile Tarım Balkanı 
Babri Dağdaş'ın yazılı cevapları (7./7J1) 709: 

712 
— Adıyaman Milletvekili Sülıeyımaıı 

Arüf Emre'nin, Adıyaman'ın Besni ilçesi 
hrtlutla'n içinden g-eçen Tavas ve OtVgc-
nek sularının beton kanala alınmasına 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kayındı
lar Bakanı RcCct Sefl^in'm yazılı ce
valbı. (7/784) 702 

— Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Eınre"ııin, Adıyaman'ın Gölbaşı il
çesi hudutları içinde bulunan Azaplı 
gölü bataklığının kurutulmasına dair so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynuflriar Ba
lsam Reiet t-iezlgin'iu yazıılı cevabı. 
(7/785) 544,762:763 

— Afyon Karahİsar Millet/vekili Mu
rat Asıer'in, Dinar"m Yeşilyurt, lıöyün-
deıı geçen kanala dair sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Scz-
gin'îıı yazılı cevalbı (7/666) 55:56 
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Sayfa 
— Afyon Karaüi'isar Milletvekili Mu

rat öner'in, Eber ve Akşehir gölü ta§-
Otınlarının Önlenmesine dair Enerji ve Ta-
flbdî Kaynaklar Bakanından yazılı so
rusu. (7/819) 781 

— Antalya Milletvekili Ilışan Ataüv'-
ün, Serik ovasının sulanması hakkında 
m© düiş/İin'üldüğMie dair sorusu ve Enerji 
ve Ta1>iî Kaynaklar Bakanı Befet Sez
ginin yazılı cevabı. (7/573) 438:439 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Aydın'ın, Boadoğan ve Nazilli il
çelerine bağlı bâzı köy ve hazine arazi
lerinin bataklıktan kurtarılmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaıklar Bakanından 
yazılı sorusu. (7/879) 784 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ııı, 
Bilecik bölgesindeki mermer istihsalinin 
artırılmasına ve Darıdere ve Hamitalbat 
barajlarımın ne zamıaıı inşa edileceğine 
dair Enerji ve Talbiî Kaynaklar Baka
nından yazılı sorusu. (7/874) 784 

— Burdur Milletvekili FetM Çelik-
baş'ın, Burdur'a bağlı ilçelerdeki akar su
ların ıslahına ve faydalı hale getirilme
sine dair sorusu ve Enerjive Talbiî Kay
naklar Bakanı Befet Sezgin'in yazılı ce-
Wbt. (7/717) 79:81 

— Burdur Milletvekili İsmail Bttyaeı-
oğlu'mın, Burdur iline bağlı bâzı ilçe ve 
bucaıklarm elektrik ihtiyacının karşılan
masına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Befet Sezgin'iıı yazılı 
cevabı. (7/794) &17,7<î8:769 

— Burdur Milletvekili İsmail Boyacı-
oğlu'nun, Burdur ilinin B<oz Çay Proje
sinin ne zaman icra programına alınaca^ 
gına dair sorusu ve Enerji ve T-abiî 
Kaymaklar Bakanı Befet Seagin'in yazılı 
cevabı. (7/793) 617,767:768 

— Bursa Milletvekili Kasım önadını'-
m, saıtayicilere ucuz kömür temin edll-
nuesine dair sorusu ve enerji ve Tabiî 
Kaynaıklar Bakanı Befet Sczğin'iıı yazılı 
cevabı. (7/773) 500,746:747 

— Giresun Mdllctvelkili Kudret Bosu-
ter'in, Bakanlık ve Bakanüığa bağılı 'ku
ruluşların merkez teşkilâtımda çalıştırılan 

Sayfa 
personele ve yapılan işlere dair, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru
su, (7/744) 229 

— Manisa MsÜlctvelktİli Mustafa Ok'ım, 
köy ök-ullaruiıin ihtiyaçlarına ve köylerde* 
ki Hazine ar&alarmm satışı şekline daiir 
xorusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu, Ulaştırma Bakanı Sadettin 
Bilgiç, Köy İşleri Balkanı Turgut Tokıer, 
Mıillılî Eğitim Bakanı tlhami Ertem, Gfiıtn-
riilfc ve Tekel Bakanı ibrahim Tekıin, Ener
ji ve Tabiî Kaymaklar Bakamı Befet Sez
gin ile İçişleri Bakanı Faruk Siikan'ın ya
zılı cevapları (7/524) 430: 

438 
— Maraş. Milletvekili Veysî! Kadıoğ-

lu'nun, Maraş merkez ilçesi dâhilinde bu-
îhınan açık derelıerln kapati'lnıasınıa dair 
sorusu ve Enerjıi ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Befet Sezgin'iıı yazılı cevabı (7/680) 56: 

57 
— Sakarya Milletvekflli Hayrettin Uy

sal'in, Sakarya'nın Akyazı ilçesihe bağılı 
Erdoğdu ve Kazancı köylerimi ayıran Mu
durnu! Çayının taşmasının önlenmesine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaıklar Bakanın
dan yazılı sorusu. (7/837) 782 

— Sa,karya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Altyazı vo Hendek il
çelerime bağılı köylerde arazileri alinden 
alınan (köylülere paralarının ödenmesihe 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından yazılh sorusu. (7/836) 782 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
»al'ın, Çark suyunun Sakarya nehrine ka
rıştığı1 yerde, taşmaları «inlemek (konu
sunda, tedbir alınmasına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Koy İşleri bakanüa-
rından yazıh sorusu. (7/810) 781 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saib'ın, Sakarya'nın Karasu ilçesi İnsaniye 
köyünün su baskınlarından korunmasına 
ve thsaniye - YenümahaMe arasında k-öpriü 
yapılmasınla, dair Bayındırlı, Enerji ve 
Tabft Kaynaklar ve Köy İşleri bakanların
dan yazalı sorusu. (7/854) 783 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Sakarya'nın Kayalar Memduhiye 
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Sayfa 
köyündeki kanalın beton duvar içine atan
masına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Balkanı Refet Sozgin'iıı yazıSı 
cevabı. (7/728) 101, 

714:715 
— Siirt Milletvekili İT. Hüsnü Oran'm, 

Siirt Bölgesi akarsu! anııın tanzimine dair 
sorusu ve Enerji ve Tabââ Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgım'in yazılı cevabı (7/691) 60 

— Tekirdağ Milletvekilli Kemal Nebİ-
oğlu'mın, memldket&miizdcki petrol tevzi 
istasyonlarının sayısına, tanzimine ve sat-
tlfelarıpetrole dair sorusu ve Enerji! ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin dlıe 
Tiicaret Bakanı Ahmet TürköL'in yazılı ce
vaplan (7/700) 686: 

696 
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'

in, Resmî dairelerim petrotl ihtiyacının 
mîllî petrol şirketi enimden temin edilme
sine dair sorusu ve Enerji ve TabJiî Kay
naklar Bakanı Refet Sezgin ile Ticaret 
Baıkam Ahmet TünkeFm yazılı cevapla
rı. (7/772) 500„ 

744:746 
— Trabzon Milletvekilli Ali Rıza TJzu-

ner'in, Bakanlık ve bağlı karuluşrarmın 
yabancı memılekotlerdelki teşkilât! arında 
çakştırüardara dair Başbakan, DevJlet, 
Adalet, îçAsterâ, Dışişleri, Millî Eğitim, 
Bayındırlık, Ticıaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Gümrük ve Tekel, Taran, Ulaştır
ma,, Çalışjma, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Turizm ve Tanıtma, îmar ve is
kân ve Köy İşleri balkanlarından yazılı 
sorusu. (7/817) 781 

Gümrük ve Teke! Bakanından 
— Adana MMetvekiili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Adama'nm Bahçe ilçesine tütün 
uzmanı verilmesine ve tütün aflım yıeri 
yaprfnıaisma dıair Gümrük ve Tekel Balka
nından yazdı sorusu. (7/861) 783 

— Bilecik Milletvekili Sadi B&nay'm, 
Bilecik'te bir şarap fabnîkası tenisine ve 
serbetçiotu ziraatinin geliştirilmesine dair 
Gümrük ve Tekel Baklanından yazılı so
rusu. (7/870) 784 

— Gaziantep Mflilletvekûli Hüseyin Yıl-
maz'm, Tekelin, Gaziantep müistahsalıntdanı 

Sayfa 
mubayaa ettiği üzüme daıir sorusu ve Güm
rük ve Tckdl Bakanı İbrahim Tekün'in 
yazılı cevabı (7/708) 75: 

76 

— Giresun Milletvdkfili Kudret Bosu-
ter'in., Bakamdık ve Bakanlığa bağlı ku
ruluşların merkez teşkilâtında çahstın-
ton personelle ve yapılan işlere dair ısoru-
su ve Gümrük ve Tekel Rakam İbrahim 
Teikin'in yazılı cevabı (7/747) 229, 

1072:1073 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
196.1 - 1967 yıllarında Ege böl'gesindo is
tihsal edilen tütünlere dair sorusu ve Güm
rük ve Tekeli Bakanı İbrahim Teflön'im ya-
aıft cevabı (7/707) 74: 

75 
— Manim MtilletvekıiıJi Mustafa Ok'un, 

köy okullarının ihtiyaçlarına ve köyler
deki Hazine arsala-rınra satış şekline dair 
sorusu ve İmar w İskân Bakanı Haldun 
Mcnteşeoğlu, Ulaştırma Balkana Sadettin 
Bilgili;,, Köy İşleri Bakanı Turgut Toker, 
Millî Eğitim Balkanı İlhami Ertem, Güm
rük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekim, Encr-
jıi ve Tabiî Ka,yiiaklar Baltanı Refet Sez
gin ile içimleri Bakanı Faraık Sükan'ın 
yazılı cevaplan (7/524) 

— Manisa MİÎletvekiii Mustafa Ok'un, 
yaprak tütünün rekolte, maliyet ve satış fi
yatı ile ortalama ihrtKj ve miktarına dair 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret Baklanından 
yazılı sorusu (7/867) 

— Sivas Mi W et vekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nıııı, Ttekel-iıı «ılgara jhroccdip 
etmediğine vv. sigara darlığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından yazdı sorusu 
(7/838) 

— Traibzoıı Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Bakanlık ve bağlı kuruluş I arının ya
bancı memleketlerdeki teşkilatlarında çalış
tırılanlara dair, Başbakan, Devlet, Adalet, 
î çiğleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındır
lık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Güm
rük ve Tekel, Tarım, Ulaştırma, Çalışma, Sa
nayi, Enerji ve Tahiî Kaynaklar, Turizm 

430: 
438 

784 

782 



Sayfa 
ve Tanıtma, imar ve İskân,, ve Köy İşleri 
Bakanları ne! an yazılı sorusu. (7/817) 781 

İçişleri Bakanından 

— Afyon Karalı işar Milletvekili Mu
rat Önerfin, Dinar'in, Yeşilli öyü'k koy muh
tarına dair sorusu ve İçiş im Bakımı Fa
ruk Sükan'm yazılı cevabı. (7/G86) 44-î-î :4-15 

— Afyon Karakisar Milletvekili Mu
zaffer Ümlağ'ın, itine Adliyesinde vıı'kıı-
bulan «baylara dair Adalet ve İçimleri Ba
kanlarından sorusu ve Adalet Balamı Ha
san Dinçer iki İçişleri Bakam Faruk Sii-
kan'm yazılı cevapları. (7/fi30) -1+1 :442 

— Afyon Karalı-kar 'MilletvcMli Şev
ki Gül-er'in, Afyon ili Emirdağ ilçesi köy
lerinde beşyüz dekardan faüla amfiye sa-
hibo lanlar a dair sorusu ve Tarım. Bakanı 
Ba'hri Dağdas ile İçişleri lialkaııı Faruk 
Sükan'm yazılı cevaplan (1/61 (i) 10Î14 

— Afyon Kara'bisar Milletvekili Şevki 
Oü'ler'in, Afyon Kanıhisnr'ın l'îınirdağ ilçe
si Belediyesinin IÎHİ4 - HX>8 yıllarımla sa-
tmaldığı akar yakıta 'dair İçişleri Bakanın
dan yazılı sorusu (7/004) 1001 

— Aydın Milletvekili M", Kenıa-I 
Yılmaz'ın, 'köy >ko taunum ve 'kır bekçiyi 
ücretleri ile teçhizat ve eilmse 'bedelleriirin 
Devlet Bütçesinden ödenmeline dair soru
su ve İçişleri Bakanı Faruk Siükan'ııı ya
zılı ccva>bı. (7/459) 426:427 

— Bilecik Milletvekili Sadi Btinay'ın, 
Bilecik'in Söğüt ilçe merkezinde polis teş
kilâtı kurulmasına ve T>âzı yerlerde kaldı
rılan jandarma karakol teşkilâtınım iade 
edilmesine idair sorusu ve Içjkşleri Bakanı 
Faruk Sükan'ım yazılı cevabı (7/875) 784,1(077: 

1078 
— Bilecik 'Milletvekili Sadi Biııay'ın, 

Bilecik'teki Jandaınna "Er Eğitim Taiburu-
nun Alay Ihalinte getirilmesine dair storusaı 
ve İçişleri Bakanı Faruk SÜikan'ın yazılı 
cevaftn (7/S64) 784,1076:1077 

— Bundur Milletvekili Fetlhli Çcılik-
toaş'ın, Bualdur'un Göllıfear ilçe rmeıikcKİnde 
yapılan il genel meclisi toplantısına dair 
sorusu ve içişleri (Bakanı Faımk iSiilkan'ın 
yazılı cevabı (7/716) 447:449 

Sayfa 
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çamga'-

nın, seçimlerin yapıldığı 2 Ha^ilran <g*ünfü' 
ımeyıdarıa işeten olaylara dair soruısıu ve 
İçişleri Baka™ Faımk Sükan'ın yaizılı ceva
bı (7/776) 553,747:758 

— Çankırı Milletvekili Melhnıet Ali 
A ıısan'm, Amerika Büyükelçisine, piknik 
gezisinde yapılan karşılama törenine dair 
îeftşleri, Dışişleri ve Millî Savununa Bakan
larından yazılı Tsorusu (7/737) 197 

— Difyat'bakı.i' Milletvekili Tdnk Ziya 
ftluıvci'nin, 'BoLu'nun Mengen ilçeısine bağlı 
ICavacik köyünıde yeniden inşa edilecek 
ilkdkul araızisinin istfiimlâkine dair Millî 
Kğitim ve İçişleri Bakanlarından yaizılı so
rusu (7/792) 617 

— Diyarbakır Milletvıokili Tarık Ziya 
Kkinci'nin, Diyarbakır'ın, Liice ilçesi Kâ
ra-?. Idöyfüleriu-e, wman mıdhafaza ımıeımur-
lan ile jantlarıma tarafımdan yapılan si
lâhlı tecavüz 've harekete dair şanosu ve 
İçişleri Bakanı Faruk SÜikan'ın yaizılı ce-
valbı (7/684) 57:59 

— Frzumı-m Milletvekili Nîhat Diler'in, 
Fethiye ilçesinin Tüşen 'bucağıma 'bağlı Çıı-
ıluu- İncir köyündeki iğfal «olayına dair 
İçişleri vıe Adalet 'balkanlarımdan! yazılı so
rusu (7/907) 1065 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Iîskişehir ili idâhilindeki (bâzı ibe-
ledîyelere yapılan yardımlara idair aarusu 
ve İçişleri Bakam Faruk Sükan'm yaizılı 
cevabı'(7/719) 1068 :W72 

— Gaziantep Milletvekili Ali thsan 0ü-
ğüş'ün, Gaziamtep'in "Flibeylİ Inıcağı Ta
mın Kreidi KooperatifinldeM suiistimallere 
dair Ticaret ve İçimleri bakamlarından ya
zılı sforasu (7/767) 317 

— GineSran Milletvekili Ali Giiceioğlu'-
nun, Giresun'un Fjspiye ilçesinde !bir kav
gaya tmiÜdaShale leden polislerim vaızftje yap
malarına engel lolunımaama ve Ibaşka yer
lere tâyin edilmelerine dair *wusıu ve İçiş
leri Bakamı Faruk Sükan'm yaizılı ceyva-
lu (7/835) 782,1074:1075 

— Giresun Milletvekilli 'Ali Oiieeoğ-
İFufaun, Giree-um "Vialdsimfiın tabunu ve zihni-



Sayfa 
yetine dair ısıorusu ve İçişleri Bakanı Fa-
nuk ıSükam'ıın yazılı cevabı (7/777) 553,1052: 

1053 
— ÖLHcaan. Milletvekili Kudret Bosu-

terSm, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı ikunu-
luslarm -meırfcez tıoşlrilâtırmd'a çalıştırılan 
pensemde ve yapılanı işlere d<aâr içişleri 
Bakamından yazılı soııusu, (7/756) 230 

— İstanbul (Milletvekili ürtham IBir-
git'in, tstamrbnl Hulkmık Fakültesi öğrenci-
lerimdan, birinin ölümüne ve birçok öğren
cimin̂  de yaralalnmasııtra sobe'bolaın olayla
ra toplıuını polisimin tutum ve 'davranışıma 
dair Adalet vıe İçişleri İBakanılıaırııradıam: 
yazılı sorasnı .(7/826) 781:782 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, çarşı ve mahalle beıkçücrinin kıyafet 
ve Teçhizat Yönetmeliğimâm taltibikatma 
dair sorusu ve İçişleri (Bakaını Faruk Sii-
kam'ım yazılı cevabı (7/722) 6,87:88 

— Izınuİr Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, İzmir'in Yeşilyurt Belediyesine* yapı
lan i^üimlâıklere dair BOIIUSU ve İmar ve 
'İskân Bakamı Haldun İMemltıcşeoğlıı âle 
İçişleri (Bakam sPatmk Sükan'm yazılı ce
vapları (7/735) 101,1039:1040 

— KırMareli Milletvekili Hasam Tali
sin Uzmıfan, Lüleburgaz'ın Kara/mıusıul 
köyüınclo yaptırılan sağlık ocağı ve lAta-
tünk büstüme dair sorusu ve İçişleri Ba
ltanı Famk ıSüikam'ıını yazılı cevabı. (7/584) 439: 

440 
— Konya (Milletvekili Nazif K'UÎ ııou,-

mıın, (A. P. Hükümet kmraldnığondaaı be
ri, kag ıköy muhtarı ve 'belediye başkamı-
nm idari tahkikat sebebiyle işten inen 
edildiğine dair, İçişleri Balkanı Faruk ıSü-
kam'ın yazılı cevabı (7/479) 427 430 

— Konya Milletvekili Naaif Kfumıeu'-
rran, Bıelediyo (Meclîsi üyesi olmıyasn bir 
zatım, Kamıumsmz olarak iSücüllü Belediye
si Başkaınvekilnğine 'gotârilmıesiıne dsair 
İçişleri Baıkarartdan yazılı sonusu ^(7/778) 553 

— Konya (Milletvekili tS. 'Faruk Önder'-
iın, Komyafruın (Beyşehir ilçesine bağlı Baş
lamış köyüne 'mit »ulaının, Höyük k&saba-
«na getirilme teşebbüsüne dair Köy İş
leri ve İçişleri 'Baıkamlarımıd'an yazılı som
an ı(7/908) 1065 

Sayfa 
— Konya Milletvekili IS. Faruk Öın-

derkı, Türkiyo'deki JaiKİtarma Komando 
taburu 'miktarıma ve iskân yerlseriîie dair 
tutmam, ve İçişleri Bakatiı Fattuk Sötoaaa'-
mı yazılı eevabı (7/771) 453,741:744 

— Mamisa ıMillctbvelkilâ Mustafa Ok'-
vsa, köy okmllaınınm .ihtiyaçlarına ve köy
lerdeki Haainiıe arsalarımın satış sekime 
dair sorusu İmar ve Işkımı Bakanı Hakkımı 
Menteşeoğiu, Ulaştııınna Bakamı Sadettin 
Bilgiç, Köy İşleri Balkanı Turgut Toker, 
Millî Eğitim Bakamı tlhami Ertem, Güm-
rük ve Tekel Bakamı İbrahim. Teldin, (Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Baikmnı Refet Sez
gin ile İçişleri Bakaını 'Faruk ıSükam'ıms 
yazılı cevapları (7/524) 430:438 

— Saıkaırya fMilletveıkili Hayrettim Uy-
sal'ıın, Ankara Belediyesinin, 1960 yıtondam: 
önceki inşaat işleri için, mütaahhitlere alam 
borcuna ve blumları hangi şartlarla ödedi
ğime dair İbişleri Balsamından yazılı soru
su (7/859) 783 

— Sivas Milletvekili Mus'tafa Kemal 
Palıaoğluta,um, (Arnikana Belediyesinde yapı
lanı maddi ve değişikliklere dair İçişleri Ba-
kanıınıdartt yazılı sorusu ı(7/847) 783 

~ ıSmos Milletvekili Mustafa Kemal 
Pal«aoğ!lıı'ıiKUın, Aınkatıa şehri mazım plânıma 
aykırı olanak imar d-uruımruında yapılan 
değişikliklere dair İçişleri ve İmar ve İs
kam Bakamlanmdam yazılı sorusu '{7/846) 783 

— .Trabzon Milletvı&kili Ali Rıza Uzum'-
er'in, Baıkaınılıık ve bağlı kuruluşlarımın ya
bancı menılökıetLerdeM tıeşkilâtlarMida ça-
lıştınlauılara dair, Başbakan, Devlet, 
Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, 
Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve d'akel, Tanın, Ulaş
tırma, Çalışma, iSıaınayi, lünerji ve Tabiî 
Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, İmar ve 
takâın. ve Köy İşleri ıbakamjıarifndaın yazılı 
soıman (7/817) 781 

— Trabzum (MLillotivckJıli «Ali Rıza Uzıı-
ıiıeiL-'iıı, Trabzon'uın Of ilçesıiınıe bağlı Ba
labanı knsaıbaısımnı bucak haline getirilme^ 
skıe dair soınnsu ve İbişleri Balıaını F-a-
mk -Sükam'ım yazılı cevabı .(7/788) 609,765 =766 
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Sayfa 

tmar ve İskân Bakanından 
—. Adıyaınaiu Milletvekili Süloynıan 

Arif Emre'miın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilee-
sirne bağlı 'bâzı köylerin heyelandan ko-
rammasınıa daâr sonııan ve imar ve İskân 
Bakamı IHaldtum Mcıntcşcoğlulnıın yazılı 
cevabı (7/786) 554,763:764 

— Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emrclnin, Adıyaımaın ilimin içme su
yu ihtiyacıma d-air sanusaı ve İmar ve 
İskam Bakamı Hakinin iMerbte$coğiuÎMirn 
yazılı cevabı '(7/783) 503:554,761:762 

— Ereruram Milletvekili Adnan §cm-
yurt'ım, Erzurumlun, tortmm ilçesine bağ-
lı .Aksu ıköyimıün ba.jka bir yere makliuıe 
daıir tımar ve İskân Bakamımdan yazılı 
sornsu (7/892) 874 

— Ealkişohir Milletvekili [Aziz Zey-
timoğlıu'mum, Eskişehir İH dahilindeki bâzı 
bcdıedîyelıcre yapılanı yardımlara dair &o-
TTOHII ve Imiaır ve lakâın Balkanı Haldnın 
,Mıenteşeoğlıu'muın yazılı e&vabı ı{7/718) 81:84 

— Giresum Milletvekili Kudret Bosn-
ter'Ln, Balkaınlık ve Bakanlığa bağh ku-
rulmşlarım ımerkez tevdiatında çalıştırı-
laın personele v>e yapılan işleM dair so-
ıııısn ve îmar ve İskân Balkanı Haıldıum 
Momteşeoğhı'nıuın yazılı cevabı (7/759) 230,736: 

737 
— Hatay Milletveikfİıli Hüsnü özkanı'ım, 

(Suriye'den yurdıumıuza sığımam Türklerin 
iskânıma dair Dışişleri ve İmaır ve İskam 
bakanlarımd'am yazılı sorusu (7/731) 131 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, İzmir'in Yeşilyurt ©cl'cd'iyesinec yapı
lan fetim'lâ'ktere dair sorusu ve imar ve is
kân 'Bakanı Haklım Mentcşeoğlu ile tein
leri Baıkamı F-anık Sükan'm yazılı cevap
lım (7/735) IflriJffiÜMOlO 

— Manisa M-İ'Hetivökrli -Mustafa Ok "mı, 
köy (nkuillanjn.il ihtiyarlarına ve köyl'erdc-
;ki Hazine arsalarının satış şeklîne dair 
sorusu ve İmar ve tsikâm Üiakanı Hkıldnn 
Mıenteşeoğhı, Ulaştımıa •Balkanı' 'Sadettin 
Bilgİıe., Köy iş]eni Bakanı Turgut Toker', 
Millî Eğitim Bakanı İlhan vi Ertem, flüım1-
rü'k ve Tekel Bakanı İnırahiııı Tekin, Enıer-

Butfm 
ji ve Tabiî Kayma'klar Baltanı Refet fto'Z-
gim ile içişleri Bakanı Iharak Süıkam'm ya
nlı cevaplan. (7/524) 430:438 

—• Sakarya Möll et vekili HayreU'iu Vy-
sa-l'ın, Sakarya'mın merkez ilçesine bağ
lı Değirmende re 'köyünde dcpremulen za1-
rar görenlerin tümüme birden yardım ya
pılmasına dair sorusu ve İmar ve Mcân 
Biilkanı Haklımı Monıtıcşooğlu'nun yazılı ce-
vnİıı. (7/8B5) 787,1058 

— Sivas MİHotvellüi'li Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Ankara şöhri nâzım plânıma 
aykırı «Varak iırroır durumumda yapılan 
değişikliklere dair yazılı sora önergesi, 
I («işleri1 ve imar ve iskân bakanlıklarma 
jvöndenlmişıtir. (7/846) 783 

