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Fihrist 

•— Atatürk için saygı duruşunda bu
lul m İm ası 

— Büyük Atatürk'ün ölüm yıldönümü 

ATATÜRK 

Sayfa Sayfa 
münasebetiyle mânevi huzurumla üç daki
kalık saygı duruşunda bulunulması T-> 

BAKANLAR KURULU 

— Anayasanın 102 ma maddesine göre 
hazırlanan Bakanlar Kurulu listesinde gös
terilen bakanlıklara seçilen zatların atan
dığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi :-i(i;;'S7 

— Balkanlar Kurulunun çekildiğine ve 
yenisinin kurulmasına (katlar mevcut Ba
kanlar Kurulunun görevine devam edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi fi 

— Başbakan Süleyman ]>emirel tara
fından kumlan Bakanlar Kurulu hakkın
da Anayasanın 103 ııeü maddesi gereğinee 
güven oylaması 169,1.72:175 

.— Başbakan Süleyman Demirel tarafın
dan teşkil olunan Hükümet programının 
görü§ülmesi 74: l filî 

— Hükümet programının okunması 42:70 
—• Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 

Bakanı îhsan Sabıi Çağlayangil'c Devlet 
Hakanı Ret'et Sczgin'iu vekillik etmesi 109 

{3/55) 184 
(3/75) 
(V88) 

416:417 
514 

— Vazife ile yurt dışına giden Maliye 
Hakanı Mesut Erez'e Çalışma Bakanı Key
fi (Vztürk'ün vekillik etmesi 41ü 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakam Orhan Oğuz'a Devlet 'Ba
kanı Gürhan - Titrek'iıı vekillik etmesi 281 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğln'nn Dev
let Bakam Hüsamettin Ataheyli'niu vekil
lik etmesi 410 

— Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Kakam Ahmet Dallı'ya Devlet Bakanı Giir-
han Titrek'in vekillik etmesi 472 

— Vazife ile yurt dışına giden [Mastır
ına liakanı 'Nakit Menteşe'ye Devlet Ba
kam Hüsamettin Ataheyli'niu vekillik et
mesi 514 

— Yeni Bakanlar Kurulunu • kurmak 
üzere