— Traibzom Mîll'atveıki'lâ Ali Ri'za Uzu-
ner'in, Bakanlık ve bağla kııruhışlarının 
yabancı .nrmıleketleKl^kı teşkil altlarında 
çalıştırılanlara dair, Başbakanı, Devlet, 
Adalet, içişleri, Mi'SÎ Eğitim, Bayındırli'k, 
Ticaret, .Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük 
ve Tekel, Tarım, Ulaştırana, Çalışma, Sa
nayi, Enerji ve TVılbiî Kaynaklar, Turizm 
ve Tanıtma, imar ve Iskan ve KBy İşleri 
bakanlarından yazılı sornsu. (7/817) 781 

— Yozgat Mili et vekil i Nuri Kodiaımaıı-
oğlu^ıun, Niğde'nin Meıteez ilçesine bağlı 
Nar .köyünün naikline dair sorusu ve imar 
ve iskân Bakanı Haildim Menteş'eoğln'-
mım yazılı cevabı. (7/713) 77:78 

Köy işleri Bakanından 

— Adam Milletvekilli 'Bekir Tünay'-
ın, Adana^nm Kadirli ilçesine bağ'lı bâzı 
köylerin yollarınım yapumma dair Köy ta
leri Bakanından yazılı sorusu. (7/830) 782 

— Adana Miltetvakâl'i Bekir Tünay'-
ııı, Adana'nın Kadidi iltçcsinıe bağlı Mohir-
1| 'köyü yolumun ine zaman yapılacağına 
dair Koy işleri İBalkamımTaıı yapılı soru
su. (7/831) 782 

— Adana Milletvekili Mahmut (Bozdo
ğan'ım, Adana 'um Oeyman, Yumnrta,lılk 
ve Sa'iımbeyli ilçuvlcrime bağlı bâzı köyle
rin yol, su ve elektrik enerjisi (ihtiyacının 
•kar-şıVanması il« sel basflîinlıarTn'd'am kurtta-
îTİ-m-asına dair Köy işleri Bakanından ya
zılı sorusu. (7/894) 874 

http://nkuillanjn.il
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Soy/a 
— Adana Millie'fcveÜdli İKemail Sarıâib-

rahilmoğ'luVi'U'n, Dörtyol'un Bağlar «vevilüfi 
toprak ve su kooperaıtMime d'âlhil köyle-rün 
su ihtiyacıma dair sorusu ve KİÖy işleri 
Bakanı H, Turgut Toker'in yazıcı cevalbı 
(7/608) 50:51 

— Afyon K. Milletvekili Murat öner'-
in, Afyon'da 1965 - 1968 yıllarında, d'çnne 
suyu savanan ve sağlanmasına başlanan 
yenlere yapılan harcamalara, dair Köy ta
leri Bakanından sözlü sorusu. (7/821) 781 

— Afyon Kanahisar Milletvekili Mıı-
rat Öner'in, Şuhut ilçesi Ooibanikaya fcö-
yü araızilcrinin sulartraıasına dair sorusu ve 
Köy taleri Bakanı H, Turgut Toker'in ya
zıl! cevalbı. (7/763) 316,1047:1048 

— Bilecik •MiH'ebvakHÜ Sadi Binay'm, 
Bi'loci'k'in 'bâzı ilçelerinin, onman [köylerim 
ıkal'kındiT'mfa yardı mlarından faydalan-
dınlmalıarımıa dair Koy İşleri Balkanından 
yazılı sorusu. (7/803) 780 

— Bilecik MiIîletveMli Şa'di Binay'ın, 
Bilecik'in köy yolları, içime suları ve köp
rü yapımı için verilen 'ödenek, makma v© 
'inıalzötn,elere ve köy eldktriplkasyonu için 
yapılan harcaıraaılara da&r Köy îtleri Ba
kanından yazılı sorusu. (7/878) 784 

— Bundur Millettvıdkilii Ismaifl Boyaı-
cioğlu'nuın, Burdur'um Yeşilova Alam köy 
'arazilerinim talban sularımın giderilmesine 
ve Melli mu-öağı ile /buma !bağh köylerin 
içme suya ihtiyacında daıir sorusu v>e Köy 
İşleri Baltanı H. Turgu/t Tofker'in yazılı 
ceva'bı. (7/795) 617,1055* £056 

— Çorum M'illettJvelkili Hasan Lâtif Sa-
nyüee'nin, Çorum "un, SunlgurTu ilçesin© 
'bağlı Bal'kaya îköyü ile Alemibeyli iköyü 
arasındaki yolun yıapıraiKma diaır sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı H. Turgut Toker'in yat-
zılı cevabı. (7/689) 57 

— Giresun Milletvekili .Ali Cueeoğlu'-
inin, Giresun'un Tirebolu lilçesıine 'bağ'lı 
Ketençukuru köyünde, ımailzjeme&i hazır 
-olan asma ıköprü inşasının durduralıma se-
lîcfbine dair sorusu -ve ©aymdırlik lia'ksnnı 
Orhan Alp ve Köy İşleri Baltanı H. Tur
gut Tokor'im yazılı cevapları, (7/791) 609, 

1053:1055 

Sayfa 
— Giresun Miİletvdkiİ'li Kudret Bosu-

ıtor'i'n, Bakanlık ve Bakanlığa bagii' 'ku
ruluşlarım nıcrkıez teşkilâtımda çalıştm'lan 
personele ve yapılan işlere dair sorusu ve 
Koy İşleri Bakanı II. Turgut Tokcrfoı ya-
zıüı cevabı. (7/758) 230,1046:1047 

— Giresun Mil'leıtvefkili Kudret Bosu-
•teı*^!!, Köy işleri Bakanlığı aleyhine açı
lan dâvalara dair sorusu ve Köy İşleri 
Bakanı II. Turgut Toker'in yazılı cevabı. 
(7/656) 54:55 

— Kars Milletvekili 8evin>ç Düşümgel1'-
in Çemişkezek 'havalesinde yapılan istim-
lâ'klerle iîgili iht'.i'l'âıf:l'a™ı haîlediOmjesMie 
dair sorusu ve Ad-alct Bakanı Hasan B*in-
çer ile Köy İşleri Ba'kauı H. Turgut To
ker'in yazılı cevapları. (7/562) 48:50 

— Koea.cli Milletvekili Nihat "Rrim'in, 
İzmit merkez ilçesine bağlı Uaumtarfta kö
yünün nıçnıe suyu ve -elektrik tesislerinim 
diizelti'Iım'esi'ne 'dair Köy işleri Balkanından 
yazılı sorusu. (7/896) 875 

— Konya MilJotvddlİ S. Faruk öndler'-
in, Konyal ın Beyşehir ilcesine (bağlı Baş-
lamış köyüne ait rsulann, Höyük kasalba-
sına getirilme teşe'blbüsume dair Koy İş
leri ve İçişleri balgamlarından yazdı so
rusu. (7/908) 1065 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
•köy okullarının ihtiyaçlarına ve köyler
deki Hazine arsalarının satış şekline dair 
sorusu ve İmar w.& İskân Balkanı Haldun 
Menteşeoğlu, Ul'aştırma BaOcaııı Sadettin 
Bilgiç, Köy İşleri Balkanı Turguıt Tolker, 
Millî Eğitim Balkanı frhıaımi Ertemi, CKte-
rük ve Tekel Balkanı IbraMm: Tektin, Eroer-
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refeft Sez
gin ile içişleri Balkanı Faruk Sükam'ın 
yazılı cevapları (7/534) 430:438 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saPın, Adapazavı'na bağlı bâzı köylerin 
içme sulanıım kesilmesinin önlenmesine 
dair Köy İşleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/813) • 781 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazavı'na bağlı Karadere kö
yünün sel labribindeıı kurtarılmasına dair 
Köy İşleri Bakanından yaznlı sorusu 
(7/812) 781 
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Sayfa 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

aarm, Çark suyunun Sakarya nehrine ka
rıştığı yerde, taşmaları önlemek konusun
da, tedbir alınmasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Koy İşleri bakan) arı »dan 
yazılı sorusu (7/810) 781 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
salın, Sakarya'nın Bolazar ve Kirazlı köy
lerinin içme suyu ihtiyacınaıı karşılanma
sına clair Köy İşleri Bakanından yazılı so
rusu (7/853) 7811 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Karasu ilçesi Ihsaniyc 
köyünün su baskınlarından korunmasına 
vo Ihsaniyc - Yenimahalle arasında köprü 
yapılmasına dair Baymdırlık, Enerji vo 
Tabiî Kaynaklat- ve Koy İşleri bakanların
dan yazılı sorusu (7/854) 783 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın, Karasu ilçesine bağlı 
Süngüt köyü okulunu ti onarılmasına vo 
Süngüt - Aktaş yolunun düzeltilmesine da
ir Millî Eğitim vo Köy İşleri bakanların
dan yazılı sorusu (7/828) 782 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın, Karasu ilçesine bağlı 
Yassı geçit köyü yolunun inşasına dair Köy 
İşleri Bakanından yazılı sorusu (7/851) 783 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ro, Sakarya'nın Karasu ilçesinin Kuru-
dere köyünün Demiıiik ve Tepe mahalle
rinin susuzluktan kurtarılmasına dair Köy 
İşleri Bakanından yazılı sorusu (7/824) 781 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi köy 
yollarının no zaman yapılacağına dair 
Köy İşleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/807 780 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzıı-
ner'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 
yabancı memleketlerdeki teşkilâtlarında 
çalıştırılanlara dair, Başbakan, Devlet, 
Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, 
Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Gümrük ve Tokol, Tarım, Ulaştır
ma, Çalışma, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Turizm ve Tanıtma, İmar ve İskân 
ve Köy İşleri bakanlarından yazılı sorusu. 
(7/817) 781 

Sayfa 
— Tunceli Milletvekili Hasan Cnlü'tıün, 

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki mera ihti
lâfı konusunda Danıştay Kararının infaz 
edilmeme sebebine dair Köy İşleri Baka
nından yazılı sorusu. (7/814) 781 

— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nİiıı, 
Tunceli'nin yol, köprü, içme suyu ve arazi 
sulanması sorunlarına dair yazılı sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı H. Turgut Toker'in 
yazılı cevabı (7/639) f)12 :f>:"î 

— Yozgat Milletvekili Nuri Kodaıııaıı-
oğlu'nıın, Niğde'nin Ulukışla ilçesin* bağlı 
Beyağlı köyünün su işine dair sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı H, Turgut Toker'iıı 
yazılı cevabı. (7/740) 229,718 

— Yozgat Milletvekili Nuri Kodamaıı-
oğlu'nnn, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı 
Darboğaz ve Porsuk köylerini, Ulukışla 
ve Ankara - Adana yoluna bağlıyacak köp
rüye dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
II. Turgut Tokor'itı yazılı cevabı. (7/738) 229, 

716:717 
— Yozgat Milletvekili Nuri Kodamaıı-

oğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı 
Emirler köyüne ait yolun yapımına dair 
sorusu vo Köy işleri Bakanı H. Turgut 
Toker'in yazılı cevabı (7/7.12) 77 

— Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğhı'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı 
Hasangazi köyünün içme suyu tesisatına 
dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı II. Tur
gut Toker'in yazılı eevabı. (7/739) 229.717: 

718 
Maliye Balkanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili (Mu
rat öner'in, NATO akar yakıt boru hattı 
için kamulaştırılan arazilerin bedellerine 
dair sorusu ve Maliye iBakam Cihat Bil-
gehan'ın yazılı cevabı. (7/704) 707:708 

— Afyon Karahisar [Milletvekili 
Şevki Güler'in, Afyon'un Emirdağ ilçesi 
köylerinde Hazineye ait arsalara dair so
rusu ve Maliye Bakanı Cihat ıBilgehan'-
ın, yazılı cevabı (7/677) 678:685 

— Aydın Milletvekili İM. Kemal Yıl-
maz'ın, Hazineye ait balık avlama yerleri
nin kiralanmasına dair sorusu ve Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan'ııı yazılı cevabı 
(7/610) 669:671 
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Sayfa 

— Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, İsparta'nın (Eğridir Gölüudeki-
dalyanlara dair sorusu ve Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'm yazılı cevabı (7/701) 230, 

739:741 
—Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-

san'ın, Türk Havayolları İdare Meclisi 
Üyeleri ile murakıplarının görev gezileri
ne dair Ulaştırma ve Maliye bakanların
dan yazıh sorusu. (7/804) 780 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
saıı'ın, zarar gösteren müessese sahipleri
nin yaptığı harcamalara dair Maliye (Ha
kanından yazılı sorusu (7/823) 781 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şcıı-
yurt'un, memur evleri yapılmasına dair 
Maliye 'Bakanından yazılı sorusu (7/891) 874 

— Eskişehir Milletvekili Aziz :Zey-
tinoğlu'ııun, Eskişehir İli dahilindeki bâzı 
belediyelere yapılan yardımlara dair so
rusu ve Maliye ıBakanı Cihat ıBilgctıan'ın 
yazılı cevabı (7/720) 85:86 

— "Giresun Milletvekili Kudret üiosıı-
ter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuru
luşların merkez teşkilâtında çalıştırlan per
sonele ve yapılan işlere dair Maliye [Baka
nından yazılı sorusu (7/754) 230 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, müstahsilin gübre ihtiyacının kar
şılanmasına dair Maliye Ticaret ve Ta
ran bakanlarından yazdı sorusu (7/888) 785 

Millet Meclisi Başkanından 

— Bursa Milletvekili Mustafa Tay-
yar'ın, 1966 - 1968 yıllarında çıkan kanun
lara ve halen Mecliste bulunan tasarı ve 
tekliflere dair sorusu ve Millet Meclisi 
Başkam Ferruh Bozbeyli'nin yazılı ceva
bı (7/696) 1034:1035 

— Nevşehir Milletvekili İbrahim iBoz'-
un, Sayıştayda çalışan meslek ve yönetim 
mensuplarına dair sorusu ve Millet Mec
lisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin yazılı ce
vabı (7/766) 317,1048:1050 

Millî Eğitim Bakanından 

ı— Adana Milletvekili Kenııal Sarıihra-
himıoğlu'nön, Adana köylerinin ilkokul ih
tiyacının haıngi yıl programına alındığına 

dair Millî Eğtitim Bakanından yazılı soru
su (7/893) 

Sayfa 

874 

— Adıyaman Millıetvıekili Süleyman 
Arif Emre'nin, lise ve ortaokulıarındaıki din 
derslerinin yeniden tanzim edilmesine dlair 
Millî Eğitim, Bakanından yazılı sorusu 
(7/798) 780 

^ Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
tek dersten sınıfta kalan öğrencilere yeni 
bir imtihan hakiki tanınmasına dair Millî 
Eğitini Bakanından yazılı sorusu, (7/881) 

784 
i—. Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-

m, Kemer Barajı lojmanlarının eğitim, işle
rinde kullanılmasına dair Millî Eğitim ve 
Bayındırlık bakanlarından yazılı sorusu 
(7/730) 101 

— Aydın Milletvekili TM. Şükrü Koç'un, 
Aydın'da bir akşam lisesi açılmasına dair 
Millî Eğitirmj Bakanından yazılı sorusu 
(7/897) 921 

.— Balıkesir MilJctveîdli Adnan Akm'-
ıu, Ankara Otelcilik Okulunla dair sorusu 
ve Millî Eğitim, Bakanı tlhami Ertem'in 
yazılı cevabı (7/721) 6,87 

ı— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik'te bir yatılı Öğretmen okulu inşası 
ile Bozüyük'te lise açılmasına dair Millî 
Eğitiın. Bakanından yazılı sorusu (7/801) 

780 
— Bursa Milletvekili Saıdrottin Çan-

ga'mn, Buım'ya bağlı Karacabey ve Or
haneli ilçeleri okullarının Öğretmen ihtiya
cının karşılanmfasına dair Millî Eğitim, Ba
kanından yazılı sorutsu (7/960) 1001 

•— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Bolu'mm Mengen İlçesine bağlı 
Kavacık köyünde yeniden inşa edilecek 
ilkokul arazisinin istimlâkine dair Millî 
Eğitim ve içişleri Bakanlarından yazılı so
runu (7/792) 617 

.— Edirne Milletvekili Türkân Beçldn'-
în, Edirne ili dâhilinde açılacak ortaokul
lara dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
İTbamli Ertem'in yazılı cevabı (7/715) 78:79 

•— Giresun Millıetvıekili Kudrrt Bosuter'-
itı, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşla-
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rm ııverkez teşkilâtında çalıştırılan perso
nele ve yapılan işlere dair Millî Eğitim 
Bakamdan yazılı sorusu (7/751) 229 

— İzi ıi ir Mi'M et vekili Mustafa Uyar'-
ııı, özel yüksek okullara dair sorusu ve 
Millî Eğilim Bakanı llhami Ertem'in ya
zılı ecvabı (7/581) 6ü'2:G68 

— Kırklareli milletvekili Hasan Tah
sin Uzıın'ıın, Tekirdağ vilâyetinde yapıla
cağı söylenen ilk öğretmen okulu binasına 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı llha
mi Ertem'in yazılı cevabı (1/6(12) G76 

— Konya Milletvekili S. Faruk Öııder'-
in, Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarından 
bâzılarının şahsi menfaat tonun ettikleri 
yolunda'ki söylentilere dair Millî Eiğitim 
Balkanından yazılı sorusu (7/901) 921 

— Manisa MiUctvekii Mustafa Ok'un, 
koy Okullarının İhtiyaçlarına ve köyleı-de-
ki Hazine arsalarının satış şekline dadı* so
rusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Metı-
teşcoğlu, Ulaştırma Bakam Sadettin Bil
giç, Köy İsleri Bakam Turgut Tokor, Mil
lî Eğitim Bakanı llhami Ertem, Gümrük ve 
Teken Bakam İbrahim Tekin, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı itelet Sezgin ile İç
işleri Bakanı Kanık Sii'kaıı'm yazılı cevap
ları (7/524) 4:S0:438 

— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un Bulanık ilçesindeki lise binasına 
dair Millî Eğitim Balkanından yazılı soru
su (7/734) lü l 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saî'ın, öğretmenlerin açığa, alınan ve nakil 
işlemlerine dair Millî Eğitini Balkanından 
yazılı sorusu (7/85S) 783 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın, Karasu ilçesine bağlı 
Süngüt 'köyü okulunun onarılmasına ve 
Süngüt - A'ktaş yolunun düzeltilmesine da
ir Millî Eğitini ve Küy İsleri bakanların
dan yazılı sorusu (7/828) 782 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
«al'ın, sanat ve «meslek okulu mezunlarına 
üniversitelerde okuma imkânı verilmesine 
daii' Millî Eğitim Bakanından yazdı soru
su (7/90,1) 1001 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, liselerden mezun olanların 

Sayfa 
tamamının, üniversite ve yüksek okullara 
alınıp alınmıyaeağına dair Millî Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/842) 782 

— Trabzon Milletvekili Ahmet yeller
in, Trabzon'da açılan Katih Eğitim Ensti
tüsüne dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
llhami Ertem'in yazılı cevabı (7/587) 440:441 

— Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzu-
ner'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 
yabancı menı'leketl erdeki teşkilâtlarında ça-
hştınlanlara dair Başbakan, IX"vk't, Ada
let, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Bayın
dırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Gümrük ve Tekel, Tarım, Ulaştrmıa, (Yı
lışma, Sanayi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, 
Turizm ve Tanıtma, İmar ve JsUtân ve Köy 
işleri 'bakanlarından yazılı sorusu (7/817) 78.1 

Millî Savunma Bakanından 

— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adaua'nın Bahçe ilçesinde bir As
kerlik Şubesi binası inşasına dair Millî Sa
vunma Balkanından yazılı sorusu (7/8G3) 78:t 

— Burdur Milletvekili Ft>thi Çelikbaş'-
ııı, Burdur'an 'merkez ilçeni Askeriye kö-
yün'de, halka ait arazîden gecen NATO 
petrol boru hattına dair •sorusu ve Mîllî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun ya
zılı ceva!bı (7/687) 59:<>0 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, Amerika Büyükelçisine, piknik ge
zisinde yapıî'an karşılama törenine dair İç
işleri, Dışişleri ve Millî Savunma bakanla
rından yazılı sorusu (7/737) 197 

— Giresun Mil'letvekii Kudret. LSosu-
ter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuru
luşların merkez teşkilâtında çalıştırılan per
sonele ve yapılan işlere dair Millî Savunma 
Bakanından yazılı sorusu (7/755) 2;i0 

— Hatay Milletvckii Reşat Mursaloğ-
lıı'nıın, Ankara - İstanbul yolu üserinde ya
pılan top atışlarının başka bir bölgede 
yapılmasına dair Millî Savunma Bakanın
dan yazılı sorusu (7/887) 785 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, 'Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı 
Yaztlıgürgen. köyünde oturan üç millî mü
cadele kahramanına, İstiklâl Madalyası 
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Sayfa 
beratı ile şeref aylığı verilmesine dair 
Millî Savunma Bakanından yazılı sorusu. 
i7/857) 783 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
saldın, Sakarya'nın, Gevye ilçesine bağlı 
Pamukova Bucağında oturan ıbir (Millî 
Mücadele Kahramanına, istiklâl Madal
yası beratı ile şeref aylığı verilmesine dair 
Millî Savunma Bakanından yazılı sorusu 
(7/852) 783 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın -Kaynarca ilçesi Sıra 
köyünde oturan İstiklâl Savaşma katılmış 
felçli bir gaziye, İstiklâl Madalyası beratı 
ile şeref aylığı verilmesine dair MiUÎ Sa
vunma'Bakanından yazılı sorusu (7/856) 783 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'uı, Millî Mücadeleye iştirak eden iki 
kişiye İstiklâl Madalyası beratı verilme
sine dair Millî Savunma (Bakanından yazılı 
sorusu. (7/833) 782 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Adana Milletvekili Mahmut (Boz
doğan'ın, Adana'nm Bahçe ilçesinde bir 
sağlık binası inşa edilmesine dair sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/862) 783, 

1057 
—> Aydın 'Milletvekili 'Reşat Özar'-

da'nm, felçli hastalan tedavi eden ma
saj uzmanına dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Öz
kan'ın yazılı cevabı (7/787) 609,764 

— Giresun Milletvekili Kudret (Bosu-
ter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı ku
ruluşların merkez teşkilâtında çalıştırılan 
personele ve yapılan işlere dair sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli Özkan'ın yazılı cevabı. (7/750) 229, 

733:734 
— Kocaeli Milletvekili Nihat lürim'in, 

Haydarpaşa 'Numune Hastanesindeki bir 
mütehassıs doktorun tutumuna dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı 
sorusu. (7/723) 101 

— Kocaeli Milletvekili 'Nihat Erim'in, 
Haydarpaşa Numune Hastanesindeki bir 

Sayfa 
mütehassıs doktorun tutumuna dair soru
su ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Âli Özkan'nı yazılı cevabı (7/728) 1036 

— Muş Milletvekili Neninin Neftçimin, 
Muş Devlet Hastanesinin mütehassıs he
kim ihtiyacına dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakam Vedat Ali Özkan'ın 
yazılı cevabı (7/732) 101,716 

— Muş Milletvekili Nemıin Neftçi'nin, 
Muş ilindeki sağlık ocaklarının doktor ih
tiyacına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan'ın yazılı 
cevabı (7/733) 101,716 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ıtı, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı 
Kozan köy grupuna bir e!bc ve sağlık me
muru verilmesine dair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âl'İ Öz
kan'ın yazıh cevabı (7/850) 783,1075:1076 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgü/zar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Devlet Hastane
sinin ıbir operatör ve kadın hastalıkları 
mütehassısı ihtîyacma dair sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım 'Bakanı Vedat Âli 
Özkan'ın yazılı cevabı (7/797) 780,1056 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
•er'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 
yabancı memleketlerdeki teşkilâtlarında 
çalıştırılanlara dair, Başbakan, Devlet, 
Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, 
Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel, Tarım, Ulaş
tırma, Sanayi, Enerji ve Taibiî Kaynaklar, 
Turizm ve Tanıtma, İmar ve İskân ve Köy 
İşleri 'Bakanlarından yazılı sorusu (7/817)1 781 

Sanayi Bakamndan 
— Adana .Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun, pamuk ve pamuk tonumu 
fiyatlarının müstahsil leüıine düzeltilmesi 
için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Ticaret ve Sanayi Bakamlarından yazılı so
rusu (7/885) 785 

— Bilecik Milletvekili Şadı Binay'm, 
Büccik'in Osmaneli ilçesinde bir çimento 
fabrikası kurtrlmasına dair Sanayi Baka
nından yazılı sorusu (7/800) 780 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
pancar nıüstaöısılma alacaklarının ne şe-
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Sayfa 
kilde ödeneceğine ve ekim saikalarının ıtah-
didediüp ediLnıiyeceğine dair Sanayi Baka
nından yazılı sorusu (7/872) 784 

— Burdur Milletvekili Fethi Çel'ik-
'bag'm, akümülâtör hammaddesi olan kur
şunun tevziat ve tahsisine dair Sanayi Ba
lkanı Ahmet Turgut'un yazılı cevabı 
(7/769) 453,1050:1051 

— Bursa Milletvekili Kasım önadam'm, 
Bursa'da ipekli dokumaeılılk ve havlucu
lukla geçinen küçük esnafa yardım yapıl
masına dair Ticaret ve Sanayi Bakanların
dan yazılı sorusu (7/775) 500 

— Bursa Milletvekili Kasım önadam'ın, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
'bâzı memurların da 934 sayılı Kanundan 
istifade ettirilmesine dair Sanayi Balkanın
dan yazılı sorusu (7/774) 500 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, bakanlık ve bakanlığa bağlı ku
ruluşların merkez teşkilâtında çalıştırılan 
personele ve yapılan işlere dair Sanayi Ba
kanından yazılı sorusu (7/743) 229 

— Sürt Milletvekili H. Hüsnü Oran'ın, 
Siirt ilinde îbir sınai tesisin kurulup feu-
ruimıyacağına dair sorusu ve Sanayi Baka
nı Mehmet Turgut'un yazılı cevabı 
(7/692) 61 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza tTzun-
er'İn, bakanlıik ve bağlı kuruluşlarının 
yabancı memleketlerdeki teşkilâtlarında 
çalıştırılanlara dair Başbakan, Devlet, 
Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, 
Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Gümrük ve Tekel, Tanm, Ulaştırma, 
Çalışma, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Turizm ve Tanıtma, imar ve İskân, 
ve Koy işleri Bakanlarından yazılı sorusu 
(7/817) 781 

Tanm Bakanından 

— Adana Milletvekili Bekir Türıay'ın 
Adana'nuı Kadirli ilçesine bağlı Kösepn-
nar köyünde yapılacak orman yolunun ge
ri bırakılma sebebine dair Tarım Bakanın
dan yazılı sorusu (7/829) 782 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Meksika menşeli buğday to
humu ile Ceyhan nehri ve kollan üzerinde 

Sayfa 
yapılacak baraj ve sulama tesislerine dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin, Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel ile Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın 
yazılı cevapları (7/711) 709:712 

— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Pamuk haşerelerine karşı kullanı
lan ilâçların meydana getirdiği zarara ve 
Sümcrbank'nı, pamuk mubayaasına dair 
Tanm Bakanından yazılı sorusu (7/818) 781 

— Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, Adıyaman'ın Besni ilçesi 
ile Güney - Anadolu'da bulunan yabani sa
kız ağaçlarının aşılanmasına dair sorusu 
ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı 
cevabı. (7/779) 553,759 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon ili Emirdağ İlçesi köylerin
de beş yüz dekardan fazla araziye sahibo-
lamlara dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm 
yazılı cevaplan (7/676) 1034 

— Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
zarar gören icftçilerin tohumluk ve gübre 
ihtiyacımın karşılanmasına dair Tarım Ba
kanından yazılı sorusu (7/884) 785 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Kemer Barajı lojmanlarının eği
tim işlerinde kullanılmasına dair Millî Eği
tim ve Tarım ve Bayındırlık bakanların
dan yazıh sorusu. (7/730) 101 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik'te bir zirai mücadele müdürlüğü
nün ne zaman kurulacağına dair Tanm 
Bakanından yazılı sorusu (7/873) 784 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
mın, Türkiye'de mezru arazinin katı mik
tarınım belli olup olmadığına dair sorusu ve 
Tanm Rakam Bahri Dağdaş'ın yazılı ce
vabı (7/546) 659:661 

— Diyarbakır Milletvekili Yusuf Aziz-
oğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı 
Yeşilova bucağında üretme çiftliği kurulan 
arazilerin eski sahiplerine iade edilmesine 
dair Tarım Bakanından yazılı sorusu 
(7/882) 784 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı 
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Sayfa 

kuruluşların merkez ve teşkilâtında çalış
tırılan personel ve yapılan işlere dair 
sorusu ve Tarım Bakanı (Bahri Dağdaş'-
ın yazılı cevabı. (7/748) 229,726:732 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, müstahsilin gübre ihtiyacının kar
şılanmasına dair Maliye, Ticaret ve Ta
rım bakanlarından yazılı sorusu. (7/888) 785 

— Giresun (Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Tarım Bakanlığı aleyhine açılan 
dâvalara dair sorusu ve Tarım üaka-
ıu Bahri iDağdaş/ın yazılı cevabı. (7/652) 67.1: 

675 
— Manisa Milletvekili (Mustafa Ok'-

un, yaş ve kuru üzümün rekolte, maliyet 
ve satış, fiyatı ile ortalama ihraç fiyatı ve 
miktarına dair Tarım ve Ticaret babanla
rından yazılı sorusu. (7/868) 784 

— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş iline tahsis edilen tohumluk buğday 
miktarının artırılmasına dair Tarım Ba
kanından yazılı sorusu. (7/880) 784 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-
trak'ın, Tekirdağ ve civarında soğan sa
tış fiyatlarına dair sorusu ve Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel ile Tarım Bakanı Bah
ri Dağdaş/m yazılı cevapları. (7/671) 677:678 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 
yabancı memleketlerdeki teşkilâtlarında 
çalıştırılanlara dair, Başbakan, Devlet, 
Adalet, içişleri, (Dışişleri, .Millî Eğitim, (Ba
yındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Gümrük ve Tekel, Tarım, Ulaştırma, 
Çalışma, Sanayi, Enerji ve Tasbiî Kaynak
lar, Turizm ve Tanıtma, İmar ve İskân ve 
Köy İsleri bakanlarından yazılı sorusu. 
Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tu
rizm ve Tanıtma, İmar ve İskân ve Köy-
İşleri bakanlarından yazıh sorusu. (7/817) 781 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 'Trabzon'un Maçka ilçesinde bir 
Orman İşletme Müdürlüğü kurulmasına 
dair Tarım Rakanmdan ya-zılı sorusu. 
(7/820) 781 

— Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, Niğde'nin, Ulukışla ilçesi 
Ziraat Odası Meclisinin teşekkülüne dair 

Sayfa 
sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'-
ın yazıh cevabı. (7/709) 708:709 

Ticaret (BaJkanradaıı 

— Adana MiHdtvokİli Kemal Sarıibra-
himıoğlu'nun, ıMefksika menşeli 'buğday to
humu ile Ceyhan nehri ve kolları üzerinde 
yapılacak 'baraj mre sulama tesislerine dair 
sorusu ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar Ba
lkanı Refot Sezgin, Ticaret Bakanı Ahmet 
Tüılkel ile Tarım 'Bakanı Baflıri Dağdaş'ın 
yazılı cevapları (7/711) 709: 

712 
— Adana Milletvekili Kemal Sarısbra-

himıoğlu'rtun, pamuk ve pamuk (tohumu fi
yatlarının müstahsil lehine (duzeltilm'esi 
için ne ıgibı tedbirler alınacağına dair Ti
caret ve Sanayi (balkanlarından yazılı so
rusu. (7/685) 785 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
rahim.oğhı(mm, pntftesto edilen (küçük es
naf, tüccar ve sanayiciler ile iflâs eden 
banikalarû dair sorusu Ye Ticaret Bakanı 
Ahmet Triirkel'in yazılı cevabı. (7/703) 697: 

707 
— Antalya Milletvekili İhsan Ata-

öv'ün, banücalandan kredi alan bir parti 
(başkanımın -oğluna dair sorusu ve Tica
ret Bakanı Ahmet Tür kel'in yazılı ceva
bı. (7/678) 686 

— Arikara Milletvekili Rıza Kuas'ın 
yabancı sermayenin yatırım yaptığı iş 
(kollarına dair Ticaret Bakanımdan yazılı 
sorusu. (7/725) 101 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
BileeÜkHn (bâzı ilçelerinde Halk Bankası 
kurulmasına ve kontrollü zirai ikredi tat
bik edilmesine dair Tiearelt Bakanından 
yazrh sorusu. =(7/876) 784 

— Bilecik Milletvekili Sa<li Binay'ın, 
Bilecik (tpek Flâtör Fabrikasının faaliye
te geçirilmesine ve konserve fahrîkasmın 
ttevsı edilmesine dair Ticaret Bakanından 
yazılı sorusu. (7/802) 780 

— Bursa MiUeftvekili Kasım Öna-
dım'ın; Bursa'da ipekli dokumacılık ve 
havluculukla geçinen fkıüçük esnafa yar
dım yapılmasına ıdair Ticaret tve Sanayi 
bakanlarımdan yaızüı sorusu. (7/775) 600 
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Sayfa 
— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 

Arsan'm, İhraç malları kontrol lâboratu-
varlarımn ne zaman 'ltaraılacağm-a dair 
Tiearet ve Adalet 'bakanlarımdan yazılı 
sorusu. (7/806) 780 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçe
sin© "bağlı İBoğazkale îbucağMdaki Tarımı 
Kredi Kooperatiflerinden, 1967 yılında 
alınan İkindilere dair sorusu ve Ticaret 
Balkanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı. 
(7/621) 51:52 

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs/ün, Gaziaritep'in Eîbeyli 'bueağı Ta
rım Kredi Kooperatifindeki «uü^timallene 
dair 'Ticaret ve İçişleri bakanlarından ya
zılı sorusu. (7/767) 317 

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğütş'ün, Güney - Doğu Anadolu Bölgesi 
Mylüsünün dkoraomik yönden kalkınması 
için teşkilâtlandır iknasına dair Tiearet 
Bakanından yazılı sorusu, (7/889) 785 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
iter'in, Bakanlılk ve Bakanlığa (bağlı kuru-
ruluşlann ımorikez teşkilâtımda çalıştırı
lan personele ve yapılan işlere dair Tica-
reJt Bakanından yazılı sorusu. '(7/749) 229 

— Giresun Milleltvekiîi Kudrelt Bosu-
(terln, müstahsilin gübre ihtiyacının kar
şılanmasına dair Maliye, Ticaret ve Tarım 
bakanlarından yazılı sorusu (7/888) 785 

— İzmir Milletvekili Şeref Bakışık'-
m, izmir'in Kemalpaşa ilçesinde doludan 
zarar gören bağcılara yardım yapılması
na dair Ticaret Bakanından yazılı sorulu 
(7/866) 784 

— Konya Millp'tvcildli Nazif Kurucu'-
ımn, Türkiye'de imonte edilen ulaştırma 
ve tarım araçları üzerinden elde .olunan 
(kârlara dair sorusu ve Ticareti Bakanı 
Ahmet Türkel ile Başbakan Süleyman 
Demircl'in yazılı cevapları. (7/525) 657:659 

— Manisa Milletvekili Mustafa ök'un, 
yapraık ıtürt.üniin rekolte, -maliyet ve satış 
fiyatı île ortalama ihraç ve mîltjtarına dair 
Gümnülk ve Ttfkel ve Ticaret "ba'kanlarm-
ıdan yazılı sorusu '(7/867) 784 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok*uu, 
yaş ve kuru üzümün rekolte, mıaliyot ve 

Sayfa 
satış fiyaıtı ile ortalama ihraç fiyatı ve 
miktanna dair Tarım ve Tiearet balkan
larından yazıh sorusu (7/868) 784 

— Tekirdağ Millatvekili Kemal Ne-
bioğkı'mın, memlelkeltinıizde petrol tevzi 
istasyonlarının sayısına, tanızimine ve sat
tıkları petrole dair sorusu ve Enerji ve 
Taibiî Kaynaklar Bakam Befet Sezgin ile 
Tiearet Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı ce
vaplan (7/700) 686*96 

— Tekirdağ Millelfavekili Onhan öz-
trak'm, Tekirdağ ve eivarmda soğan sa
tış fiyatlarına dair sorusu ve Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel ile Tarım Bakanı Bah
ri Tiağdaş'm yazılı cevapları (7/671) 677:678 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, resmî dairelerin petrol ihtiyacımın mil
lî petrol şirketlerinden ıternin ed-ÜMesin* 
dair sorusu va Enerji ve Taibiî KıayıraHar 
Bakanı Refet Sezgin ile Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel'in yazılı cevaplan. (7/772) 500, 

744:746 
— Tralbzon Mil'leı&vekiiM Ali Rıza TJEU-

ner'in, -bakanlık TO Ibağlı kuni'luşlaranm 
yabancı memleketlerdeki tesUd'lattarîmda 
çalıştı ntonlara dair Baştafcaın, Devlet, 
Adalet, içişleri, Dışişleri, Millî Eğittim, 
Bayındırlık, Tiearet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Gümrük ve Tekel, Tanın, Ulaştırma, 
Çalışma, San-ayi, Enerji ve Taibiî Kaynak1-
lar, Turnam ve Tanırtım-a, îmar ve takan ve 
Koy İşleri 'bakanlarından yazdı sorusu. 
(7/817) 781 

— Yozgat Milletvekili Nuri» Koıdamtan-
oğılu'nun, Niğde'min Menkez ilçesine 'bağ
lı MademşıhlaTi köyünd<e kurulan Tanım 
Kredi Kooperatifinin faaliyetine dair so
rusu ve Tieıaret Balkanı Ahmet Tünkel'in 
ya-zıh cevatoı. (7/741) 229,718:719 

—Zonguldak Milletvekili Efcmel Çe^ 
tiner'in, ithalât ve ihracat yapmaktan men 
edilen gayrimüslimlere tekrar müsaade 
verilme »öbclbme dair Ticaret Balkanımdan 
yazılı sorusu. (7/765) 317 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Afyon Karahi'sar Millatvekiilİ Şevki 
Güler'in, Afyon KaraMsar'ın Emirdağ il
çesine turizm fbeigesini <baiz turnam a«en-
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Sayfa 
tası bulunup 'bıılrni'madığma dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından yazılı sorusu. 
(7/905) 1001 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'ıın, Tortum golü ve çevresinin turizm 
yönünden kıymetkndirilmeskıe dair so-
raısu ve Turbam ve Tanıtma Bakanı Ndlhad 
Kürşad'ın yazılı cevabı (7/902) 921,1081 

— Giresun Milletvekili Kudret Bo-
suter'in, Bakanlık ve Bafcanlığa baağlı ku
rulukların merkez teşkilâ/tın'da çalıştırı
lan personele ve yapılan işlere dair so
rusu ve Turfam ve Tanıtma. Bakanı NÜhad 
Kürş/ad'ın yaızılı cevabı. (7/760) 230,737:798 

— î<çel Mîllet vekil i Kerimi Ataman'm, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 
Mehter 'tmiziğinîn yayınlanmasını yasak 
edip etmediğine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından yazılı sorusu, (7/840) 782 

— Tralbaon Milletîvcikili AH Rıza Uzu-
ner'in, Bakanlıt ve bağlı kuruluşlarının 
yalbancı meım'leketlerdelti teşkil âtların-

da çalıştırıl anlara dair, Başbakan, Dev
let, Adalet, içişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Gümrük ve Tekel, Tarım, 
Ulaştırma, Çalışma, Sanayi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar, TuTiam ve Tanıtma, imar 
ve fekân, Köy İşleri Bakanlarından yazılı 
sorusu. (7/817) 781 

— Trabzon Milletvekili Ali1 Rıza 
Uzuner'in, Trabzon il radyosunun perso
nel ihtiyacına, dair sorusu ve Turizm ve 
Tanıtıma Bakanı Nîhad Kürşad'm yazılı 
cevabı. (7/789) 609,706:767 

Ulaştırma Bakanından 
— Adana Milletvekili Kemal Saııübra-

ıhimoğlu'nun, Ankara istanbul ve tamir 
telefon abonelerine dair sorusu Ulaştır
ın™ Bakanı Sadettin Bilgiçtin yazılı ce
vabı (7/702) ' 1035:1036 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik'in Osmaneli istasyonundaki mııat-

— Bu yıl yapılan çalışmalar hakkında 
RaşİE.anlığın açıklaması. . 563 

i— Lübnan ve Pakistan'ı ziyaret ede-

Sayfa 
tal hinalanda, çırak veya meslek okulu 
açılmasına dair sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Sadettin . Bi%iç'in yazılı cevabı 
(7/871) 784,1077 

— Çartkm Millatvekili Meh'me't Ail Ar-
san'ın, Türk Havayolları idare Meclisi 
üyeleri ile murakıplarının görev gezile
rine dair Ulaştırma ve Maliye Bakanla
rından yazılı sorusu (7/804) 780 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Bakanlık ve Ba'kanhğa bağlı 'kuru
luşların merkez teşkilâtında çalıştırılan 
personele ve yapılan işlere dair sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç/in 
yazılı eevalbı. (7/746) 229,722:725 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adalar ile Köprü arasındaki vapur se
ferlerine dair sorusu ve Ulaştırma Ba
lkanı Sadettin Bilgiç'm yazılı cevabı 
(7/699) * 69 

— Manisa. Milletvekili Mustafa Ok"uu, 
:köy okullarının ihtiyaçlarına ve köyler
deki HaaİMe arsalarının saıtıg şekline 
ıdair sorusu ve imar ve fekan Bakanı 
Haldun Mentcşeoğlu, Ulaştırma Bakanı 
'Sadettin Bilgiç, Köy İşleri Bakanı Tur
gut Toker, Millî Eğitim Bakanı îlfaami 
Ertem, Gümrük ve Tekel Bakam İbra-
rim Tekin, Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezgin, ile içişleri Ba
lkanı Fam'k Sultan'm yaai'lı cevaplan 
(7/524) 430438 

— Trabzon MilletVıckİli Ali Rıza Uzun-
ler'in, Balîanhk ve bağlı kuruluşlarının ya
bancı memleketlerdeki teşkilâtlarında ça
lıştırılanlara dair, Başbakan, Devlet, Ada
let, içişleri, Dışişleri, Millî Eğitini, Bayın
dırlık, Tieanet, Sağlıik ve Sosyal Yardım, 
Günvriöt ve Tekel, Tarım, Ulaştırın», Ça-
bşmta,, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Turizm ve Tanıtma, Imjar ve iskân ve Köy 
işleri bakanlarından yazılı sorusu (7/817) 

cek Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin isimlerini gösteren listelerin bilgiyu 
KUmdrnası, 924 

SUNUŞLAR VE TELGRAFLAR 
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TASARILAR 

Sayfa 
'— Ankara ve istanbul şehirlerine içme, 

kullanma w endüstri suyu temini hakkın
da (1/197) 565: 

566,599:601 
:— Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 

Kesinhesap kanun tasamı, (1/356) 619 
— Ankara Üniversitesi 1968 yıh Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması halikında (1/548) 618 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele bazı kadroların eklenıme-
siııo dair (1/447) 565,566:572 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 :sayılı Kanuna ek 
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş, kadroları 
hakkında (1/398) 201:202 

— Arsa Ofisi kanun tasarısı (1/157) 864: 
865,925 

.— Avukatlık kanunu tasarısı (1/313) 925, 
926 

— Beden Terbiyesi Gıenel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli catvellcri arasında 
15 000 000 liralık aktarma yapılması hak
kında (1/539) 617 

— Beden Terbiyesi Geırel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasa
rısı (1/39) 619 

,— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısı (1/53) 619 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Kandığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eki enin esine ve bu kanunun bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair (1/557) 951, 

1007 
— 5434 sayılı Tünkiyc Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 49 ııcu mad
desinin değiştirilmedi hakkında (1/555) 618 

— 1968 Kalkınıra İstikrazı hakkında 
(1/515) 6 

•— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında (1/516) 6 

Sayfa 
— 5247 sayılı Tstanbul Üniversitesi ku

ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı (1/514) 6 

— 5247 sayılı tstanbul üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı (1/532) 317,951 

ı—• 1964 Bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasamı (1/172) 620 

ı— 1076 sayılı Ycdeksubay ve Yedek 
Askerî Menfurlar Kanununun 97 sayılı Ka
nunla değişik 3 ncü maddesine bir fıkra 
Eklenmesine dair (1/535) 617 

ı— Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkınldald 4841 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve yeni madde
ler eklenmesi ve bu kanuna ek 6050 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değişti
rilmesi hakkında (1/517) 6 

— l^ovldtr memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair -olan 3656 «ayılı Ka
mına bağlı (1) sayılı -cetvelin RuTUİynt Oc-
ncl Müdürlüğü kısmına ıkadro «ıkUmmetsi 
haMkmda (1/511) 609,854:864 

— Devlet 'mühendisii'k ve mimarlık 
akademileri ikanıum tasarısı (1/533) 371,506: 

507,563 
— Devlet Ürelfcme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğünün 1964 biiitç.e yılı Kesinhesap 
ıkanunu tasarısı (1/174) 619 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı hükümleri
nin değiştirilmesine ve bâzı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair (1/204) 453 

— Dünya Posta Birliyi -Kuruluş; ya
sası ile '»on protokolü ve bunlara bağlı 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya 
Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onay
lanmasının uygun hıvl unduğuna dair 
(1/545) 617 

— Ege ÜnivcrtsEcsi 1%3 bütçe yılı Ke
sinhesap Ikanunu tasarısı (1/43) 102 

— Ege Üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu 'tasarısı (1/176) 102 

— Ege Üniversitesinde bir Mühendis
lik Bilimleri Fakültesi 'kurulması ile ilgili 
Ege Üniversitesi kuruluş Kanununa ek 
kanun tasarısı (1/528) 197,951 
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Sayfa 
— Ege Üniversitesi kuruluş ikadrolan 

hakkındaki 6953 sayılı Kanuna efk ka
nun tasarısı (1/526) 197,951 

— Ege Üniversitesi kuruluş, kadroları 
ıhabkındaJki 6953 ve 354 sayrlı kanunlara 
ok kanun tasarısı ,(1/527) 197,951, 

— Eşyaların Geçici Kabulü için 
A, T. A. Karneleri hakkımda Gümrük 
Sözleşmesin* katılmamı-zm uygun bulun
duğuna dair (1/537) 617 

— G-ece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele elk ücret verilmesine dair 
(1/552) 618 

— Oenel 'bütçeye dâhil dairelerin 1964 
'İriıtço yılı Kcsinhesap kanunu (tasarısı 
(1/172) 620 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Keainshe-
sap (kanunu ,tasaraı (1/348) 102 

— Hudut ve Salhiller Sağluk Genel Mü
dürlüğü 1968 yık Bütçe Kanunun» hağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/547) 618 

— 2510 sayılı iskân Kanununa dk ka
nun tasarısı (1/894) 9 

— 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 ııeî maddesinin değiştirilmesi haıMkmda 
(1/554) 618 

— 2262 sayılı Sriimeribank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin değişimimi esi hakkında (1/563) 618 

— tmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri 'hakkında 7116 sayılı Kanunun 
3 ncü ve 7 nei maddelerinin değiştirilme
sine, bu kanuna (bir madde eklenmesine ve 
3656 sayılı Kanuna 'bağlı .(1) sayılı cet
velin İmar ve İskân Bakanlığı (kısmında 
değişiklik yapılmasına dair (1/518) 6,104 

— Istanıboıl Tıeikmik Üniversitesi 1963 
bütçe yıh Kerâıihesıap kamumu tamrigı 
(1/41) 149 

— Istaınlblu.1 Teknik fÖniverlsitesi 1964 
bütçe yılı Kesûnmesap kanunu tasaımı 
(1/222) 149 

— îsfcanfoul Teknik Üniversitesi ikramı-
lnıs kadroları (Katnnanitwa ek kamun tasarı
sı .(1/519) 7 

Sayfa 
— İstanbul fOnâversitesi 1968 yılı Büt

çe Kaımm'uına 'bağlı eelfevellende değişiklik 
yapılması hakkımda '(1/546) 618 

— lataımbul üniverBİtesinfin 1964 bütçe 
yılı 'Keskıihesap kamunu -tıaısaraı (1/214) 619 

— İatamlbul tJniversitesi 1965 Bütçe yı
lı Kesinhesap (kamumu tasarısı -(1/366) 620 

— Kahve v« Çay lınihıkarı haıkkundaJd 
4223 sayılı IKatnrumum 8 nei maddesinin 
deği^tİrilmıesime dair (1/550) 618 

— Karayolları Genel Müdürlüğiinün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kamumu tasarı
sı (1/343) 619 

— 'Koopenatifler kamum tasarısı hak
kında (1/151) 635:656,841:854 

— Küçükleri zararlı .eser ve yayınlar
dan kûramna, (kamumu tasarısı (1/556) 869 

— Meslekî Malzemenin 'Geçici İthaline 
tlişkin GMimrü'k ISözleşmesJMİın onaylanlma-
eımım uygum bulunduğuma dair (1/536) 617 

— 'Milleıhlerıarası Atom Enerjisi Ajan
sının Ayrıcalık ve M/ııafiyetlerâ hakkında 
Anılaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metimin (kaltilnuasının uygun bulumduğumıa 
dadr '(1/534) 617 

— Millî Eğitim Baikamlığı kmırmlug Ve 
kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kamumda değişik
lik yapıHmasuna dair .olan 4987 sayılı Ka
tanıma bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapıtmasıına dair 2 , 7 . 1962 tarihli Ye 58 
sayılı Kamuma ek kamum tasarısı ve rapor
ları (1/520) 7,371,461:481 

— Millî emniyet hâzmetletr teşkilâtımda 
yararlı ıhizmetleri geçen üç 'kişiye vatani 
hizmet tatıtibâmdem aylık bağlanraası hak
kında (1/525) 7 

— Otel, Motel - Han ve pansiyonlar
da afcuratn ve çalışanlar Me binta (kapıcıla
rımın lrimlikJertînâın bildirilnıeai hakkımda 
(1/542) 617 

— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kamumurnium bâzı maddalerd-
tnân değ&ştiiriılmıesine ve bâzı nmddeler4nin' 
yürürlükten ikaldırılmıasıma dair '(1/203) 9 

— «XXXVII sayılı Türikâyte Cumhuri-
ydta listesi (Em Ziyade Müsaadeye Mıaahar 
'MMet Tarifesi» atin yürürlüğe konulma-
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Sayfa 
sına dair olan Kalkanlar Kurulu kararınım 
onaylanması hakkımda (1/521) 7 

(1/529) 230 
— 819 ısayılı Kamumla değişiklik ya

pılmasına dair ,(1/508) 233 
— Sergi, Fuar, Toplamıtı, veya benzeri 

yerlerde sergilünecek veya kullanılacak 
oryanın ithaiindcki kolaylıklarla ilgili 
Gümrük ISozleşmesinıin oMaylanmasmnı 
uygun bıılımndtığfUınıa dair (1/538) 617 

— S>u kaynaldaırmıın kullanılması hak
kında (1/549) 618 

— Tjp ve yardımcı tıp mesleklerinin 
uygulanılması hakkında (1/558) 951 

— Tütün ve tütün tekeli 'kanunini ta
samı (1/205) 925:926 

—T. lC. 'Emekli (Samdığı Kanımium'uın 
64 <ncü maddesine (ç) fııkrasin&an sonra 
6306 sayılı Kantarda aklanan (d) fıkrası 
ve geçici maddonıin değiştirilmesi hakkın-
da (1/237) 9 

— fürikiyıe •öumfoııriyati Hükıümeti ile 
Avusturya iOnmlmıriyeti Hükümeti 'arasın
da Sosyal güvenlik haık-kımdaki Anlaşma
mın •omaylamııasınm uygum bulumdıuğnma 
dair (1/530) 264 

— Türkiye (Oıımhnıriyeti Hükümeti ile 
Haşimî Ürdün Kırallığı arasımda imzalan
mış olan Kültür Anlaşmasının ooaylan-
masıniM uygum bukınduğınma dair ı(l/531) 264 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
iSovyet .Sosyalist Ouimhuriyotleri Birliği 
Hükümeti arasımda 28 Şubat 1967 tarihin
de Amkaıra'da imzalamam Türk - Sovyet 
Iradııdunıın yeniden işaretlenmesi l('RÖde-
marikasyanu) hakkında Protokol ile ha. 
Protokole ek teknik protokol ve yeniden. 
işarotlcımıe ('Rödomarkasyoın) işlerimde 
çalışan pe»rsomelm Türk - (Sovyet Iradn-
daıındaın gevçiş ve diğer taraf arazisinde 
mnıvakkat kalış esaslarının on-aylamıması-
mım uygum ibıılumduğuına dair (1/402) 9,44: 

45,93 #6,103 =104,142:145 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk öumboriyoti arasında yakım ak
rabaları 1952 yılına kadar Türkiye'ye göç 
etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatandaşla
rınım Bulgaristanı Halk Ounıhtiıriyetinden 

Sayfa 
Türkiye 'Cumhuriyetime göç etmeleri hak
kında aındaşmaının onaylanmasının aıygnn 
butumduğuraa 'dair (1/522) 7 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Suudî Ara
bistan Kırallığı ıHükümoti arasında Hava 
Ulıastırımasıma dair 12 Haziran 1968 ta
rihli aoüaşmamm onaylatılmasının aıygun 
bulunduğu hakkında (1/543) 617 

— Türkiye Halk Bankası ve Halk fSan-
diıkları Kamaım'unıun bâzı maddelerinim de
ğiştirilmesine dair -olan 16 . 7 . 1965 tarih 
ve 699 sayılı Kamunam 1 rnei ve 2 ııei -mad
delerinim değiştirilmesine dair (1/510) 609 

— Türk iSiüâlılı (Kuvvetleri İç Hizmet 
Kamnnıumm 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı 
-Kamınla değişik 69 men maddesinin (b) 
bendinim -3 ıncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkımda (1/523) 7 

— Türk vaıtandaşlarına aidolup Yu
goslav (Foderatif Halk Cumhuriyetince 
millîlestirıiılımş bulunanı mal, hak ve men
faatlerin ıtasfiyesi hakkında .(1/386) 9,202 

218,223:226,234,258:261 
— Umumi hayata müessir âfetler do-

layısiyle alımsaöak tedbîrlerle y&pılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı mmldclcriıiMi değiş
tirilmesi ve bu kanıuma bâzı .maddeler ok-
kumcai hakkımda (1/231) 158:190,191:194, 

202,219:222,223,254:257 

— Vakıflar öönel Müdürlüğü Vazife 
ve Teşkilatı hakkındaki Kanamam bâzı 
maddelerinin değiştirilmesinle, bu kanuna 
bir fıkra ve tok maddelerle bâzı geçici 
maddeler eklonmıesinıc dair (1/551) 618 

— Yargıtay (Kurtuluş. kamunu tasarısı 
(1/524) 7 

— Yatılı bülgc 'okullarında dÖmier ser
maye kufnuılmasınıa dair (1/541) 617 

— 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da 
•imzalanan «iTür-kiyc Cumhuriyeti Hükü
meti ile iSöneıgal 'Onmlıuriyed Hükümeti 
arasımda Kültür Anılaşması» nıın onaylan
masının nygıun bulunduğnıma daâır (1/544) 617 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek HâbimLer Kurulu Kan/ununun 
77 inci maddesinin yeniden düzenlonnıesi-
m dair (1/540) 617 
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Sayfa 
— 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Ka

nunda dıeğişikiiık yapılmasına dair (1/608) 45, 

453:454,48i =497,612 =613,836 =841,882 =908,909 = 

Sayfa 
912,924 =925,945 =948,958 =959,986 =989,1007 =1008, 

1059 =1062 
— Ziraat (Bankası KJurnıl'uş Kanunu 

tasarısı '(1/320) 1-005 

TEKLİFLER 

— Adana Milletvekili Kemal iSanibra-
himoğlu'mın, ilk, lorta, lise ve ımuadili okul
lar öğretmenlerine taızmmat verilmesine da
ir kanun teklifi. (2/735) 795 

— Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre ve 18 arkadaşının, '657 sayılı 
'Devlet Memurları Kanununun 7 .nci mad
desinin değiştirilmesine dair kamun teklifi 
(2/69(5) 7 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalm'ın Türk Ceza Kanununum 273 
ncü maddesine fıkralar ilâvesine dair ka
nuni teklifi (2/727) 616 

— Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, 8 . 6 . 1967 tarih ve 864 
sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve ®ö-
retvlcri hakkındaki 4841 sayılı Kamunun 6 
ııeı maddcsirdrtn (D) fıkrasının değiştiril
mesi ve bu kanuna ek 7 nci maddesinin i3 
ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/634) 616 

— Ankara Milletvekili llyas Seçkin 
ile, Salkarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ııı, Sffi6 sayılı Kanuna bir 'geçici madde 

eklenmesine dair İkamın teklifi (2/689) 7 

— Ankara Milletvekili Kemal ÎBağ-
eıoğlu'nun, Çalışma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 «cı maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklen
mesi hakkındaki 864 sayılı Kantonun 'geçici 
maddesine bir fıkra eklenmesi ha/kkında 
kanun teklifi (2/690) 7 

— Ankara Milletvekili Kemal Bağ-
cıoğlu'niHi, Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan- 3S56 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına ilâve yapılma
sına dair kanun teklifi (2/63.6) 609 

— Antalya .Milletvekili Ahmet Tor-
gay'ın, Milletvekili Secimi Kamunu ile ida-

265 

563 

reyi Umumiyeyi Vilâyet ve Belediye ka
nunlarının birer maddelerinin değiştiril
mesi hakkımda kanun teklifi. (2/712.) 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'rön, 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yiüksek 
Okulları Kamumu teklifi (2/204) 

— Antalya Milletvekili thsan Ataövfiim, 
276 sayıhJT-aplu îş Sözleşmesi, Grev ve 
Lolkaıvt Kanununun 7 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanım teklifi 
(2/91) 956=958 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv 
ve 13 arkadaşının, Millî Eğitim IBakamı-
lığı meslekî ve teknik öğretim okulları 
öğretmenlerinin intibakı hakkında kamun 
teklifi. (2/606) 565:&&6,57!2:576 

— Aydın Milletvekili Reşat öiaarda'-
nın, Akdeniz adiyle bir il ve dört ileçe 

kurulması ha t t ı nda kanun teklifi (2/694) 7 

— Aydın Milletvekili Reşat ö^arda'nım., 
657 sayılı Devlet memurları Kanunınmiüv 
birası Hükümlerinin ertelcnmesiıtı* ve bu ka
nuna geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/344) 198 

— Aydın Milletvekili Reşat Azarda'-
nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kamuımı-
nun bâızı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/693) 7 

— Aydın Milletvekili Reşat özartoV-
nın, S«Sya!l Sigortalar Kanununun 60 ve 
'61 nci maddelerinim değiştirilmesi hak
kında ıkanun teklifi (2/717) 501,956 =958 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nei 
maddesinin ikinci {iknasının değiştirilme
si ve bu kanuna, geçici bir maldde ekleu-
ım&İ hakkında kanun teklifi (2/716) 501,956 = 

958 
— Ay'dın Milletvekili Reşat özarda'-

nm, T. B. M. M. Dâhili Nizamnamesi ile 
Otrölüm baçlıfklarının ve beşinci bölüande 
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Sayfa 
yer ıalan 8 maddemn değiştirilmesi hak
kında îetüaük değişiklik teklifi (2/691) 7 

— Balikösi'r Milletvekili Adnan Akın'-
m, 29 . 12 . 1966 tarife ve 819 sayılı 
Kamunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/692) 7,233,453:454,481:497, 

634 ;635,836:84!1,882 £08,909.-912,924: 
925,945 r948,958£69,086 389,1007 tf 008, 

'1059:1062 
— Bursa Milletvekili Kasım önaJdım'-

ın, Kooperatifler kanunu teklifi (2/232) 635: 
«56,841:854 

—Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 
01 nci maddelerin'in değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/722) 554,956:958 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si İskender Cenap Ege ile Cumlhuriyet 
Senatosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç'ın, 
il özel idareleri, belediyeler ve bunlara 
bağlı kuruluşlar personeline avans ve
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/518) 293, 

453:454,48i 497J634 J635,836 :841,882:908, 
912,924:925,945:948,938:959,98r> :989, 

1007:1008,1058:1062 
—Cumlhuriyet Senatosu Bursa Üyefcî 

Calhât Ortaç ile Cumhuriyet Senatosu 
Aydın Üyesi iskender Cenap Ege'nin, il 
özel idareleri, belediyeler ve bunlara 
bağlı kuruluşlar perstoraslimü avans veril
medi hakkında kanun teklifi (2/518) 233, 

453:454;481 =497,634 ̂ 635,836 =841,882:90S, 
909 #12,924 £25,946:948,958£59,986:989,10Ö7: 

1008,1059:1062 
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hida- * 

yet iAydmer'in, 6085 sayılı Karayolları 
Trafik (Kanununun 232 sayılı Kanunla 
değişen 50 ve 51 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi. (2/539) 233 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, 1580 sayılı Belediye Kanununa 
ek kanun teklifi (2/698) 7 

— Cumhuriyet 'Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı 
Kanunla muaddel 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanım teklifi. 
(2/705) 149 

>— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, 5434 sayılı Kanunun bâzı mad-

Sayfa 
delerini değiştiren 545 sayılı Kanuna geçi
ci madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/704) 149 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi 
Koçaş'ın, Türk Devlet ve ıHükümet erkâ
nının hediye alıp vermeleri hakkında ka
nun teklifi (2/709) 264 

— Cumhuriyet Senatosu Denizli üye
si Hüseyin Atmaca'nm, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa ek 819 sayılı 
Kanuna yeniden ek yapılmasına dair ka
nun teklifi. (2/544) 233,453:454,481:497, 

634:635,83G :841,882:908,909:912,924:925, 
945 =948,958 :<J59,98G :9S9,1007:1008, 

1059:1062 
— Cumhuriyet S o nata su Eskişehir 

Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı İş Kanu
nunun 79 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi. (2/714) 371,992 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem lözden'in; 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa ek 819 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine ek kanun teklifi. 
(2/439) 453:454,48i :497,634:635,836:841, 

882:908,909:912,924:925,945 ;948,958:959, 
986:989,1007:1008,1059:1062 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem özdon'in, 1580 sayılı Belediyeler 
Kanununun 62 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi. (2/696) 7 

— Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçinc'niıı, 507 sayılı Esnaf 
ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 2 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi. (3/997) 956 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkç ine'nin, Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri kanunu 
teklifi. (2/361) 563 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 63 arkadaşının, Koopera
tifçilik okulları kanun teklifi (2/740) 951 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 64 arkadaşının, Türkiye 
Tarım Kooperatifleri Bankası kanunu tek
lifi (2/739) 951 

— Cumhuriyet Senatosu Maraş Üye
si Hilmi ISoydau'uı, Türk Ceza Kanunu-
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Sayfa 
mm (23 . 6 . 1936. 3038) 300 nen mad
denin 1 nei fıkrasının tadiline ve 4 neti 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/713) 265 

ı— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 
480 nei maddesine son fıkra olarak bir 
fikra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/697) 7 

i— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bir fıklra eklen
mesi hakkımdaki kanım teklifi (2/404) 565: 

566,5&7 =599,618 
f— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk Sandıkları hakkında 
8.61933 tarih ve 2284 sayılı Kanuna <Ck 
kanun teklifi (2/170) 44,89:92,103, 

138:141 
— Denizli Milletvekili Z. Nihat Özel 

ile Trabzon MiIletvdkiH A. İhsan Birinci-
oğlu'mm özel idtare ve belediyelerle Kamu 
iktisadi Teşebbüsle]*! memur ve hizmetlile
rime avans suretiyle ödenme yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/520) 233,453:454,481: 

497,634 ;635,836 ;841,882=908,909=912, 
924:925,945:948,958 =959,986 =989, 

10O7:1008,1059:1062 
— Çalışma Bakanı AH NaiK Erdenı'in, 

Çalışın,̂  Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 neı mad
desinin (d) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkın
daki 864 sayılı Kanunun geçici maddesine 
bîr fıkra eklenmesi hakkındaki Ankara 
"Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun kanun 
«teklifi (2/690) 1007 

ı— Devlfet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna, bağlı (1) sayılı cetvıelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Ankara Millet
vekili Kemal Bağcıoğlu'nun, Devlet m"e-
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı eetvelin Emniyeıt Önel Müdürlüğü 
kısmına iiâve yapılmasına dair kanım tek
lifi (2/636) 854:864 

Sayfa 
— Edirne Milletvekili Türkân Seçkin 

ve 25 arkadaşının, 28.3.1964 tarih vıe 443 
sayılı ilkokul Öğretmenleri ödeneği Kanu
nunun 1 nei mjaddesinin değiştirilmesine 
dair kanun -teklifi (2/699) 7 

•— Gümjüşane Milletvekili Sabahattin . 
Savaeı'mn, Mülki idare amirliği tazminatı 
hakkında kanun teklifi (2/495) 609 

>— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan ve 
6 arkadaşının, Balkan, Birinci Cihan ve 
istiklâl Savaşlarına iştirak eden Muhabere 
Başçavuşu Eyüp Sabri Leventer'e vatani 
hizmet tertibinden mjaag tahsisine dair ka
nun teklifi (2/736) 829 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıl
dırımam, Millet Meclisi içtüzüğü teklifi 
(2/732) 618 

.— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 5 arkadaşının, mahallî idamelerde ve 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışan me
mur ve hizmetlilere zam yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/613) 233,453 =454,481:497, 

634 =635,836:84J ,882 =908,909:912,924 =925, 
945:948,958 ;959,986 =989,1007 =1008, 

1059 =1062 
— İstanbul Milletvekili Osman özel ve 

Nurettin Bulak'm, 648 sayılı Siyasi Parti
ler Kanununun 8 nei maddesinin değişti-
rilmıesine dair kanun teklifi (2/715) 371 

— istanbul Milletvekili Reşjit Ülker'in, 
1580 sayılı Belediye Kanununun 58 nei 
maddesine 'bir fıkra ve bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/718) 501 

— İstanbul Milletvekili Reşjit Ülker'in, 
çocuk felci aşısının meeburiliği hakkında 
kanun teklifi (2/723) 609 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dnl vo 
yetim aylığı alanlara da geçici aamı (avans) 
vcrilmıesitıi sağlamak üzere 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/628) 233,-453 

454,48.1 =497,634:035,83fi -Mİ ,882 
908,909 =912,924 =925,945 =948,958 
959,986:989,1007:1008,1059:1062 

— İstanbul Milletvekili licyât Ütkor'in, 
doçentlik için bekleme süresinin dört yd-
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dan iki yıla indirilmesi için kanun tekli
fi (2/737) 872 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İdarci Umu'miyci Vilâyat Kanununda ek 
ve değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tdklift (2/719) 501 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ilk ve orta okullarla liselerde mecburi tra
fik dersi okutulmasına dair kanun teklifi 
(2/725) 618 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
3659 sayılı Kanun hükümlerine tabi kuru
luşlarda çalışanların aylık ücretlerine ge
çici zam uygulanmasına dair 819 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifli (2/611) 233,453: 

454,481 =497,634:635,836 =841,882: 
908,900 :912,924 =925,945: 948,958: 
959,986 =989,1007 =1008,1059 =1062 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
Bursa Milletvekili Sadııettİn Çanga'nm 
772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Ka
nununa 'bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/724) 609 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Ankara ve İstanbul şehirle
rine içme, kullanma ve endüstri suyunun 
sağlanması hakkında kanım teklifi (2/235) 565: 

566,599 =601 
— İzmir Milletvekili Mustafa, Uyar'ın, 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri 
kanunu teklifi (2/729) 618 

— İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın, 
275 «ayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanununun 20 nei maddesi 3 neii ben
dinin değiştirilmesine dair kanun teklifi' 
(2/728) 618 

— Kars Milletvekili Abbas Çetîn'in ge
ce öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dîl 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcd'anna ve diğer 
personele ek ücret verilmesine dair 707 sa
yılı Kanunim 2 ve 3 ncü maddelerini de
ğiştiren ve bir madde ilâve eden kanun 
teklifi (2/559) 1017:1019 

— Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf 
Hacıp&saoğlu ve 11 arkadaşının, 237 sa
yılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sayrlı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi (2/659) 453,565 «66,576:577 

Sayfa 
— Kayseri Milletvc'ki'li Turhan Fey-

zlioğlu ve 6 arkadaşının, şehitler için şeref 
levhası asılması halikımla 'kanım teklifi 
(2/730) 618 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahniti 
Uzun'un, 2 Temmuz 1941 gün ve 4081 sayı
lı Çiftçi mallarının korunması hakkındaki 
Kanunun 7 nei maddesinin 5 nei ve 26 IIÜI 
maddesinin 1 nei fıkrasının değigtiı'İİme
şin» dair kanun teklifi (2/708) 230 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 sayılı 
Köy Kanununun 16 ncı maddesini değişti
ren kanun teklifi (2/707) 230 

— Konya Milletvekili Fakih Üzfakih ile 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ-
lu ve 23 arkadaşının, Kooperatifler kanu
nu teklifi (2/53) 635:056,841=854 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'-
mn, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/742) 1001 

— Konya Milletvekili İhsan Kabada-
yı'nın, 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanu
nunun kaldırılması ve eğitmenlerin aylıklı 
kadrolara geçirilmesine dalir, 12 Eylül 1963 
tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici birin
ci 'maddesinin dğeiştirilnresine dair kanun 
teklifi (2/741) 1001 

— Konya Milletvekili İhsan Kabada
yı ve iki 'arkadaşının, «Yüksek öğrenim 
Kncdi ve Yurtlar Kurumunun 27 nei mad
desinin ilk fıkrası ile aynı kanunun 28 nei 
maddesinin (a) bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teMifi» ile «Üniversiteler ve 
yüksek oikıtllar ders 'kitapları tedarik ve 
satışının fakülteler ve yüksek olutllar ida
relerince düzenlenmesine dair kamın tek
lifi» (2/711, 2/710) 563:564 

— Konya Milletvekili M. Ziyaeddİn 
îzerdem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek 
madde lilâvesi hakkında kanun teklifi 
(2/437) ' 453,565 =566,577 ;597,602: 

605,634,772:775,790,823 =826 

— Maraş Milletvec'kili Enver Kap lan'-
m, 2284 sayılı Tünkiye Jla'lk Bankası Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine daiı* 

i kanım teklifi (2/290) . 609 
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Sayfa 
— Ma.ra.ş Milletvekili Hüseyin Yaycı-

oğlu İle Konya Milletvekili Faruk Öndor'-
iıı, Maraş ili adının «Kahraman Maraş,» 
olarak değiştirilmelini üıu|-öwn kamın teik-
lifi (2/648)' J99 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
Piyade Üsteğmen Oğuz lia'kıi'bım;'ım affı 
hakkındaki kanım teklifi (2/656) 1)58 

— Nevşehir Milletvekili İbrahim Bor'
un, 657 «ayılı Devlet Memm'lar! Kanunu
na ek 81!) sayılı Kanuna 'bâzı mad-deler 
cklenmıesi hakkında kanun teklifi (2/5.1!)) 233, 

453;454,18ll:497,634:635,836:841, 
882:908,909 :012,924 :025,945 ;î)48, 

95S :959,986 :68!),1007:1008,1059 :1062 

— Nevşehir Milletvekilli Halahattin 
Halk ki îisnnl(»&!u'ımıı, 5434 «ayılı Kanunim 
74 neü maddesinin değiştirilmesine dair 
ikamın teldiffi (2/700) 7 

— Niğde. Milletvekili Mtlımot Altııı-
soy ve. 7 arkadaşının, Jınlâm "Kilimleri Aka
demik 'kanım teklifi (2/701) 8 

— Rize .Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ııı, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkın
daki îin.lü saydı Kamına ek ikamın teklifi 
(2/456) 453 

— Rize Milletvekili İsmail Sarifi'oz'ün, 
026 «ayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun S'eeieıi 4 neü maddesinin değiş
tirilmesi ve H'eelei 18 ııd maddesine bir fık
ra eklenmesine dair 'kanun teklifi (2/G31) 9 

— - Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 1 İs
lamlığı Tos'kiâlt ve Mewmrin Kanununa ok 
'kanun ttfkliffi (2/416) 564:565 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun Merkez İlçesi, Bafra ve Alaçam 
ilçeleri tütün üreticilerinin Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasına ve Zirai Kredi 
Kooperatiflerüne '»lan borçlarının, faizsiz 
ve kanunun yürürlüğe alimliği tarihten iti
baren başlamak üzere <beş müsavi taksitte 
ödenmesi hakkında kamın tdklifi (2/7131) 618 

— Samöim Milletvekili Yaşar Akal ve 
üç arkadaşının, 1580 sayılı Belediyeler Ka
nununun 77 nei ma.ddettinıin değiştirilmeşi
ne dair kanun teklifi (2/720) 501 

Sayfa 
— Samsun Milletvekili Yayar Aka! ve 

ü<; arkadaşının, İli Mart 132!) tarihli ida
re i Umumiye i Vİlâyat Kanununun 
29 . 6 . 1954 tarih ve 8741 Kaydı Kamın
la değiştirilen 136 n«ı maddecimi! değişti
rilmesine dair kanım teklifi (2/721) 501 

— Sivas Milletvekili Must'afa Kemal 
l'a'laoğ'lınıun, 15 . 5 . 1957 tarihli ve. 6964 
(sayılt Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun hâzı maddeleılinin değişti
rilmesine ve bâzı maddeler eklenmesine da
ir kanım tdklifi (2/702) 8 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Balaoğlu'nun, Köy eğitmenlerinin aylıklı 
kadrolara îreçirilmclet'ini sağhyan 326 sa
yılı Kamınım -kaldırılmasına ve eğitmenle
rin haklarının yeniden düzenlen m esine da
ir ikamın teklifi (2/7013) 8 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-
oğlıı ve 3 arkadaşının, 5t)6 «ayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 36 neı maddecinin 
değiştirilnı-esi ha'kkında, kanım tekli fi 
(2/645) 956:958 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-
oğlu ve yedi arkadaşının, İşsizlik Sigorta
sı kanunu teklifli (2/317) 956:958 

— Trabzon Milletvekili A. İhsan BJıiıı-
eİoğltı ile Denizli Milletvekili Z. Nihat Özer
in, Özel İdare ve Belediyelerle Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri memur ve 'mzmetlileri-
ne avans suretiyle ödeme yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/520) 233,453:454,481: 

497,634: 035,836:84l,924:925,945: 
948,058:959,986:989,1007:1008,1059:1062 

— Trabzon Millofcvakili Ahıriet Şener 
ve iki arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa ok 819 sayılı Kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/543) 233,453:454,481:497,634: 

635,836 :841,882 :908,909 :912,924 :925,945 : 
948,958:959,9S6 =989,1007:1008,J059:10C2 

— Trabzon M-illetvöldılli Salâhattin Oü-
ven'in, Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Yii'ksdk Okulları kanunu teklifi (2/117) 563 

— Tunceli Milletvekili Hasan Oıılü'nün, 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklen-
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Sayfa 
meşine dair 18 . 2 . 1965 tarih ve 538 sayılı 
Kanunun Uirinci maddesinin değiştirilmedi 
hakkında 'kanun teklifi (2/784) 

— Tunceli Milletvekili Keıum Aral'ın, 
1309 •doğumlu Mehmetoğlu İbrahim Ça-
vuş'a vatani hizmet tertibinden ayb-k İlaç
lanmasına dair kanun teldifi (2/726) 

— Van Milıletvekili Mehmet Emin Er-
ıdinç ve 3 arkadaşının, Üniversiteler ve 
yülksdk oikullar ders ve kitapları tedarik ve 
satışının falküllteler ve yüksetk oikullar ida
relerince düzenlenmesine dair kanun tek-

785 

018 

Sayfa 
lifi. (2/710) 265, 

563:564 
— Van Milletvekili Mehmet Emin Er

dinç ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenim 
kredi ve yurtlar Kurumu hakkındaiki 22 
Ağustos 1961 taıtİihDi ve 351 sayılı Kanu
nun 27 ııei maddesinin ilk fıkrası ile 28 nei 
maddesinin (a) bendinin değiştirilmesinle 
ditir ikamın telkllifii. (2/711) 265, 

563:564 
— Zotıgııldafk Milletvekili Ekmel Çe-

tiııer'in, Sivil Memurlar Yardımlaşma Ku
rutun İcarınım teklifi. (2/706) 149 

TEZKERELER 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri 

— 5237 sayılı BeHediye Gelirleri Ka
nununun 19 ucu ımaddeslinSn (B) fıkrası
nın iptaline dıair (3/934) 

— Türk Silâhlı Kuvvotleni Personel 
Kanununun 34 ncü maddesiyle 121 nci 
maddesinin (e) bendinin iptal edildiğime 
dair (3/996) 

13: 
14 

956 

— 306 sayılı Milletvekilli Seçimi Ka-> 
mımına 1036 sayılı Kanunun 1. ned mad
desiyle ektenen 32 n<ji maddesinin 4 ve 
5 tifii fıkralarının iptaline dair (3/935) 14 

— 359 sayılı TRT Kanununun 47 nci 
ımaddesinin 2 nci bendinin iptal edildi
ğinle dair (3/1005) 1004: 

1005 

BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Çeşitli 

— BMeşmiş Milletler Kurulunun 
24 . 9 . 1968 tarihînde başlıya«ak olan 
XXII I neü dönem toplantılarında Hükü
meti temsil edecek Heyete İstanbul Miıl-
l'etv«kilî Coştun Kırca, tzmir Milletvekili 
Settar İksefl., Ordu Milletvekili Feridun 
Cemal Erkin ve Yozgat Milletvekili Nuri 
Kodaraanoğlu'nun katılnualarunm uygun 
görüldüğüne dair. (3/976) 

— Buüganista'nın turistik merkezleri
nin gösterilmesini hedef tutan geziye 
Mülilet Meclisi üyeleri Mua,mımer Baykany 

Muammer Dirik, Nuri Kodıamanoğlu, Sad-
rettin Çanga, Hamli Teıdkan, Lâtif Akü-
züjm, Ahmet Çdkmaik ve Osman Attilâ'-
nın /katlimial arının uygun görüldüğüne 
dair. (3/974) 

— Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'nı, 
Irak vo Afganistan gezilerine Gümüşanc 
Milletvekili Sabahattin Savacı, Kara 

634 

634 

Milletvekilli Turgut Göle ve Niğde Mil
letvekili Mehmet Altmsoy'un refiaikat 
etmelerinin uygun görüldlüğim-e dair. 
(3/932) 

— 2 . 8 . 1968 - 9 . 9 . 1968 tarihleri 
arasında Yeni DelM'de tertiplenen «Her 
nevi ırk ayıntmının ortadan kaMınknası» 
konulu seminere Hükümeti temsilen Ça-
naıkkıale MilletveSktüli Muammer Baykan'
ın, ıkatrlmalarmın uygun görüldüğüne da
ir. (3/975) 

— Orta - Doğu Teknik Üniversiteli 
1967 malî yılına ait murakıp raporlarının 
sıınuSlduğuna dair. (3/964) 

— Tetkol Genel Müdürlüğü 1962 ımalî 
yılı döner semıaye hesaplıarına ait 1962 
bilnno.osu ile murakıp raporunun sunul
duğuna dair. (3/958) 

— Vazife ile yurtdışına gidecek alan 
Çalışma Bakanı Alî Naili Erdem'e Istan-

13 

633: 
634 

619 

619 
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Sayfa 
buıl Milletvekilli Kaya özdamirİMi re-
faikat etmesinin uygun .«görüldüğüne dair. 
(3/931) 12: 

13 
Geriverme isteği 

— ölüm cezasına hü'ktüsmlü Kâmil Ak-
man'a ak mahkûmiyet dosyasının iade
line .dair, (3/978) 633 

— Ziraat Bankası Kuruluş (kanunu 
tasansınıın geriverilraesine dair (3/1006, 
1/320) 1005 

ölenler 
— Ankara' Milletvekili HasaTt Tez'in öl

düğüne dair (3/933) .13 

ölüm cezaları 
— Sakarya iûinıe1 bağh Akyazı kazası

nın Kanİ'ıçay köyü1 48 haine, 34/67 eıilt ve 
sayfa nıımara'siTifdat nüfusa kayıtlı Nurioğ-
foı, Selfinasf'dan1 doğma 1927 Şavşat doğum
lu! Mevlût Balcı'nm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/9-12) 265 

— Sakarya ilinin Erenler köyü 581 lini
ne 88/1.07 cilt ve sayfa numarasında nüfu
sa kayıttı Nurioğllı Selfmaz'dan! doğma 
1339 Şavşat doğumlu Zekeriya Bal'cı'nım 
ölüm cezasına çarptırılması hakkımla 
(3/942) 265 

— Van'ın Gürpınar ilçesi- Hoşap buca
ğı Işıkpınar köyü, hane 37, cilt 5, sahife 
52 de kayıtlı Necmettinoğlu Emme'den 
doğma 1 . 1 , 1947 doğumlu Nurettin Kah-
raman'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/957) 619 

Tasama dokunulmazlıkları 

— Adana Milletvekili Ali Bozdoğaınoğ-
lu'nun, yasalna dokumılmazhğımn1 kaldınl-
ması hakkımda (3/62) 929 

— Adana Milletvekili Turhan Pilvitfü'-
ira, yasama dokunulmazlığının kraldı t ılnıa-
sı hakkında (3/315) 930 

(3/480) 933 
(3/546) 935 
(3/547) 935:936 
(3/548) 936 
(3/586) 936 
(3/59§) 937 
(3/596) 937 
(3/611) 938 

(3/615) 
(3/636) 
(3/676) 
(3/684) 
(3/741) 
(3/742) 
(3/743) 
(3/744) 
(3/745) 
(3/746) 
(3/747) 
(3/762) 
(3/764) 
(3/766) 
(3/775) 
(3/782) 
(3/783) 
(3/789) 
(3/794) 
(3/805) 
(3/806) 
(3/807) 
(3/827) 
(3/830) 
0/948) 
(3/985) 
(3/100*) 

Sayfa 
938 
938 
939 
941 
742 
942 

942:943 
943 
943 
943 
943 

1009 
100!) :1010 

1010 
101Ö 

1010:1011 
1011 
1011 
1012 
1012 
1013 
1013 

1014:1015 
1015 
554 
869 
992 

— Afyon Karahİisar Milletvekili Musta
fa Akalın'in yasama dokunıılmazlrğTiıın 
kaldırılması hakkında (3/986) 869 

— Ankara Milletvekili Ahmet Dalli'-
mn yasama dokunulmazlığının kaldırıl'ma)-
sı hakkında (3/104) 940 

— Ankara Milletvekili' A. Rıza Çetin-
er'itı yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/362) 942 

— Ankara Milletvekili» Hüseyin Balan'-
ın1 yasama d okunutm azil gınam kaHıntması 
hakkında (3/763) 1009 

— An'kara Milletvekili Kâzım Coşkum'-
ııre yasama dokunulmazlığının1 kaldı rılm-ası 
hakkında (3/839)' 1015 

— Amkara Milletvekili Rıza Kııas'ını yıt-
sama dokunul™ aülığııvın kaldırılması hak
kında (3/525) 95~4:935 

(3/685) 941 
(3/785) 1011 
(3/917) 8 
(3/963) 619 
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Sayfa 

— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Büztepe'mn yasama dokunulmazlığının 

kandırılması hakkımla (3/86) 929 
(3/87) 910 
— Antalya Milletvekili thsaıı AtaöV-

ün, yasama dokmmlmazlığmırı kaldırıl
ması hakkında (3/53) 939:940 

(3/686) 94! 
— Antalya Milletvekili Osman Yük

selen yasama douknulmazlığmm kaldırıl
ması hakkında (3/338) 931 

(3/452) 932 
(3/580) 936 
(3/943) 205 
(3/949) 554 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nnı 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/6G4) 938 

— Balıkesir Milletvekili Zeki Yiîce-
türk'ün yasama douknulmazlığınm kaldı
rılması hakkında (3/961) 611) 

— Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'
um, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/447) 941 

— Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/323) 930 

(3/330) 93! 
(3/448) 932 
— Çanakkale Milletvekili Muammer 

Baykam'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/774) 1010 

— Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/79) 929 

— Çorum Milletvekili Arslan Topçuba-
şı'mn yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/910) 8 

— Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/37) 9JÎR 

(3/987) sm 
— Douizli Milletvekili Muzaffer Karaıı'-

ın, yasama dokunulmazlığııun kaldırılma
sı hakkında (3/363) 93! 

— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
H'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/177) 930 

Sayfa 
— Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 

Ekinci'nin yasama dokunulmazlığınım kal-
dırlıması hakkında (3/916) 8 

— Eski Erzurum yeni Manisa Millet
vekili Ertuği'iıl Akça ile Kayseri Milletve
kili Vedat Âli Özkan'ın yasama dokunul-
ınazhklrmın kaldırılması hakkında (3/90) 930 

— Eskişehir Milletvekili Ilayri Başar'-
ın yasama dokunul m azlığının kaldırılması 
hakkında (3/911) 8 

— Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/48) 928:929 

(3/71) 929 
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö

ğüs ve Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlıı'nuıı yasama dokunulmaz
lıklarının kaldırılması hakkında (3/709) 942 

— Giresun Milletvekili t. Et em Kılıçoğ-
lu'nım yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/7G) 929 

(3/77) 929 
(3/502) 934 
— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm 

yasama dokunulmazlığının' kaldırılması 
hakkında (3/913) 1024:1033 

(3/757) 1033 
(3/840) 1019 
(3/912) 8 
— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkında (3/748) 1016 

— Hatay Milletvekili Şemsettin Mur-
saloğlu'nun, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/988) 869 

— îçel Milletvekili Cafer Sadık Kut
layan yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/913) 8 

— İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref IJÎIÇ'IH yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/452) 932 

— İstanbul Milletvekili Çetin Altatı'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/254) 930 

(3/262) 930 
(3/395) 931 
(3/404) 932 
(3/405) 932 
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(3/427) 
(3/449) 
(3/451) 
(3/475) 
(3/482) 
(3/515) 
(3/542) 
(3/593) 
(3/601) 
(3/602) 
(3/603) 
(3/604) 
(3/605) 
(3/752) 
(3/754) 
(3/755) 
(3/770) 
(3/808) 
(3/809) 
(3/856) 
(3/914) 
(3/915) 
(3/944) 
(3/950) 
(3/962) 

Sayfa 
932 
932 

1016 
932:933 

933 
934 
935 
937 
937 

937:938 
938 
938 

1016 
1008 

1008:1009 
1016:1017 

1O10 
1013 
1013 
1015 

8 
8 

265 
554 
619 

— İstanbul Milletvekili Mehmet AH Ay-
bar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/752) 1008 

(3/916) 8 

— İstanbul Milletvekili Orhan Scyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/481) 933 

(3/513) 934 
(3/514) 934 
(3/615) 938:939 
(3/671) 939 
(3/706) 941:942 
(3/749) 943 
(3/750) 943:944 
(3/751) 944 
(3/959) 619 

— tstanbnl Milletvekili Osman özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/369) 941 

— İstanbul Milletvekili Sadun Araı ' in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/917) 8 

(3/963) 619 | 

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/675) 939 

(3/784) 1011 
(3/918) • 8 
(3/945) 265 
(3/989) , 869 
— İzmir Milletvekili Hüsamettin Clü-

mıişpala'mu yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/919) 8 

— İzmir Milletvekili Lebi t Yurdoglıı, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Goğiis ve 
Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokımulmazlıklannııı 
kaldırılması hakkında (3/709) 942 

— İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
tUH'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/172) 930 

— İzmir Milletvekili Osmaro Zeki l?fe-
og'luVnın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/476) 933 

(3/531) 935 
(3/539) 935 
(3/550) 936 

— Kastamonu MiıH'etvıekil'i Arlı] Ay-
dı.n'ın, yasama dokunu lııi'azf] ığmun kalcbnh-
m-ası hakkımla (!3/590) 936:937 

— 'Kaatomıoııu Milkttvdktili Ahmet Şsv-
k-et İBohça'nın yasnımia dokunu İmamlığı mm 
'fcaklı.ri'lm'asi! hakkında (3/342) 931 

(3/597) 937 
(3/920) 8 
— Kayseri MSlletvekili Mefbmet Ateş-

ûğihıfaun yasama d'ûHranulmazlığının kaild*-
rdması balfekınd-a (3/921) 8 

— Kayseri Milletvekili Mehmeft Yüoe-
'ler'în yasama d'cJkunulma&hğınm kaldırıl-
•ması hakkında (3/707) 942 

(3/990) 869 
— Kayseri Ma'llıctvcki'H Ved'nıt Alıi ÖTJ-

ıkan'ın yasama dokuımılmıazlılelarının fcıl-
dıı-dıması hakkında (3/90) 930 

— Krnsehir Miletvelk'i'li Meındun Er-
deımıİT-'i ıı, yasama d'Oİknnulımız'] ıği'iım k'a1!-
diTilması (3/532) 935 

— Konya M1Ü1 r*tıvetki!• i Selçuk Aytaı'ı-ıı, 
yasama dokunulmazlığının ka'Idın'lması 
haltkında (3/579) 936 
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Sayfa 
— Malatya Millef^eBdli Hatmit Fendoğ1-

lu'nun yasama dokunulmazlığının. 'kaldınıl-
«nası hakkında (3/790) 1012 

(3/960) 619 
— Manisa MilleıtWkili Ertuğrul Akça 

ile Kayseri MiUebvefciılt Vedat Ali öakan'm 
yaşama do'ku<nu,lmazhkl'arınwı İkaldırılıması 
hakkında (3/90) 930 

— Manisa Mi'Hıetveküli Muammer Di-
rik'ln yaşanma duikumi'Imaalığımn kaldırıl
ması baMunda <(3/455) 932 

(3/484) 933 
— Maras Milletvekili Hacı Ahmet öz-

soy'un yasama dwkaımı'l.mâ Iığı.niTi (kaldı
rılması .hakkında (3/863) 1015:1016 

— Mardin MiEıabvöIcîIi Fuat UIUJÇ'UTI 
ölmüş okluğuma dair (3/981) 833:834 

— Muş Mülletvıeikili Kâmil öasanyıl-
di2'ın yasama dakunultınaahğınm 'kaldr-
dırılması halkkmda (3/922) 8 

(3/951) 554 

— Nevşehir Milletvekilli Salâüıattim 
Hakla Esatoğlutoııtı yasama dokunulmaz-
lığının 'kaldırılması hakkında (3/485) 933 

- (3/709) . 942 
(3/819) 1014 

— Salkarya Milletvekili Hamj Te^kan'-
ın, yasama ıdokunul'mazlığiTiın 'kaldırılması 
'hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyon'larımdan: mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/64) 940 

— rSa'karya Mi3'le'bv«!ki!M Hayrettim Uy-
sal'ın yasama dokunul rnazhğnım kaldırıl
ması haıkkımda (Başbaikanlılk tezkeresi ve ' 
Anayasa VG Adalet. ıkamisyonlanııdan mü-
rökkep Karma Komisyon raporu (3/486) 933 

(3/756) 1009 
(3/781) 1010 

— Sakarya Mil'letvelkili Kadri KroğıaTi'-
m, yasama dokunulmazlığMun kaldıri'lması 
hakkında Başbakanlık ıtebkeıresi ve Anaya
sa ve Adalet 'komisyortlanındaıi' ımtüratokep 
Karma Komisyon raporu (3/48) 928:929 

(3/71) 929 

— Samsun MH'letivdkili Kâmreun Evli-
yaoğlu'nun yasama d'Oİkuııulmıazlığımı-n 
k-aldırılması hakkında Başjhafkanlık teafce-

Sayfa 
resi ve Anayasa ve Adalet kamiaiyonil'a'rrn!-
ran mürekkep Karma Komisyon raporna 
(3.393) 931 

(3/487) . 934 
(3/793) 1012 

— Sakarya MiH'letvıekild Nuri Bayar'-
m, yasama dokunnimaalığuım fcaldıriîmnası 
hakkımda 'Başbalramluk .teskeresi ve Amayaı-
«a ve Adalet .komâfiyonkarındıaın nmüreOsikep 
Karm'a Komdsyıoıı raporu (3/81) 940 

— Samsun M'illıelıveikıili Şeriki Yüeel'jn 
yasama dokunulmaalığKim tealdınlması 
hakkında Başbakanlık ıbeakeresi (3/991) 869 

— Siirt Mi'llertivteMli Abdülhaılim Aras'-
ın, yasama dotku'nulmaalığınm (kaldırılması 
hakkında Başbakanlılk teskeresi T« Anaya
sa ve Adalet Skomisyonlarmdıan müretkikep 
Karma Kamisyoıı raporu (3/679) 939 

— Tokat Millettvefkili Bedrettin Kara-
•erfeek'âı, yasama dokunulmazlığının ıkaMı* 
r (İmtası 'hakkında Başbakanlık tezkeresi v4 
Anayasa vte Adaılet kormsyon'lanndan mvii-
re^kkep Karma Komisyon raporu (3/585) 936 

— Trabzon MMetveikili Ahmet Çteftri''-
mkı, yasama dıolkunulanıaızlığının teaMırıJ*-
ıraası haıkkiîida BasbaBcanlılk tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet kanı&yontarınd'an ıriü'-
rdekep Karına Komisyon raporu (3/516) 934 

(3/700) 941 

— Traibaon MiHetövelcili Osman Turan'-
ın yasama dakunul'm'azlığınm Tcaütıınlîiıası 
hakkında B'asbakıanlıik -tezkeresi ve Anaya
sa -ve Adalet komisyonlarından miire'lckıep 
Karma Komisyon rapora (3/810) 2,1013:1014 

(3/820) 1014 
(3/821) İ014 
(3/834) 1015 

— Urfa Milletvekili Halil Baltkıs'm 
yasama dıokunulmaelığuıın (kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından müre'Meep 
Karma Komisyon raporu (3/923) 8 
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— Yozgat Milletövefkili1 CelM Sunıgur'un 

yasamıa dtokunuılınMzl iğinin kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet kondisyonların da ti mü iT'kk'ep 
Karma Komisyon raporu (3/992) 869 

(3/993) 869 
— Zonguldak Mi'lieıtveTdU Bülent Eee^ 

vit'in yasama dokunulmazlığının ıkaildırıi-
ması h-aıkkında Başlbalkanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet kamisyonlasrındam mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/708) 9+2 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— 1052 sayılı Kanunun 'bîr daha görü
şülmesine dair (3/977) 626:631 

— Irak ve Afganistan sezileri sırasın
da toendileırine Cumhuriyet 'Senatosu Baş
kanı ibrahim Şevki Atasağun'un vekillik 
•edeceğine dair (3/926) 11:12 

— Vazife ile yurt dışına giden Adalet 
Bakanı Hasan Dhıee-He Devlet Bakanı 
Seyfi Oztünk'ün vekillik fl*mesüni'n uygun 
görüldüğüne dair (3/937) 14 

— Vazife ile yurt dışına -gid̂ en Çalış
ıma Bakanı Ali Naili Erdem'e Gümrük ve 
'Tekel Baltanı lfbraMm Tdk'Mn vekillik ek
mesinin uygun .görüldüğüne dair (3/936) 14:15 

— Vazife ile yurt dışına gidon Devlet 
Babanı Seyfi öztürk'e Devlet Bakanı Sa
dık Telkin ;Mü.f.tüoğhı'nunf vekillik eftmosİ-
nin uygun 'görüldüğünle dair (3/929) 12 

— Vıazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı îhsan 'SaJbri Çağlayaıngil'e teiş'teri 
Balcanı Faruk Sükan'ın vekittik etaKssinm 
uygun görüldüğün* dair (3/909) 11 

'(3/927) 12 
(3/928) 12 
(3/965) 632 
(3/966) 632 
(3/967) 632 
(3/972) 633 
— Vazife ile yurt dıışma giden Enerji

ye Tabiî Kaynald'ar (Bakanı Rofe-t Beşi
ğim'* Devlet Baltanı öeyfi öztiklk'im, ve
killik edeceğine dair (3/969) 632 

— Vazife ile yurt dışına gMen Gümrük 
ve Tekel Bakanı İbrahim 'Tekin'e Çalışma 

Sayfa 
Bakam Ali Naili Erdem'in, vekillik edece
ğine dair (3/968) 632 

— Vazife ile yurt dîişma jfîdee M'aliye 
Bakanı Cihat BilgeUıan'a Devlet Bakanı 
[Seyfi ö-atitrikHin vekillik «deeeğine dair 
(3/973) 633 

— Vazife ile yurt dışına &iden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet TopaSoğlutoa 
Devlet Bakara Seyfi öztürk'ün veikdl'lîik 
fümesinin uygun 'görüldüğüne dair (3/930) 12 

— Vazife ile yurt dışına giden Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Öz
kan'a Devlet Bakanı Hüsamettin At'albey-
li'nin vekillik edeceğine dair (3/970) 633 

— Vazife île yurt dışına giden Ticaret 
B'akanı Ahmet Türikel'e Devlet Balkanı 
Seyfi özıfcürk'ün, vekillik edeceğime dair 
(3/971) 632:633 

— Vazife il« yurt dışına gMen Ticaret 
Bakanı Ahmet Tünkel'e Maliye Bakanı 
•Cihat Bilgehan'un vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair (3/907) 11 

— Vazife ite yurt dışına giden Turizm 
ve Tanıtma Babanı Nihad Kürş'ad'a Dev
let Bakanı Seyfi öztünk'ün vekıillik etmesi-
nin uygun görüldüğüne dair (3/908) 11 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadrola
rı kanunu tasarısına dair (1/873) 201:202 

— Ankara ve İstanbul şehirlerine iç
ine, kullanma ve endüstri suyu temini 
hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Eeşit Ülker ve 9 arkadaşının ka
nun teklifine dair (1/815) 599:601 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sa
yılı Kanununun bilinci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/228) 597:599 

Çalışma Komisyonu Başkanlığı teskereleri 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-

ün, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/91) 956:958 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Susyal Sigortalar Kanununun 60 neı 
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ve 61 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanım teklifine dair. (2/717) 956:958 

— Aydın Milletvekili Reşat »özarda'-
nın, Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nei 
maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilme
si ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifine dair. 
(2/716) 956:958 

— Bursa Milletvekili Kasım. Önadım'-
ın, Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 
61 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifine dair . (2/722) 956:958 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-
oğlu ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 36 neı maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair. (2/045) 956:958 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Ncbi-
oğlu ve yedi arkadaşının, işsizlik Sigor
tası kamımı teklifi hakkındaki 2/317 
sayılı kanun teklifinin, aynı kanunda ge
lecek olan kanun tasarıları ile birleştiril
mek üzere ertelendiklerine dair (3/998 -
1002) . 956:958 

Ösçiöi Komisyonlar Başkanlıklarının teskereleri 

— Geçici Komisyon Başkanlığının, Ar
sa Ofisi kanun tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair. (1/157) 925 

— Geçici Komisyon Başkanlığının, 
avukatlık kanunu tasarısının tümü üzerin
deki görüşmeler bitinceye kadar madde
ler hakkında değiştirge önergeleri veril
mesine, değiştirge önergeleri verilen mad
deler üzerinde görüşme açılmasına, diğer 
maddelerin okunup onaylarım asiyle yeti
ni 1 meşine dair 926 

— 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyon Başkanlı
ğının, aynı konu ile ilgili ve çeşitli ko
misyonlarda bulunan kanun tekliflerinin 
komisyon!arına havalesine dair (3/941) 544, 

611,613,628 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu 
Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

— Gündemde bulunan ve sayın üye
lerden bâzılarının yasama dokunulmazlık

l a r a 
larının kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair raporların öncelikle görüşülmesi 
hakkındaki 926 ;928 

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
,— Maliye Komisyonu Başkanlığının, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun bâzı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının, 
daha Önce aynı konudaki bir kanun tek
lifini görüşmek üzere kurulmuş bulunan 
Geçici Komisyona havalesine dair 
(3/1009, 1/557} 1007 

Meclîs Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— Yerli ilâç endüstrisi üzerinde araş
tırma yapmakla görevli Araştırma Ko
misyonu 'Başkanlığının, komisyonun görev 
süresinin bitimi tarihinden itibaren iki 
ay daha uzatılmasına dair. (10/13) 834 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
— Bir toplantı yılında İki aydan faz

la izin alan Ankara Milletvekili İsmail 
Rüştü Aksal'a ödeneğinin verilmesine 
dair (3/1008) ' 1006:1007 

— Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Eskişehir Milletvekili Ertuğ-
rul Gazi Sakarya'nın ödeneğinin verilme
sine dair. (3/940) 152 

— Hastalığı sebebiyle ıbir toplantı yılı 
içinde iki aydan fazla izin alan İstanbul 
Milletvekili Orhan tfürkanh'mn, ödeneği
nin verilmesine dair (3/983) 835:836 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde iki aydan fazla izin alan İstanbul 
Milletvekili Selim Sarper'in, ödeneğinin 
verilmesine dair. (3/984) 836 

— Sayın üyelerden bâzılarına iz in ve
rilmesine dair. 3/939) 152 

(3/952) 563 
(3/982) 834:335 
(3/1007) 1005:1006 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Millî Eğitim Komisyonu Başkan
lığının, (2/204), (2/117) ve (2/361) sayılı 
teklifl«rin «Devlet Mühendislik ve Mîmar-
lıfc Akademileri' kanun tasarısı» m gö-
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ırüsme'k fecre1 kurulanı Geçioi Komisyona 
havale edilmesine dair (3/953) -563 

Sanayi Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— Sanayi Komisyonu Başkanlığının, 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rı
fat öztürkeîne'nim, 507 S'ayılr üsnai' 
ve 'küçük sanatkârlar Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi lıakkın-
daki kanun teklifinin, aynı kanunda; 
değişiklikler yapılmasına dair karnın ta
sarısını irtTceleımoklo görevli Geçici Ko
misyona havalesine dadr (3/997) 956 

'Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 

— Ankara Ünivemtesinin 1065 bütee 
yı'lı K«sinhıesdbtna ait uygunluk bildiıi-
minin sunulduğuna dair (3/886) 019 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 19'62 bütçe yılı K esindi esaflb ma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/153) 019 

— Beden Terbiyesi Gene] Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesiırhesalıına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/287) 019 

— Beden Terbiyesi Genel Müdüıiü-
ğöıniün 1964 Bütçe yılı Kcsinhcsabına 
ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair (3/924) 8 

— DeVlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlü günün 196T> bütçe yılı 
Kesinhesalbına ait genci uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair (<î/94fi) 45(1 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhe.-
saJbtna ai t uygnriluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/898) 619 

— Devlet Üretme fîiMi kleri Genel 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kcsi-nhe-
salıma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/947) - 453 

— Ego Üniversitesinin 1963 bütçe yılı 
Kesinti esafom a ait uygunluk 'JıMdininıiııin 
sunulduğuna dair (3/173) .102 

Smyf* 
— lige Üıniv ersi t esinin 196i bütçe 

yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğunu dair (3/564) 102 

— Ege üniversitesinin 1906 bülten yılı 
Kesinkes al) ma ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair (3/954) 609 

— Kııdult ve Sahiller Sağlık G-enel Mü
dürlüğünün 1965 .bütçe yılı Kesinıhesa-
bına ait uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair (3/662) 102 

—• Genel bütçeye dâihil dairelerin 1964 
bültçe yılı K'csinhesajbma ait uygunlmk 
bildiriminin sunulduğuna dair (8/895) 620 

—. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinihesaıbı-
na ait genel uygunluk (bildiriminin sunul
duğuna dair (3/925) 9 

— İstanbul Üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı Kesin hesabın a ait uygunluk bildiri-
uııiırin sunulduğuna dair (3/533) 619 

— İstanbul Üniversitesinin 1965 bütçe 
yılı 'Kftsi'Ullmsa'bııiıa ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/871) 620 

— İstanbul Üniversitesinin 1966 bütçe 
yılı KrenniıcKabuıa ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (8/955) 609 

—> Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1965 biühjo yılı Kesiıııhesabına ait uygun-
lulc bildiriminin sunulduğuna dair (3/870) 619 

— Orman Genel Müdürlüğünün 196Ö 
ıbiitço yılı KcistnibeiHajbHiıa ait genel uyguın-
lufk bildiriminin sunulduğuna dair (3/956) 609 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1965 malî 
yılı bilançosunun tetkiki sıonunda düzen
lenen raporun sunulduğuna dair (3/979) 785 

— Tekel. Genel Müdürlüğü 1966 malî 
yılı bilançosunun tetkiki sonunda düzen
lenen raporun sunulduğuna dair (3/980) 785 

— -Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
nin 1963, 1964 ve 1965 'bütçe yılları hesap 
is. I oml eriyle bilançolarının sunulduğuna 
dair (3/887, 3/888, 3/889) 619 
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10 • 6 . 1968 tarihli 74 
tme ait tutanak özeti. 

12 . 6 . 1968 tarihli 75 
me ait tutanak özeti 

14 . 6 . 1968 tarihli 76 
me ait tutamak özeti 

17 . 6 . 1968 tarihli 77 
me ait tutamak Özeti 

19 . 6 . 1968 tarihli 78 
me ait tutanak özeti 

21 . 6 . 1968 tarihli 79 
me ait tutanak Özeti 

24 . 6 . 1968 tarMi 80 
me ait tutanak Özeti 

26 . 6 . 1968 tarihli 81 
me ait tutamak özeti 

28 . 6 • 1968 tarihli 82 
<me 'ait tutanak özeti 

1 . 7 . 1968 tarihli 83 
me ait tutanak Özeti 

3 . 7 . 1968 tarihli 84 
me ait tutanak özeti 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
Cilt S*yfa 

5 . 7 . 1968 tarihli 85 nei Birleri
me ait tutanak özeti 28 616; 

617 
30 . 9 . 1968 tarihli 86 neı Birleşi

me ait tutanak özeti . 28 778: 
785 

2 .10. 1968 tarihli 87 nei Birleşi
me ait tutanak özeti 28 829 

4 .10. 1968 tarihli 88 nei Birleşi
me ait tutanak özeti . 28 868 

7 .10. 1968 tarihli 89 neu Birleşi
me ait tutanak özeti 28 872 

9 .10. 1968 tarihli 90 neı Birleşi
me ait tutanak özeti 28 874 

11 .10. 1968 tarihli 91 nei Birleşi
me ait tutanak Özeti 28 921 

14 .10. 1968 tarihli 92 nei Birleşi
me ait tutanak Özeti 28 951 

16 .10. 1968 tarihli 93 ncu Birleşi
me ait tutanak özeti 28 992 

18 .10. 1968 tarihli 94 ncü Birleşi
me ait tutanak Özeti 28 1000: 

1001 

21 .10. 1968 tarihli 95 nei Birleşi
me ait tutanak özeti 28 1064 

30 . 1 . 1968 tarihli 96 neı Birleşi
me ait tutanak özeti 29 1066 

TLCÜ 

nei 

neı 

nei 

nei 

ncu 

ncî 

nei 

nei 

neü 

ncü 

Cilt Sayfa 
Birleşi-

28 99: 
101 

Birleşi-
28 148: 

149 
Birleşi-

28 196: 
197 

Birlegi-
28 228: 

230 
Birleşi-

28 264 

Birleşİ-
28 316: 

317 
Birleşi-

28 371 
Birleşi-

28 452; 
453 

Birleşi-
28 500 

Birleşi-
28 552: 

•554 

Birleşi-
28 608: 

609 

YOKLAMALAR 
Cilt Sayfa 

28 102, 
150,197,317,372,454,501,555,610,786, 

829,869,872,875,922,952,993,1001,1033,1066 

Sayfa Sütun 

243 2 
451 2 
461 1 

Satır 

DÜZELTtŞLER 

Yanlış Doğru 

41 
Sandan 15 
Sondan 3 

iktisalbetmiş 
1/520 
1/520 

intisabetmiş 
1/250 
1/250 



Söz alanlar 

(Soyadları alfabetik sırasına göre) 

A 
Sayfa 

Yağar Akal (Camsım) - Kooperatifler 
kanunu tasarısı ile Konya Milletvekili 
Fakih Özfaürih ile Adana Milletvekili Ke-
imal SanlI>raOıiim!oğİJU ve 23 arkadaşının, 
Kbotperatiflcır kanunu teklifi v»e Bursa 
Milletvekili Kasım, önaıdıım'm, Koopera
tifler kanunu teklifi mlünaKiebetiyle 636:637 

— 29 . 12 .1966 tarjh ve 819 sayılı 
Avans loanunu tasarısı ile il Özel idareleri, 
Beleldiyeletr ve a n l a r a bağlı kurumlar ile 
Kamu İktisadi ToşeSbibüsleri ımömsur ve hür
metlilerine, emekli, âdi malûl, vazife mtı-
lûîü, dul ve ytetüm aylığı alanlara geçici 
•zaim verilmesine dair teklifler ımünasclbe'-
tiyle 840,906:907 

Erol Yılmaz Akçal (Rize) - Saımsun 
Millettvdkili tlyas Kılıç'm, 3017 sayılı Bağ
lık ve Sosyal Yaıvlıını Bakanlığı Teşfkilât 
ve 'Memurin Kanununa elk kanun teklifi
nin gfartdeme alınmasına dair İincrgeKİ 
,münase!betâyle 565 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş, ve 
kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik-
lik yapılmasına dair olanı 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerimde doğîşifklilc 
yapılmasına dair 2 . '7 . 11902 tarih ve 58 
sayılı Kanuna ek ikamın tasarısı mıünase-
Ihtetiyte. 479 

— 29 . 12 .1966 tarih ve 819 sayılı 
Avans kanunu tasarısı ile il özel idareleri, 
Belediyeler ve uranlara tbağlı kurumlar ile 
Kamıu İktisadi Teşebbüsleri mamur ve hiz
metlilerine, etmekti, âdi malûl, vazife mâ-
İÛM, dul ve yetîm aylığı alanlara geçici 
zam verilmeline dair teklifler ınıainaseJbe-
ttyle 898,841,905 

Dursun Akçaoğlu (Çankırı) - C H P . 
den (İstifası münasalıcftiylft 124 

— Son günlerUe üniversitede cereyan 
öden'boykot ve fiilî işıgal olaylarıma ve im 
kkmulda İstaıılbulVla yapmış olduğu incele
tmelere dair '555 ıSSC 

Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) - Konya 
Milletvekili M. Ziyaeddin tzerdıem'in» 4753 
sayıh Kanuna: bir ek mailde ilâvesi hak
kında kîiınııı: teklifi ve Tarım, Maliye, 
İrtirtr ve İskân, Adalet ve Plân komisyon1-
lan raporları münasebetiyle 588 

— Kooperatifte r kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakih Özfakıh i'le1 Ada
na Milletvekili Kemal- Karıfflbrahinıoğln ve 
23 arkadaşınım, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
IIT, Kooperatifler kanunu tleklifi mrüntaıse-
betiyl'o 638:639 

— Umumi hayata müessir âfetler doliı-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara daiir 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kaımmun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna: bâzı madde'1'er ek
lenmesi hakkında kamın! tasarısı mün'ase1-
betiyl'e 163:164,181:182 

Sadun Aren (İstanbul) - 29 . 12 . 1966 
ta'rilı ve 8.19 sayıh Avan kanunu tasarısı 
il'e il özel idareleri, belediyeler ve bunlara 
bağlı kurumlar ile Kamu İktisadi Teşeb
büsleri memur ve hizmeti ile t-in-e, 

J'jtnekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul 
ve yetim ayrığı alanlara geçici zam veril
mesine dair teklifler münasebetiyle 886:857 

Mazhar Ankan (îçel) - Orman Kanu
nu uy gul amaları yü'zün'den yurttaşların: 
karşılaştık! a<n güçKîkter ve ahııUıası gere
ken tedbirler hakkında 1002:1003 

Mehmet Ali Arsan (Canlan) - le - Ana
dolu köylülerinin' geçimini sağlıyan- tiftiği 
tops yapacak tesislerin- kurulabilmesi için 
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Sayfa 
Hükümetçe ele alınması gereken.1 yardı ut
lara dair 954:955 

— Yüksek öğrenim. gençliğinin başlat
tıkları boykot ve %gal hareketlerinin ne
denlerini tesbit edebilmek, mîllî eğitini so
rumlarım belirtmek ve gerekli tedbirleri 
ortaya koymak ve son günlerde ceneyan 
etmekte olan olayllar, gençlik ve üniversite 
öğrenimi meseleleri hakkında Anaya-sanııı 
88 neci maddesi gereğince bir genel g'ö'tfiş-
me açılmasına dair önergeler münasebe
tiyle 236:239 

îhsan AtaÖv (Antalya) - Adana Mil
letvekili Kemal Saııibrahim oğlü'nun, Hü
kümet Başkanı, bakanlar ve ileri gelen1 bâ
zı Devlet memıuflarırmtY, soru seçimlerde 
verdikleri beyanat ve yaptıkları fiillerle 
Anayasa ve se^iın suçu işledikleri iddia-
siyi'e, Anayasanın1 89 ncıı maddesi uyarın
ca Hükümet hakkında bir gensoru açılma
sına dair Önergesi münasebetiyle 008:50îV 

— Antalya Milletvekili İhsan; Atnöv ve 
13 arkadaşıma, Millî Kğitim Bakaul] ıö:ı 
mc&l'ekî ve teknik öğretim okulları öğret
menlerinin, intibakı hakkında kaimin tek
lifi münasebetiyle 575 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş ve 
kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapıllmasma dair «lanı 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılma'sına dair 2 . 7 . 1962 tarih ve 58 
sayıli Kamına ek kamın tasarısı münase
betiyle 473:476 

Sabit Osman Avcı (Artvin) - Aydın 
Milletvekili Reşat ö zarda'IM n; Meclisin 
5 . 7 . 1968 tarihinden 30 . 9 . 1968 tarihi
ne kadar tatile girmesine dair önergesi 
münasebetiyie 560:562 

— Konya Milletvekili M, Ziyaeddiıv tz-
erdem/'in 4753 sayılı Kanuna bir ek mad
de ilâvesi hakkımda kamım teklifi münase
betiyle 585:586 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş ve 
kadroları ite merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair oton 4926 sayılı Ka
noma' bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 

Sayfa 
yapılmasına dair 2 .7.1902 tarih ve 58 sas-
yılı Kamıma ek kamını tasansı münasebe
tiyle 477 

Kemal Aytaç (Muş) - Konya Milletve
kili M, Ziyaeddin tzerdem'İn, 4753 sa,yıh 
Kanuna bir ek madde ilâvesıi hakkında 
kamın teklifi ve Tarım, Maliye,, İmar ve 
İskân, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle 596: 

; 597 

— Umumi hayata müessir âfetler do-
Iayısiyîe almıacalk tedbirlerle yapılacak 
yardıan'lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı oıaddeilerinm değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hafakanda kanun tasansı münase
betiyle 187: 

188 

Kemal Bağeıoğlu (Ankara) - Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahuııoğlu'nıımı, 
Hükümet Başkanı, bakanlar ve ileri ge
len bâzı Pevilet memurlarının, son seçim
lerde verdikleri beyanat ve yaptıkları 
fiillerle Anayasa ve soeim suçu fişledik
leri iddiasfyle, Anayasanın 89 nen mad
desi uyarınca Hükümet hakkında bîr 
gensoru laçılmasma ıdaıir önergesi tnüııa-
sebetiyfle 526, 

529:532 

— Hakkâri MililetveMli Ali Karalhan'-
ın, yaşatma dolkmıulitnazlığımn 'kaldırılma-
»ı hakkında Başbakanlık teskeresi" ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekep Karma Komisyon raporu mü
nasebetiyle 1019: 

1024 
— Yüksek öğrenim gençliğinîtı baş-

laıttı'kiları boyikot ve işgal hareketlerinin 
nedenlerini tesbit edebilmek, 

— Mîllî eğitfim sorunlarını belirtmek 
ve gerekli tedbirleri ortaya fcoymak ve 
son günle itle cereyan etmekte olan olay
lar, gençlik ve üniversite öğrenimli mese
leleri 'hakkında Anayasamın 88 ııci mad
desi gereğince bir genel 'gortişme açıl
masına dair önergeler (münasebetiyle. 421: 

422 
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Sayfa 

Hüseyin Balan (Ankara) - Isttmbul 
l^ekniik Üniversitesi öğrenci Yurduna po
lis birlikleri tarafından yapılan baskın 
ve dayak alma olayında •kusuıılu olduk
ları iddiasiylc içişleri Bakanı hakkında 
Anayasanın 89 neu maddeci gereğince 
gensoru açılmasına dair önerjfesli müna
sebetiyle 790: 

792 

Ali İhsan Balım (İsparta) - İstanbul 
MilıletvcMli Coşkun Kırca ile Konya Mil
letvekili Vefa Tanır'ın, büyüik halik küt
lelerinin sağlığını fcelıdid.eden hile ve ih
mallere kesin olarak son vermek amaeiy-
le alınması gereiklıi tedbirleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınra bir Meclis Araştırmacı yapılma
sına dair önergesi münasebetiyle. .117: 

119 

Halil Başar (Eskişehir) - Konya Mil
letvekili M. Ziyaeddin İzerdom'in, 4753 
sayiılı. Kanuna biir ek madde ilâvesi hak
kında kanun tdldifii münasebetiyle 583: 

584,594:595 
— Kooperatifler kanun tasarısı 'ile 

Konya Milletvekili Fakih Özfakih ifle Ada
na Milletvekili Kemal Harı ibrahim o ğhı 
vo, 23 arkadaşınım, Kooperatifler kanu
nu teHifi ve Bursa Milletvekili Kasım 
ötıadım'ın, Kooperatifler kanunu teklifi 
münasebetiyle. 648: 

651 
— Pancar ürctııeilerinin güç dunumda 

kaldıklarına ıdair 922 

—- Tohumluk ve hayvan yemi sıkıntı
sının giderilmesi! için Hükümetçe tedbir 
alınması gerektiğime dair 832: 

833 

Halil Başol (Tekirdağ) - 29 .12 . 1906 
tarih ve 819 sayılı Avans kanunu tasarı
sı ile il özel idareleri, belediyeler ve bun
lara bağlı (kuruırolar ile Kamu İkbisa-di Te
şebbüsleri memur ve hizmetlilerine, 

— Emekli, âdi ımâlûl, vazife ımalûlü, 
dul ve yetim aylığı alanlara geçici zam 
verilmesine dtair teklifler münasebetiyle 894: 

895 

Sayfa 
Huri Bayar (Sakarya) - Cumlhıırfyet 

Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora ve 5 
arkadaşının, 444 sayılı Kanunun birinei 
nıaddeısitıe bir fıkra eklenmesi hakkında
ki kanım teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
ricıml.oKiiıı«a yapıtla ıı değişiklikler hak
kında 598 

— Konya Milletvekili. M. Jüyaedddttr Iz-
eınloırı'in 4753 sayılı Kamına bir ek mad
de iliivısi hakkında «mun tckliCi münase
betimle 592: 

594 
Cihat Bilgehan (Maliye Bakanı) (Balı

kesir) - Türk vatandaşlarına aidoılup Yu
goslav hVdarafif Halk Cuımhuniyetinco 
'inİllileştirilmJH bulunan mail, lıaik ve men
faatlerin tn«fiyesi hakkında ikamın tasa
rısı münasebetiyle 209, 

210,213,214 

Ahmet Bildin (Edirne) - Aydın Millet-
v(ildıİ!İ Kesat Özarda'ıun, Meclisin 5.7.1968 
tari!ıifnd<eıı 30 . î) . 1908 ıtarihiue kadar 
tatİtle girmesine dair önergesi münasebe
tiyle 559: 

560 
Sadi Binay (Bilecik) - Umumi hayata 

müessir âfetler dolayıısliyle alınacak ted
bîrlerle yapıJn*fik yardımlara dair 
15.5,1959 gün ve 72(39 sayılı Kanunun 
bâzı mnddeleıiniıı. değiştiriri! m es i ve bu 
kamına bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarıtsı münasebetiyle. 165 

Ahmet Şevfcet Bohça {Kastamonu) -
Amkara Üıtıivıctrsiıfcesi kuruluş kadroları 
haikkıındaki 5239 saydı Kaımuoa bağlı (1) 
ısayılı cetvelle bâzı kadroların okİ!egnm*esKtijO 
dair kaınnun tasarısı münasebötiyle 569 

Mahmut Bozdoğan (Adana) - Çukur
ova patnrıık üreticilerinin güc. durutma 
düştüklerine ve gericikem tedbirlerin abn-
mîiKUia dair 788:789 

— Kadirli ilçesinde doılaı âfetinim 
mahsule yaptığı zararlara ve lalmum.'ası ge
nzeldi tedbirlere dair 231 

— IÇ^oper.aıtdfler karnımı tasarısı ile 
Konya Milletvdkili Fakih Özfakih ile Ada
ma Millatvokâıli Keniıal SarıibraJıimoğlıa ve 
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Sayfa 
23 iarıkadasımm, Kooperatifler tkaonuıu tek
lifi ve Bursa Milletvekili Kasım •Önadım'-
ım, Kooperatifler kamuınıı teklifi münase
betiyle 846 

Osman Bölitkbaşı (Ankara) - Adana 
(Milletvekili (Kemal ıSanibrahimoğlulnıum, 
Hükümet (Başkanı, bakamlar ve ileri gelem 

Bahri Oağdaş (Tarım Bakanı) (Kon
ya) - Adama Milletvekili Kasım Gülek'in, 
bu yıl okıilen ve ürünü elde edilen Mek
sika menşeli buğdaylar hakkında demeci 
mıüroasebetiyle 506 

— Eakrişehir ÎMilletvakili Hayri (Ba-
şar'ım, tohumluk ve hayvan. yemi sıkıntı
sının giderilmesi için Hükümetçe tedbir 
alınması gerektiğine dair demeci mütuase-
betiyle 833 

Sayfa 
bâzı deviöfc memurlarımrcı, san. seşimleırdıe 
verdikleri beyanat ve yaptıkları fiillerle 
Ameayasa ve seçâm euçıu işlettikleri iddia-
siyle, Anayaasnm 89 men maddesi uya
rınca 'Hükümet hakkımda bix gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 508, 

514 518 

nim suç tteşkil etmesine rağmen -tevkif 
edilmediği fiddiasiyle Dıgıişleri ve Adalet 
bakamları hakkında Anayasamın 89 mıeaı 
maddesi gereğince gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 811:813 

— Kırşehir Milletvekili SüleyaiMi 
Onam'ın, -tohumluk .buğday tevzii ve diğer 
bâzı tarım ihtiyaçları koamlarmda zama
nımda tedbir alınmasına dair demeci mü
nasebetiyle 456:459 

— Muş Milletvekili -Nernıkı Neftçitain, 
Doğu - Anadolu'da ve özellikle Muş ilimde 
buğday üriîniine bulaşan hastalıklara ve 
bâzı tarım problemlerine dair demeci mü-
masebetiyile 880 

Fehmi -Cuanahoğlu (Kayseri) - Aydın 
Milletvekili Reşat 'Özardatan, Türkiye'
ye girişi yasak 'edilen bir papazım özel 
iainle İstanbul'a, gelmesine imkân sağlan
dığı ve Türkiye aleyhindeki faaliyetleıri-

îhaan Sabri Çaglayangil (Dışişleri 
Bakanı) (Cumhuriyet Senatosu Bursa 
tîyfcsi) - Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs ile fotambul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Türk vatandaşlarıma 'ait mallara 
iSuıâye Hükümetince el konmasına, yan
lış tutam ve davranışlarımın sebeıböldıuğıı 
îddiasiyle, Dışişleri Bakamı hakkında 
Anayasanın 89 ıneu maddesi gereğince 
gensoru açılmasuna dair önergesi mıümasc-
betiyle 28:31 

gadrettin Çanga (Bursa) - Adana 
Milletvekili Kama! Sarubrahimoğlutonıırt, 
Hükümet (Başkamı, balkanlar ve ileri ge
lem bâzı devlet memıurlarımım, son seçim
lerde verdikleri beyanat ve yaptıkları 
fiillerle Anayasa ve seçim suçu işledik
leri dddiasiy-le, Anayaasmım 89 msu madde
si uyaranca .Hükümet hakkımda bir gem-

İhsan Sabri Çaglayangil (Dışişleri 
Bakanı) (Cumhuriyet Senatosu Bursa 
ÜyfcSİ) - Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs ile fotanbml Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Türk vatandaşlarıma 'ait mallara 
[Suriye Hükümetince el konmasına, yan
lış tutam ve davranışlarımın sebeıböldıuğıı 
îddiasiyle, Dışişleri Bakamı hakkmda 
Anayasanın 89 meu maddesi gereğince 
gemsoım açılmasuna dair önergesi mıümasc-
betiyle 28:31 

Sadrettin Çanga (Bursa) - Adana 
Milletvekili Kemal Sarubrahimoğlutonıırt, 
Hükümet (Başkamı, balkanlar ve ileri ge
lem bâzı devlet memıurlarınım, son seçim
lerde verdikleri beyanat ve yaptıkları 
fiillerle Anayasa ve seçim suçu işledik
leri dddiasiy-le, Anayaasmım 89 msu madde
si uyaranca .Hükümet hakkımda bir gem-

sonu açılmasına dair önengesi mümasebe-
tiyle. 526 ;529 

— Yaş sebze ve meyva ihracı ve Kur
sa ili ihtiyaçlarıma dair 878:879 

Fethi ÇeliKbaş (Burdur) - Gaziantep 
Milletvekili Ali İhsam Göğüs ile îstöamtal 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk vatan
daşlarına ait mallara Suriye Hükümetin
ce el komımasına, yanlış tutam ve davra
nışlarının sebeboldiuğu iddiasiyle, Dışişle
ri (Bakamı hakkımda Anayasamın 89 nen 
.maddesi gereğince gensoru 'açılmasına da
ir öinergesi münasebetiyle 22:25 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) • 
Fındık tmıastahsıbnın içinde bulunduğu 
zor d-urnm ve gerekli yardım ve tedbirler 
hakkında demeci 231:232 

— Giresunlum bâzı ilçe w köylerinde 
çekilen .ulaştırma zorktklarma dair 1003:1004 
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Sayfa 
— Trabzoın Milletvekili Ali Kıza Uzu-

tnor'in, tarım arazisi yeterli okuyan Do
ğu - Karadeniz bölgesinde, bu meyanda 
Trabtaoıı «ilinde hayvaracılığm usteıh ve in
kişafı için lalııramış ve alınacak tedbîrle
rin neler olduğum» dair somutu miiniase-
betiyle 974:976,978:981 

— Trabzon Milletvekili lAli Rıza Uzu-
mıer'm, Tınabaotn, Onman Tetoniıker Okulu-
rain, meslekî Öğretimle görevli elemanı ih
tiyacının nıe zammı 'giderileceğine dair SO
KUSU «münasebetiyle 983:984 

Süleyman Demirel (Ba^bafcan) (İs
parta) - Yüksek Öğrenim gençliğinin bağ
lattıkları boykot ve işgal hareketlerinin 
nedenlerini ftesibit .edebLlmefk, 

MİHî Eğitim sorunlarım belirtmek ve 
gerekli .tedbirleri ortaya 'koymak ve son 
günleîd-e cereyan etmekte olan 'olaylar, 
gençlik ve üniversite öğrenimi «meseleleri 
hakkında Anayasanın 88 nei maddesi 'ge
reğince bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergeler münasebetiyle 350:252,329:367,379: 

382,394:413, 
Nihat IMler (Erzurum) - Adana Millet

vekili Kemal Sarrâbrahimoğlu'nun, Hükü
met Başkanı, balkanlar ve ileri gelen bâzı 
Devleti •memurlarının, «on seçimlerde ver
dikleri beyanat ve yaptıkları fiillerle Ana
yasa ve seçim suçu işledikleri iddiasiyle, 
Anayasanın 89 ucu «maddesi uyarınca Hü
kümeti hakkında bir gensorn açılmasına 
dair önergesi nııünasebettiyle 524:625 

— Atıkara 'Milletvekili Hüseyin Ba-
lan'ın, İstanbul Teknik Üniversitesi öğ
renci Yurduna polis birlikleri 'tarafın
dan yapılan baskın ve dayak ataıa 
olayında kusuru oldukları iddiasiyle 
İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 
-89 ncu maddesi gereğince gensoru açıl
masına dair Önergesi münasebetiyle 798:799 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
gündemde bulunan üç genel görüşme 
önergesinin onıgörüsraelerinin löncelikle ve 
bir 'arada yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 235:236 

— Dovldt memurları aylıklarının tev
hit ve IteadÜlüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna 'bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 

Sayfa 
Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklen
mesi haldunda kamın İtasarıgı ile Ankara 
Milletvekili Kemal Bağcı» ğlu'nun, Devlet 
memurları »yluklarmın tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağh (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Oenel Müdürlü
ğü (kısmına ilâve yapılmasına dair kanun 
«teklifi münasebetiyle 862:864 

— Konya Milletvekili M, Ziyaeddin 
İzerdom 'in, 4753 sayılı Kanuna bir ök mad
de ilâvesi «hakkında kanun fteklifî .raünase-
batiyle 587,589 

— Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Faiki'h özfakih ile 
Adana .Mille*vekili Kemal «Sarıibrahim-
oğlu ve 23 arkadaşının, Kooperatifler Ka
nunu tdklifi ve Bursa MilletveMli Kasım 
önadım'm, Kooperatifler (kanunu teklifi 
münasebetiyle 852 

— Petrol emareleri bulunduğu anlaşı
lan Kmııram ve 'dolaylarında petrol aran
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusu münasebetiyle 136 

— Umuımi hayata müessir âJ&tler do-
layısiyle alınacaık tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 6 . 1959 gün ve 7269 
«ayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında ikanun tasarısı müna
sebetiyle 166,170,173:174,178:179,188:190 

— 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına1 dair kanun 
tasan ve teklifleri münaaebetliyle 483:488. 

885:886 
— Yüksek öğrenim gençliğinin başlat

tıkları ıboykot ve işıgal hareketlerinin ne
denlerini tesbit «edebilmek, Millî Eğitim so
runlannı belirtmek ve gerelkl tedbirleri1 

ortaya koymafk ve «on günlerde öeıııeıyari 
etmekte olan olaylar, igençlik ve ;ünivemite 
öğrenimi meseleleri hakkınlcla Anayasanın 
88 «nıei 'maldUcsi gereğince bir genel götrlüş-
ıme anılmasına dair ön^rtgeler mSinaselbe-
tiyle. 244:246 

Hasan Diaçer (Adalet Sakam) (Kon
ya) - Aydın MilletveMlIİ Reşat özarda'nın, 
Türkiye'ye girip yasak edilen bir papazın 
özel izinle istanbul'a gelmesine imkân sağ-
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Sayfa 
larildığı ve Türkiye aleyhindeki faaliyetle
rinin suç, teşkil etmesine rağmen tevkif 
edilmediği idtdiasîylc Dışişleri vle Adakt1 

I 
Cengiz Ekinci (Kars) - Aydın Milletve-

klili Reşat özarda'nın, Türkiye'ye girişi 
yasak ddilen bir papazın özel izinle İ&taıı-
'bui'a gelmesine imkân sağlandığı ive Tür
kiye aleyhindeki faaliyetlerinin suç teş
kil etmasine ırağımın tevkif odilm&tliği 
Mdia&iyle Dışişleri ve Adalet Bakanları 
hakkımda Anayasanın 89 ııc-u maddesi $?-
reğince gensoru açılmasına dair önergesi 
m'ünaso'bfitiyle 83 8 ;820 

— Hakkâri Milletvekili Ali Kara-
han'ın, yasama dokunu im azlığının Ikaldı-
rılması fhakkmda Badbalkanlık trzkeırcsi 
münasebetiyle 10216 ;1028 

Tarik Ziya Ekinci (Diyarbakır) - Akla
na Milletvekili Kemal Sarıibralhim'oğltı'-
rnın, Hfülkümet Başkanı, 'hakanlar ve ilo-ri 
gelen bâzı Devlet im emil rl arının, «on se-
çjimlferde verdikleri beyanat ve yaptıkları 
fiillerle Anayasa ve seçim MU çil işledikleri 
IckliaKİyle, Anayasanın 89 neu madîdcBİ 
uyarımca Hükümet hakkına (bir -gensoru 
açılmasına dair önergesi miünaselhetiiyİK* Sİ 8:532 

— Arikara Milletvekili (Hüseyin Balan'-
ın, îstanlbul Teknik Üniversitesi öğrenci 
Yurduna polis ^birlikleri taraifından yapı
lan Ibaslun ve dayak atma 'olayında kusur
lu oldukları iddiasiyle İçişleri Bakanı hak
kında Amayasanın 89 nen maddesi gesre-
ğinee gıeıuaoru afçılımasına idair önergesi 
ınünaseibetryle 794:797 

— Ankara Milletvekili îlyas Seıçjkin'in, 
Polatlı hudutları idlahilinldeki Hazine arazi
sinin . dağıtımında haksız, adaletsiz w 
partizanca (hareket ettiği iddiasiyle, Küy 
İşlarli Bakanı hakkında Anayasanın 89 n<m 
'maddesi 'gereğince 'gensoru açıimaısuna dait* 
önergesi .ıriunaselbetiyle 34:36 

— Konya Milletvekili M. Zİyaedklin 
îzeıUem'in, 4753 sayılı Kamına 'bir eUı1 

ımadde ilâvesi hakkında [kanım teklifi nnii-
nasehetiyle 580,590:592 

Sayfa 
Bakanları hakkında Anayasanın 89 neu 
maddesi gereğince geı*sora açılmasına dair 
'önergesi nıunatselbctiyle 820:822 

Orhan Eren (Ankara) - Ankara Millet
vekili Ilyas Seçkinin, Polath hudutları 
dahilindeki Hafine arazisinin dağıtı
mında haksız , adaletsiz ve partizanca ha
reket ettiği iddiasiyle, Köy işleri Ba
lkanı hakkında Anayasanın 89 neu mad
desi gereğince gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle, 37:38 

Şalban Erik (Malatya) - Zonguldak 
Milletvekili Kenan Esengin'in, Ereğli 
Kömür işletmelerinde partizanca hareket 
edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddiala
rını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci 
malddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ımünasetoe-
tiyle 129:134 

Nihat Erim (Kocaeli) - Yüfksek öğ
renim gençliğinin başlattıkları boykot 
ve işgal hareketlerinin nedenlerini tesbit 
edef bilmek, 

Millî Eğitim sorunlarını belirtmek ve 
gerekli tedbirleri ortaya koymak ve 
son günlerde cereyan etmekte olan olay
lar, gençlik ve üniversite öğrenimi me
seleleri hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergeler münaBefbê  
tiyle. 369:276,382:394 

fihami Ertem (Millî Eğitim Bakanı) 
(Edirne) - Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların 
eklenmesine' dair kanun tasarısı münase
betiyle. 570 

— Gaziantep Milletvekili Ali ihsan 
Göğüş/ün; Gaziantep'te son günlerde bâzı 
öğretmenlerin tâyin ve nakdileri hakkında 
demeci münasöbetiiyle. 503:5Q5 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş ve 
'kadroları ile merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
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Sayfa 
değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 
tarih ve 58 sayılı* Kanuna- ek kanun ta
sarısı münasebetiyle. 470:473 

— Sakarya1 Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, mıestek okulları mezunlarının 
üniversiteye devamı ve Sakarya ili i'hti-
yaıçlaruna dair demeci münasebetiyle. 877:878 

Sayfa 
Kenan Esengân (Zonguldak) - Ereğli 

Kömür işletmelerinde partizanca hareket 
edilldiği ve yolsuzduk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nei 
nraddesi uyarınca bir Meclis arattır
ması yapılmasına dair önergesi münase
betiyle. 124 =129,972,972:973 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Yüksek 
öğrenim gençliğinin başlattıkları boykot 
ve iggal hareketlerinin nedenlerini tcslbit 
edebilmek, 

Millî Eğitim saranlarını belirtmek ve 
•gerekli tedbirleri ortaya koymak ve 

son günlerde cereyan etmekte olan olay
lar, gençlik ve üniversite öğrenimi me
seleleri hakkında Anayasanın 88 nei 
maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasınla d ar i Önergeler münasebe
tiyle. 247;250,281:292 

Ali İhsan Göğüs (Gaziantep) - C<azian-
tep'te son günlerde bâzı. öğretmenlerin tâ
yin ve nakilleri hakkında 501 :S03 

— Kendisi i'le İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in1, Türk vatandaşlarına ait mal
lara* Suriye Hükümetince el'konmasrna, 
yanlış tutum ve davranışlarının sebebol-
duğn iddiasiyle, Dışişleri Bakanı hakkın
da Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
gensoru açılmasına dair önergesi münase-
(betiyle 18 -20 

Kasım Gölek (Adana) - Amerika Bir
leşik Devletleri Senatörü ve Başkan Adayı 
Iî'obert Kcnncdy'nin öMürülmesinden du
yulan üzüntüleri )>eH'rten de'meei. 9:10 

— Bu yıl ekilen ve ürünü elde edilen 
Meksika menşeli 'buğdaylar hakkında 

505:606 
M. Emin Gündoğdu (Bingöl) - Bingöl 

İli Kığı ilçesi ve çevresinde vukubulam 
deprem Mâkotri1 ve alınması gerken ted
bîrlere dair demeci 78&:787 

H 
Benice Boran (Hatko) (Urla) - An

kara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele bâzı 'kadroların eklemmesmd 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 566:567 

— Yüksek öğrenim .gençliğinim başlat
tıkları boykot ve işgal hareketlerinin ne
denlerini tesbit edebilmek, 

Millî Eğitim sorunlarını belirtmek ve 
gerekli tedbirleri ortaya koymak ve 
son günlerde cereyan etmekte olan olay
lar, gençlik ve üniversite öğrenimi me
seleleri hakkında- Anayasanın 88 nei 
maddesi gereğince bir geoc'1 görüşme 
açılmasına dair Önergeler mlünasebe-
betiyle 246 :247,299 :3Ö7;375:379 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) -
Araç Kaymakamının d&vülime&i olayı hak
kındaki deraeei 830:831,832 

Şefik İnan (Çanakkale) - Türk vatan
daşlarına aidolup Yugoslav Federatif 
Halk Cuoılhuriyetinee Millîlestirihnis. bu
lunan mal, haik ve menfaatlerin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı müııasebertiyle 

Hilmi İncesulu (Çorum) - Kooperatif
ler kanun tasarısı ile Konya Milletvekili 
Fofldlh öaSakttı ile Aldan» Milletvekili Ke
mal Sanibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım'in, Kooperatif
ler kanunu teklifi münasebetiyle 63-7 

— 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Kanunda değişiklük yapılmasına dair ka-
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•AU 

240 

567 

574 

Sayfa 
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş ve 

kadroları ile merkez kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağh kadro cetvellerinde deği
şiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarih 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
münasebetiyle 465:466 

— Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumlıııriyetince Mil-
lîleştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaat
lerin tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 207:208 

— "Umumi hayata müessir âfetler do
lay isiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı madelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı madeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 179:190 

— 29 . 12 . K>66 tarih ve 819 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 484: 

485,889:8Ö1 
— Yükselt Öğrenim gençliğinin başlat

tıkları boykot ve işgal hareketlerinin ne
denlerini tesbit edebilmek, 

nun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 
482; 

İsmet İnönü (Malatya) - Yüksek öğ
renim gençliğinin başlattıkları boykot ve 
işgal hareketlerinin nedenlerini teshil ede-
'bilmek, 

Millî Eğitim sorunlarını belirtmek ve 
gerekli tedbirleri ortaya koymak ve 
son günlerde cereyan etmekte olan olay
lar, geneîük ve üniversite öğrenimi me
seleleri hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergeler münasebetiyle 239: 

Hilmi İşgüzar (Sinop) - Ankara Üni
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
52:î9 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele bâzı kadroların eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv 
ve 13 arkadaşının. Millî Eğitim Bakanlığı 
meslekî ve teknik öğretim okulları öğret
menlerinin, intibakı hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonla-
M raporları münasebetiyle 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emni
yet Oenel Müdürlüğü kısmına kadro ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Mileltvelrili Kemal Bağcıoğln'nun, 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağh (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmına ilâve yapılmasına da
ir kanun teklifi münasebetiyle 854:855 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca ile Konya 'Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
büyük halk kütlelerinin sağlığını tehdi-
den hile ve ihmallere kesin olarak son 
vermek amacı ile alınması gerekli ted
birleri teöbit etmek üzere Anayasanın 
8S nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi müna
sebetiyle 111:116 

Millî eğitim Burunlarını belirtmek ve 
gerekli tedbirleri ortaya koymak ve son 
günlerde cereyan etmekte olan olaylar, 
gençlik ve üniversite öğrenimi meseleleri 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince <bir genel görüşme açılmasına dair 
önergeler münasebetiyle 241:244,307:313 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde par
tizanca hareket edildiği ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını incelemek üzere, Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Mcelas araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 963:964 

M. Ziyaaddin İzerdem (Konya) - 4753 
sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi müna
sebetiyle 589:590 
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K 
Sayfa 

İhsan Kalbadayı (Konya) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Ankara (Milletvekili Ke
mal Bağcıoğlu'nun, Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin .Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 
ilâve yapılmasına dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 863:864 

— Konya Milletvekili M. Ziyaeddiıı 
İzerdem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek 
madde ilâvesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 579:580 

-— Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğhı ve 
23 arkadaşının, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Kooperatifler kanuınnı teklifi münasebetiy
le 846:848 

— 29 • 12 , 1966 tarih ve 819 sayılı 
Avans kanunu tasarısı ile ti özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara bağla kurumlar ile 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri memur ve hiz
metlilerine, emekli, âdi, malûl, vazife ma
lûlü, dul ve yetira aylığı alanlara geçici 
zam verilmesine dair teklifler münasebe
tiyle 884:885 

Yahya Kanbolat (Hatay) - Gaziantep 
Milletvekili Ali İhsan Göğüs ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk vatandaş
larına ait mallara Suriye Hükümetince el 
kanmasına, yanlış tutum ve davranışlarının 
sefbebolduğu iddiasiyle, Dışişleri Bakanı 
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince gensoru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 20:22 

~ 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarı ve teklifleri münasebetiyle 488:489 

İsmet Kapısız (Konya) • Almanya'da 
çalışan kadın işçilerimizin durumu, yeniden 

Sayfa 
istenilen işçiler ve çalışma ataşelikleri ko
nularında demeci 102:103 

Oıyasettin Karaca (Erzurum) - Umumi 
hayata müessir âfetler dolayısiyle alına
cak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun* 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 165:166,179:180, 

184:185 

Ali Karahan (Hakkari) - Kars Millet
vekili Abbas Çotin'in, gece Öğretimi yapan 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Ciğraf-
ya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personele ek ücret 
verilmesine dair 707 sayılı Kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerini değiştiren ve bir madde 
ilâve eden kanun teklifi münasebetiyle 1018 

— Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakandık tezkeresi mü
nasebetiyle 1024:1026,1033 

Cahit Karakaş (Zonguldak) - Bartın ve 
çevresinde vuku bulan deprem ve alınma
sı gerekli tedbirler konusunda demeci 620:021 

Ali Karcı (Adana) - Kooperatifler ka
nun tasarısı ile Konya Milletvekili Fakih 
özfakih ile Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ihrahimoğlu ve 23 arkadaşının, Kooperatif
ler kanum teklifi ve Bursa Milletvekili 
Kasım önadım'm, Kooperatifler kanunu 
teklifi münasebetiyle 845,849:851 

ilyas Kılıç (Samsun) - 3017 sayılı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât 
ve Memurin Kanununa ek kanun teklifi
nin gündeme alınmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 564:565 

Selâhattin Kılıç (Samsun) - Ankara 
Milletvekili Hüseyin Balam'ın istanbul Tek
nik Üniversitesi öğrenci Yurduna polis 
birlikleri tarafından yapılan baskın ve da
yak atma olayımla kusurlu oldukları id
diasiyle içişleri Bakanı hakkında Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 799:801 
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Sayfa 
Faik Kırbaşlı (Burdur) - Umumi ha

yata müessif âfetler dolayısiyle alınacak 
tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin' değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 169,172 ;173,175: 

176,182 
— 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Ka

nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 492:494 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Yüksek öğ-
mııîm gençliğinin başlattıkları boykot ve 
işgal hareketi erini ti nedenlerini tıesbit ede
bilmek, millî eğitim sorunlarını beli'rtmek 
ve gerekli tedbirleri ortaya koymak ve 
son günlerde cereyan etmekte olan olay
lar, gençlik ve üniversite öğrenimi mesele
leri hakkında Anayasamın 88 nci maddesi 
gereğiıi'ce bir genel görüşme açılmasına 
dair önergeler münasebetiyle 424:426 

Kâmil Kırıkoğlu (Zonguldak) - Zon
guldak Milletvekili Kenan Esengnv'in, 
Ereğli Kömür İşletin ele rinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı id-
dialannı incelemek üzere, Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi münasebetiyle 959: 

961,971:972 
Yunus Koçak (Konya) - Aydın Millet

vekili R.^at özarda'mn, Türkiye'ye girişi 
yasak edileni bir papazın özel izinle Istan-
bnfl'a gelmesine imkn.iv sağlandığı ve Tür
kiye aleyhindeki faaliyetlerinin1 suç teşkil 
etmesine rağmen tevkif edilmediği iddia-
siyle Dışişleri ve Adalet hakanları hakkın
da Anayasanın 89 neu maddesi gereğince 
gensoru açılmasına dair önergesi mümase-
betiyle 813:815 

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - Millî 
Eğitim Bakanlığı kuruluş ve kadroları ile 
merkez kuruBuş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kamunda değişiklik yapılması
na dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 

Sayfa 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına 
dair 2 . 7 , 1962 tarih ve 58 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı münasebetiyle 463:465, 

476:477,478:479 
— Niğde ili merkez ilçesime bağh NaT-

koyde meydana gelen fay ol'aylanna dair 
demeci 151 

— Yüksek Öğrenim gençliğinin) başlat
tıkları boykot ve işgal1 hareketlerin» ne
denlerini tesbit edebilmek, millî eğitim1 so
runlarını belirtmek ve gerekli tedbirleri 
ortaya koymak ve son* günlerde cereyanı 
etmekte otaır olaylar, gençlik ve üniversite 
öğrenimi meseleleri hakkımda Anayasanın 
88 ıvei maddesi gereğince bir geneli görüş-
me anılmasına dair önergeler münasebe
tiyle 422:424 

Talât Köseoğiu (Hatay) - Gasriantep 
Milletvekili Ali thsan Göğüs ile istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk vatan
daşlarına ait mallara* Suriye Hükümetince 
el konulmasına, yanlış tutunu ve davranış
larının sebebolduğu iddiasiyle, Dışişleri 
Bakanı hakkında! Anayasanın 89 neu mad
desi gereğince gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 25:28 

— Kooperatifler kanun tasarısı ilfe 
Konya Milletvekili Pakih özfakih ile 
Adana1 Milletvekili Kemal SamibraMmjoğ-
lü ve 23 arkadaşının, Kooperatifler kanu
nu teklifi ve Bursa' Milletvekili Kasım 
önadım'ın, Kooperatifler kamımı teklifi 
münasebetiyle 651:653 

Kasım Kiifrevi (Ağrı) - Yüksek öğre
nim gençliğinin başlattıkları boykot ve iş
gal hareketlerinin medenilerini tesbit ede
bilmek, millî eğitim sorumlarını belirtmek 
ve gerekli tedbirleri ortaya koymak ve 
son günlerde1 cereyan etmekte olaw olay-
Har, gençlik v* üniversite öğrenimi mese
leleri hakkında Anayasanın! S8 nci mad
desi gereğince bir genel görüşme açılma'-
sına dair önergeler münasebetiyle 292:299 

http://imkn.iv
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M 
Sayfa 

Nahit Menteşe (Aydın) . Kooperatif
ler kanım; tasamı ile Konya Milletvekili 
Fakih örfakih ile Adana Milletvekili Ke
mal Samibrahimıoğlu ve 23 arkadaşınım, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa 
Milletvekili Kasım ömadım'm, Koopera
tifler kanunu teklifi münasebetiyle 638 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür işletmelerinde parti
zanca1 hareket edildiği ve yolsuzluk yapıl
dığı iddialarım incelemek üzere, Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi mü-
rtasetebtiyle 962:963 

Haldun Menteşeoğlu (îmar ve İskân 
Bakanı) Cumhuriyet Senatosu Muğla Üye
si) - Bingöl Milletvekili Mehmet Emin1 

Cründoğdu'nuıv, Bingöl' ili Kığı ilçesi ve 
çevresinde vukuıbulan deprem felâketi ve 

Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) - Ankara 
tîni'vcrsi'tai'İ kuruluş 'kadroları haikkında-
'ki 5239 sayılı Kanuna 'bağlı (I) sayılı cet
vele bazı kadroların eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 570:571 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı mes-
lelû ve teknik öğretim okulları öğretmen
lerinin, intibakı hakkında 'kanun teklifi 
münasebetiyle 573 

Mustafa Ok (Manisa) - Tütün •ckicilcri-
ne verilecek i'kineİ taksit kredilerin öden
mesi gerektiğine ve Tariş'in elinde çürüdü
ğü bildirilen üzümlere dair 557 

Süleyman Onan (Kırşehir) - Konya 
Milletvekili M. Ziyaeddhı İzerdem'in, 4753 
sayılı Kamına bir ek madde ilâvesi hakkın
da 'kanun teklif i münasebetiyle 580:582,593 

— Tohumlu 'buğday tevzii ve diğer bâzı 
tarım ihtiyaçları konularında samanında 
tedbir alınmasına dair 454:456. 

Sayfa 
alınması gereken1 tedbirlere dair demeci 
münasebetiyle 787 ;788 

— Umumî hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı 'maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında klanun tasarısı "münase
betiyle 190 

— Yozgat Milletvekili Nuri Kodama-
noğlu'nun, Nliğde ili Merkez ilçesine bağlı 
Narköy'dc meydana gelen fay olaylarına 
dair demeci münasebetiyle 151:152 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Devlet Baka
nı) (Zonguldak) - Konya Milletvekili M. 
Ziyaeddin İzerdem'in, 4753 sayılı Kanu
na bir ek madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 584:585 

Nermin Neftçi (Muş) - Doğu - Anado
lu'da ve özellikle Muş ilinde buğday ürü
nüne bulaşan hastalıklara ve bâzı tarım 
problemlerine dair 875:876 

Ali Saran Numanoğlu (Nevşehir) • 
Umumî hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler •eklenmcsfi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 167:168 

— Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetince nıillî-
Icştirilmis 'bulunan mal, hak ve menfaatle
rin tasfiyesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 205:206,209,210,21i 

Hamdı. Orhon (Trabzon) - Devltt Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Ankara Milletvekili Kemal Bağ-

O 

N 



Say/a 
cıoğhı'nun, Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülün* dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) «ayılı cetvelin Em
niyet Genel Müdürlüğü kısmına ilâve ya
pılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle 

— Umumî hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedibrlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa-

Cevat önder (Erzurum) - Kooperatifler 
kanun tasarısı ile Konya Mİlletıvekİli Fa
kih özfakih ile Adama Milletvekili Kemal 
Sanibrahimoğlu ve "23 arkadaşının, koope
ratifler (kamunu teklifi ve Bursa »Millet
vekili Kasım önadıtm'ın, Ifeaoperatîfler 
kanunu teklifi münasebetiyle 647 :648 

Murat öner (Afyon Karahisar) - Koo
peratifler kanun tasarısı ile "Konya [Mil
letvekili Fakih özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Satıibrahimoğlu ve 28 ar
kadaşınım, koioperatifler kanunu teklifi 
ve Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
kooperatifler kanunu teklifi münasebe
tiyle 842 ̂ 45 

Reşat özarda (Aydın) - Ankara Üniver
sitesi kuruluş kadroları halkkmdaki 6239 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
bâzı kadroların eklenmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 57.1:572 

— Devlet memurları aylıklarınım tev
hit ve teadülüne dair olan 3666 sayılı Ka
nana bağlı (.1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Ankara Mİl
letıvekİli Kemal Bağfiioğlutoun, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair lolan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına ilâve yapılmasına dair ka
nun teklifi münasebetiyle 955:856 

— Hafkîcâri Milletvekili Ali Karahan'-
wı, yasama doku'Hiılma&lığınm kaldırılması 
hakkmda Başbakanlık tezkeresi münase-
tiyle 1029:1030 

Bayfa 
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu 'kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kamın tasarısı münase
betiyle 170:171,174:175 

— 29 , 12 . 1966 tarih ve 819 saydı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 489,492, 

838,888:889 

Ö 
— Kooperatifler kanun tasarısı ile 

Konya Milletvekili Fakih. özfakih ile 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahinnoğ-
lu ve 23 arkadaşının, kooperatifler kanunu 
teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım Öna
dımın kooperatifler kanunu teklifi müna
sebetiyle 637:688,647 

— Meclisin 5 . 7 . 1968 tarihinden 
30 . 9 . 19G8 tarihine Ikadar tatile girme
sine dair önergesi münasebetiyle 658:559 

— Millî Eğitim Balkanlığı kuruluş ve 
kadroları ile merkez kuruluş ve .görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair ıoîan 4936 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair 2 . 7 . 1;962 tarih ve 
58 sayılı Kanana ek kamın tasarısı mü
nasebetiyle 466:468,480 

— Türkiye'ye girişi yasak edilen bir 
papazın özel izinle İstanbul'a /gelmesine 
imkân sağlandığı ve Türkiye aleyhindeki 
faaliyetlerinin suıç tenkil etmesine rağmen 
tevkif edilmediği iddiasiyle Dışişleri ve 
Adalet balkanları hakkında Anayasanın 
89 neu maddesi gereğince gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle Ö08;81ıl 

— 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Avans kanunu tasarısı ile il özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara bağlı kurumlar ile 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri memur ve hiz
metlilerine, emekli, âdi malûl, vazife malû
lü, dul ve yetim aylığı alanlara geçici zam 
verilmesine dair teklifler münasebetiyle 907:908 

— Yüksek Öğrenim gençliğinin bağlat
tıkları boykot ve işgal hareketlerinin ne
denlerini -besbit edebilmek, Millî Eğiıtim 
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Sayfa 
sorunlarını belirtmek ve gerekli tedbirleri 
ortaya koymak ve son günlerde cereyan 
-etmekte olan olaylar, gençlik ve üniversi
te öğrenimi meseleleri haklımda Anayasa
nın 88 nci •maddesi gereğince bir genel 
görüşme açılmasına dair önergeler münase
betiyle 419:420 

Niyazi özgiîç (Sinop) - Uimutmi haya
ta müessir âfetler dolayısiylc alınacak 
tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 saydı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna 'bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münsascıbetiylc 180 

Nazmd özoğnl (Edirne) - Devleti me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlü
ğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile Ankara Milletvekili Kemal 
Bağcıoğlulnun, Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
•sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Genel Mü d ürlüğü kısmına ilâve ya
pılmasına dair .kanun teklifi münasebe
tiyle 857 

Şerafettân Palker (Saikarya) - Uımumii 
hayata müessir âfetler doLayısiyle alına
cak tedbirlerle yapüacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna ibâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 184 

Emin Palksiit (Aıükara) - Aydını Miltelt-
vekİH Kesat ozanla'nm, Meclisin 5,7.1968 
tarihinden 30.9.1968 tarihine kadar tatile 
girmesine dair önergesi münasebetiyle 559 

Mustafa Kemal Palaoğhı (Sivas) - Ay
dın Milletvekili Kesat özarda'nın, Tür-
Ikiye'yo gİTİşü yasalla ediknn biilr papazın 
özel izinle istanbul'a gelmesine imkân 

Sayfa 
Nuzmi Oğuz (Mardin) - I&ıikikâri Millu 

letvcfbilli Ali1 KaraJhfuıiı'irrıı yasamla doku
nulmadı iğinin kaldırılması hakkında Baş-
ba.katnlılk tezkeresi tniimarobjcltiyle 1030 

Seyfi östürk (Devlöt Bakanı - Eski
şehir) - Adana MilMıetv-eküllİ Kamal Saırı-
ibrah imoğlu'nun, Hükümet Başkanı, ba
kanlar ve İleri gelen bâzı Devlet memurla
rının, son (seçimlerde verdikleri beyanat ve 
yapMldarı fiillerle Anayasa ve seçim suçu 
içlilikleri iddiasiyle, Anayasanın 89 nen 
maddesi uyarınca Hükümet hakkında bir 
gensoru açılırlasın a dair önergesi münase
betiyle 533:549 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nuıı, Sivas ili ve çevresinin so
runları hakkındaki demeci münasebetiyle '623 

— 29 . 12 . lf)66 tarih ve 819 sayılı 
Avans kanunu tasarısı ile il özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara bağlı kurumlar ile 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri memur ve hiz
metlilerine, emekli, âdi malul, vazife malû
lü, .dul ve yetim aylığı alanlara geçici zam 
verilmesine dair teklifler nııüııasebetiyle 891:894 

sağlandığı ve Türkiye aleyhindeki faaliyet
lerinin saç teşkil etmesine rağmen tevkif 
edilmediği iddiasiyle Dışişleri ve Adalet 
Balkanları hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 815:817 

— Sivas ili ve çevresinin sorunları hak
kında 621:623 

Nihat PasinM (Erzurum) - Umıumi 
hayata müessir âfetler dolayısîyle alına
cak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
Mm maddelerinin 'değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 175 

P 
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Sabri öacan San (Gümüsane) - Antal
ya -M'ilîetvekili İhsan Ataöv ve 13 arka
daşınım, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğretmenleri

nin intibakı hakkımda kanım teklifi mü-
ınıaseb&tijyje 574 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Arslan Bora ve 5 .arkadaşımın, 444 sa
yılı Rartinmın 'birinci maddesine bir fıkra 
•eklenmesi hakkımdaki kamun teklifime da
ir Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığı tezke
resi mümasob etiyle 598 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş. ve 
kadroları ile merkez 'kuruluş ve görevle-
ri hakkındaki 2287 sayılı Kamumda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kamuna bağh kadro cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarih ve 
58 sayılı Kamıma ök kamın tasarm müna
sebetiyle 480:481 

Kemal. Sarıibrahimoğlu (Adana) -
Hükümet Başkanı, (Bakanlar ve ileri gelen 
bazı devlet (memurlarımın, son seçimlerde 
verdikleri beyanat ve yaptıkları fiillerle 
Anayasa ve seçim suçu isledikleri iddia-
siyle, Anayasamın 89 mcu maddesi uyarın
ca Hükümet hakkımda bir gensoru açılma
sına dair 'önergesi münasebetiyle 507:508, 

510:514 
— Kooperatifler karnım tasarısı ile 

Konya Milletvekili Fakİh özfakih ile Ada
ma 'Milletvekili Kemal SarıifrraMmoğhı 
ve 23 afkadaşının, Kooperatifler kamunu 
teklifi ve (Bursa Milletvekili (Kasım ütna-
dım'm, Kooperatifler ıkanunu teklifi mü
nasebetiyle . 639:645,646:647 

-— Yüksek öğrenim firenelifinin başlattık
ları boykot ve işgal hareketlerinin neden
lerini tosbit edebilmek, Millî Eğitim so
runlarını belirtmek ve gerekli tedbîrleri 
ortaya koymak ve som günlerde cereyan 
etmekte olan olaylar, gonçlik ve üniver
site öğrenimi meseleleri hakkımda -Amaya-
s-a'-nm 88 nci maddesi gereğince bir panel 
görüşme açılmasına dair önergeler müna
sebetiyle. 420:421 

S 
Sayfa 

Hasan Lâtif Sanyüce (Çorum) - Millî 
Eğitim -Bakanlığı 'kuruluş ve kadroları üe 
merkez 'kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayıh Kamumda değişiklik yapılma
sına dair olan 4926 sayılı Kamuma bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapdması-
tma dair 2 . 7 . 1962 tarih ve 58 sayılı Ka
nuna ok kanun tasarısı münasebetiyle 468: 

470,473 
Yüksek öğrenim gençliğinin baslattık-

ları boykrtt ve işgal hareketlerimin neden
lerini tesbit edebilmek, Millî Eğitim so
ranlarını belirtmek ve gerekli "tedbirleri 
ortaya koymak ve son günlerde cereyan 
etmekte olan olaylar, gençlik ve üniversi
te öğrenimi meseleleri hakkında Anaya
sanın 88 inci maddesi gereğince bir genel 
göriiş/me açılmasına dair önergeler müna
sebetiyle 276:281 

Sabahattin Savacı (Gümuşane) • Umu
mi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılaeaık yardımlara 
dair 15 . S . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nonun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
hu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kımda kamın (tasarısı münasebetiyle 166:167, 

173,176 177 

Myas Seçkin (Ankara) • Polatlı hu
dutları dahilindeki 'Hazine arazisinin dağı
tımında haksız, adaletsiz ve partizanca 
hareket ettiği iddiasiyle, Köy İşleri Baka
nı hakkında Anayasamın 89 oncu maddesi 
gereğince gensoru -açılmasına dair Öner
gesi mümasebetiyle 32:34,38 

Eefet Sezgin (Enerji ve Tabu Kay
naklar Bakanı) (Çanakkale) - Erzurum 
Milletvekili Nihat 'Diler'in, petrol emare
leri bulunduğu anlaşılan Erzurum ve do
laylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüme dair sözlü sorusu müma-
'sebetiyle 135:136,136:137 

— Zonguldak Milletvekili Keman Esen-
gin'iın, Ereğli 'Kömür İşlet/melerinde parti-
zamca hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldı
ğı (iddialarını incelemek üzere, Anayasa-



Sayfa 
nuı 88 inci maddesi uyarımca bir meclis 
araştınnıası yapümasıına dair önergesi 
münasebetiyle 964:971 

Ruhi JSoyer (Niğde) - Niğde ilinin bâ
zı köylerimde meydana gelen su baskını
ma ve «İMiması gemken ıtedbirlere dair 
demeci 372:373 

irfan Solmazer (Tokat) - Aydın Mill-
lotvGfkili îfcşat özarda'nm, Türkiye'ye gi
rişi yasaık edilen .bir papazım özel izinle İs
tanbul'a gelmesinle imkân sağlandığı ve 
Türküye aleyhindeki -faaliyetlerinkı suç 
teşkil etmesine rağmen tevkif cd'Lİmıediği 
iddiasiyle Dışişleri ve Adalet Balten'lar» 
'ha'kkmda Anayasanın 89 ncu -maddesi ge
reğince gensoru .anılmasına dair -önergesi 
•m ün asebetiy le 817:818 

— Kooperatifler 'banını tasarısı ile 
Konya 'Mi'Me-tvofeİli Faıkih özfakir ve Ada
na Mili etvrk ili Komıal Fta.rıîbrahimoğl'u ve 
23 arkadaşının, kooperatifler kamunu tek
lifi ve Bursa M'il'ktJvelri'ii Kasım önadım'-
m, Kooperatifler kanunu teklif» münaeıe-
betiylo 635:636 

— 29 . 12 . 1966 tarih ve »19 sayılı 
Avans .kanunu ifoasartsı ile il Özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara ibtağlı kuruımla.r île 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri memur ve hiz-

Turaıı Şahin (Muğla) - Adana Millet
vekili Keımn'l S-arıÜbreıihimoğlu'nııııı, Hükü
met Başkanı, balkanlar ve ileri frel-en (bâzı 
Devlet mamurlarınım, son sertimlerde v-or-
diHeri beyanat ve yaptıkları fiillerle Ana.<-
yasa ve Keçim suçu işledikleri iddiasiyle, 
Anayasanın 89 ucu maddesi uyarınca Hü
kümet toa'kkında b'ir (gensoru açılmasına 
dair önergesi .münaKetbetiyle 5'22,:524 

Ahmet Şener (Trabam) - Ankara Üni
versitesi 'lnırulııs. 'kadroları -hakikındaıltii 
5239 »ayılı Kanuna bağılı (1) sayılı cetvele 
bâzı kadroların elçien-mesine dair 'kanun ta
sarısı münasebetiyle 567:568 

— Kooperatifler kanım tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih özfatkih ile Adana 
Milletvekili Koma] Sariıilbırahimoğln ve 23 

Sayfa 
metlilerine, emekli, âdi malûl, vazife 'ma
lûlü, dnj ve yetim aylığı alanlara geçici 
zam veri-Lmıesme dair -teklifler mtikıasebe-
tiyle 638 =839,904:905 

Faruk Sükan (İçigCLeri Bakanı) (Kon
ya) - Ankara Milletvekili tbraMm Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Araç Kaymalkanıımın dö
vülmesi olayı ıhaıkkundakî demeoi mriinase-
betiyle 831:832 

— Ankara 'Milletvekili Hüseyin Balan'-
ın, tstambnl Teknıik Üniversotesi öğrenci 
yurduna polis 'birlikleri tarafımdan yapılan 
baskın ve dayak atma olayında kusurlu 
oldukları iddiasıiyle İçimleri (Bakamı hek-
'kında Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince jçensaî-u anılmasına dair önergesi mu-
naseibetiyle 801:808 

— Devlet Memurları aytoklarınHi tev
hit ve teadülüne dair olan 3Ö56 sayılı Ka
mına bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
ftonel Müdürlüğü ıkısmına kadro eiklenıme-
sî halitamda kanun tasarısı ile Anfcara 
Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'mın, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüme 
dair olan 3656 «tayi'lı Kamıma lyağlı (1) sa
ydı cetvelin Emniyet tö-onel Müdürlüğü 
kısmına ilâve yapılınvasın'a dair kanun tek
lifi münıa-seiıotıiyie 859 «62 

arkadaşınım, Kooperatifler Tcanumu teklifi 
ve Bursa Mili efe vekil i Kasım ö-nadum'ın, 
Kooperatifler kanunu teklifi OTÜmıasebie^ 
tiyi* 853 

-29 . 12 . -19GG tarih ve SÎ9 sayılı Avans 
'kanunu tasarısı ile il özel idareleri, bele
diyeler ve bunlara îbağlı kmnıımiIaT ÜLe Ba
nın İktisadi Teşebbüsleri mıemur ve hıîzv 
ilintililerine, ErmeMi, âdi -malûl, vazife ma
lûlü, dul ve yetim aylığı alanlara gemici 
2am verilmesine dair teklifler mıünatselbe-
tiyle 840:841 

Adnan Şenyurt (Erzurum) • Bakanhk 
Teşkilât kamımı tasansı üzerindeki ça
lışmaların hasııgi safhada olduğuna dair 
sorııau ve Köy tşJerâ Bakanı H. Turgut 

http://som.su


'Töker'ım sözlü cevabı münasebetiyle 

— Umumri hayata müessir âfetler do-
layısiiyle alınacak tedbîrlerle yapılacak 

Sayfa 
982: 
983 

Sayfa 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hajkfknnda kanun tasarısı müna
sebetiyle, 160 

Ahmet Tahtakıhç (istanbul) - Anayasa 
ve Aidalet (komisyonlarından teşekkül eden 
Karma Komfeyon Başkanlığının, gündem
de bulunan vo sayın üyetl'erd'en bâzıları
nın yasama dolaınuknazhklarımn kaldı
rılmasına ımahal olmadığına dair rapor
ların öncelikle görüşüilmcsi hakkındaki 
teskeresi münasebetiyle 927, 

927:928 

— İstanbul Milletvekilli Coşkun Kırca 
ile Konya MilletvekıiiUi Vefa Tanır'm, bü
yük halk kutloılerinisn, sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak son 
vermek amacı lile alınması ger>eik36 tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 inci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırma
sı yapılması rua daiır önergesi tniünasebe-
tiyıle. 

—. Kooperatifler kanun tasansı ile 
Konya Milletvekili Fatkih özfalküh ile Ada
na Milletvekilli Kemal Sanibrahinvoğrıı ve 
23 arkadtaşınm, Kooperatifler kanunu 
teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım öna
dım 'in, Kooperatifler kanuna tefcljLfî 
münaseb etayle 

— Türk vatandaşlarına afidolup Yu
goslav Federatif Halk Cumhurfryetince 
millfileştirilrriiis bulunan maL hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkımda fcanun tasa
rısı münasebetiyle 

Vefa Tanır (Konya) - İstanbul Milletve
kili Coşkun Kırca 'kendisimin büyük halk 
kut! elerinin sağlığım tehdiden hile ve ih
mallere ketsin olrarak son vermek amacı ile 
alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 mci mnaddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
«önergesi ırıünasebetiyie 

123 

653: 
655 

204: 
205 

105: 
107 

—. Topraksız köylüye toprak dağıtımı 
çalışmalarının son günlerde durdurulmuş 
olmasının sakıncalarına da i r . 

Hayrettin Turgut Toker (Köy taleri Ba
kanı) (Ankara) - Ankara Milletvekili tl-
yas Seejkin'in, Polatlı hudutları dahilin
deki Hazine arazisinin dağıtımında hak
sız, adaletsiz ve partizanca hareket ettiği 
idd'iasnyle Köy İşleri Bakanı hakkında 
Anayasanın 89 neu maddesi gereğince 
gensoru açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle. 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yıırt'un, Bakanlık Teşkilât kanunu tasa
rısı Üzerindeki çalışmaların hangi safha
da olduğuna dan" sorusu müaıasebetSyle 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
topraksız köylüye toprak dağıtımı çalış
malarının son günlerde durdurulmuş, ol
masının sakıncalarına dair demeci mü
nasebetiyle 

Adil Toközlü (Kastamonu) - Umumi 
hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair .15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bûzı madeler eklenmesi 
hakkında kanun tasansı münasebetiyle 

Mehmet Turgut (Sanayi Bakanı) (Bur
sa) - Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'in, İç Anadolu köylülerinin geçimi
ni sağlıyan tiftiği tops yapacak tesislerin 
kurulabilmesi için Hükümetçe ele alınma
sı gereken yardımlara dair demeci müna
sebetiyle 955 

— Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
ın, pancar üreticilerinin güç durumda kal
dıklarına dair demeci münasebetiyle 

952: 
953 

38: 
44 

982, 
983 

953: 
954 

186 

956 

923 
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Sayfa 
Ahmet Türkel (Ticaret Balkanı) (Bur

sa) - Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, 'Çukurova pamuk üreticilerinin 
güç duruma düştüklerine ve gereken ted
birlerin alınmasına dair demeci münasebe
tiyle 789 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'mn, yaş sebze ve meyva ihracı ve 

Fahri Ugrasızoğhı (Uşak) • Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele bâzı kadroların eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 568;569 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş ve 
kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarih ve 
58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı müna
sebetiyle 462:463 

Mustafa Uyar (İzmir) - Ankara Mil
letvekili Hüseyin Balan'm, İstanbul Tek
nik Üniversitesi Öğrenci Yurduna polis 
birlikleri tarafından yapılan baskın ve 
dayak atma olayında kusurlu oldukları 
iddiasiylc içişleri Bakanı hakkında Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince genso
ru açılmasına dair önergesi münasebetiy
le 797:798 

— Arsa Ofisi kanun tasarısı münase
betiyle 865 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenme
si hakkında kanun tasarısı ile Ankara Mil
letvekili Kemal Bağcıoğlu'nun, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına ilâve yapılmasına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 856 

— İzmir Ticaret Odasında sütçülükle 
ilgili bir toplantıda alınan kararlar hak
kında 197:198 

Sayfa 
Bursa ili ihtiyaçlarına dair demeci müna
sebetiyle 879 

— Giresun Milletvekili M. Kemal Çi-
losiz'in, fındık müstahsilinin içinde bulun
duğu zor durum ve gerekli yardım ve 
tedbirler hakkında demeci münasebetiyle 232; 

233 

— Türk vatandaşlarına aidolup Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyetince 
millîlcştirilmiş. bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 206:207' 

Hayrettin Uysal (Sakarya) - Meslek 
okulları mezunlarının ünÜVeınsiteye devamı 
ve Sakarya ili ihtiyaçlarına dair ldıeım<eci 876:877 

Hasan Tahsin. Uzan (Kırklareli) - An
talya MiUetvdkili ÎJısan AtaoV ve 13 ar
kadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı mesle
kî ve teknik Öğretim okulları öğretmenle^ 
rinin, İntibakı •lıakkınida (kanun teklifi mSi-
nasıdbetiylc 573:574 

AK Eıza Uauner (Trabzon) - Amerika -
Rum Ortiodbkislan. Lideri Başpiskopos Ya-
kavas'ın Şulbat ayında yurdumuza gînme-
«ino neldıen ve nasıl izin verildiğine dair 
Dışişleri Bakanından »ÖzlKi sorusu münase-
Ibetlîyle 973' 

— Konya Milletvekili M. Zryaeididin 
îzeırideın'in, 4753 ısayıh Kanuna ok ek 
ınadide ilâvesi hakfkında kanun teklifi tnvü-
naısetbietiyle 582:583~ 

— Tarım, arazisi yetterli olimıyan Doğnı -
'Karadeniz Böl^esindie, ibu uneyanida Tralb-
7Xm illinde 'hayvancılığın ııslaih ve inkişafı1 

için ahnlmış ve alınacak tedbirlerin neler 
olduğuna dair öoruısn ve Tanım Bakanı 
Bafhri Dağdaş'm sıözlü covaJhı miü'tıaselbe-
tiyle 976:9TO,981:&82 

— Trafbaon il radyolsıunun 'durumu ve' 
'bu kurutma gerekli kadroların veriimesünö 
dair demeci 923:92* 

— Trafbzion Orman Tekniker Okulunun, 
mestelkî Öğretimle görevli elıetmae üıttiyacı-

u 
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nın ne zaıtnan giderileceğine dair «OPUSU ve 
Tanım Bakanı Bahri Dağdas'ın sözlü ce
vabı münasebetiyle 984:985 

— Unnuıni hayata (müessir âfetler do-
laynsiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 

Regit Diker (İslşanbul) - Ankara ve ls-
.tan'bul şehirlerine içme, kullanıma ve en
düstri suyu temini hakkında İkamın tasa
rısı, ıkendisi ve 9 arkadaşının kanun tekli
fine dair Cumihuriyet Senatosu Başkan
lığı (tezkeresi münasebetiyle 600 

— Konya Milletvekili M. Ziyaeddin 
İzerdem'in, 4753 sayılı Kanuna rbir -ek mad
de ilâvesi hakkında ikamın teklifi münase
betiyle 577:579 

— İstanbul (Milleitıvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Bü
yük halk 'kütlelerinin sağlığını ttehdideden 
hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca 'bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi münasebetiyle 119:122,123; 

Aydın Yalçın (istanbul) - Yüksek öğ
renim gençliğinin baslattfklan boykot ve 
işgal hareketlerinin nedenlerini tesbit ede
bilmek; Millî Eğitim sorunlarını belirt
meli ve gerekli tedbirleri ortaya koymak 
ve son günlerde cereyan efomektc olan olay
lar, gençlik ve üniversite öğrenimi mesele
leri hakkında Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir genel görüşme açılmasına da
ir önergeler münasebetiyle 240:241,318:328, 

413 =419 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamo
nu) - İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezekresi müna
sebetiyle 937 

— Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 

yardımlara flair 16 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun Jbâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve ton kanuna !bâzı ımacldelar eklen
mesi hakkında karaın tasarısı münasefbe-
tiyle 162:163,170,180:18i 

— 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair (ka
nun tasarısı ve teklifleri ve tçişleri, Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
4 er üye seçilerek kurulan Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 494:497 

Ahmet Üstün (Ankara) - Ankara Mil
letvekili llyas Seçkin'în, Polatlı hudutları 
dahilindeki Hazine arazisinin dağıtımında 
haksız, adaletsiz, ve partizanca hareket et
tiği iddiasiyle Köy işleri Bakanı hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gercğlince gen
soru açılmasına dair .Önergesi münasebetiy
le " 36:37 

— Yargıtay Başkanının, Yargıtay'ın 
100 neü yıldönümünde yaptığı konuşma
nın yersiz ve sakıncalı olduğuna dair 150:151 

sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bıı kanuna bâzı maddeler cklen-
'mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 171 

İsmail Hakla Yıldırım (Erzurum) • 
Adana Milfetveikili Kemal Sarııbrahamoğ-
lu'nun, Hükümet Başkanı, bakanlar ve ile
ri gelen bâzı Devlet memurlarının, son 
seçimlerde verdikleri 'beyanat ve yaptıkla
rı fiillerle Anayasa ve seçim suçu işledik
leri iddiasiyle, Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarm*a Hükümet hakkında bSr gen
soru açılmasına dair önergesi münasebetiy
le 509,510 

— Anayasa ve Adalet komisyonların
dan teşekkül eden Karma Komisyon Baş
kanlığının, gündemde bulunan ve sayın 
üyelerden 'bâzılarının yasama dokunulmaz
lıklarının kaldırılmasına mahal olmadığına 

Ü 

Y 
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Sayfa 
dair raporların öncelikle görüşülmesi hak-
'kmdaki tezkeresi münasebetiyle 927 

— Hakkâri Milletvekili Ali Karahau'ın, 
yasama dokımuimazhğının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi münase
betiyle 1030:1032 

— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi müna
sebetiyle 937 

Mustafa Kemal Yılmaz (Aydın) - An
kara Milletvekili Hüseyin Balan'm, İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurduna 
polis birliM-eri trafından yapılan baskın 
ve dayak atma olayında kusurlu olduk
ları iddinsiylc İçişlcıü Ba/kanı hakkında 
Anayasanın 8!) neu maddesi gereğince gen-

S«yfa 
sora açılmasına dair Önergesi münasebe
tiyle 792:794 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, Bü
yük halk kütlelerinin sağlığını tdhdidedcn 
hJi'lc ve ihmallere kesin olarak son vermek 
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddcsG 
uyarınca bir Mcelİs araştırması yapılması
na dair önergesi münasebetiyle 107:110 

— Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetine*! millî-
leştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatle
rin tasfiyesi haklında kanun tasarısı müna
sebetiyle 217 

Mehmet Yüceler (Kayseri) - İşçilerin 
yanlarında getirdikleri traktörlerin yur
da sokulmaımasmın sakıncalarına dair 459:460 


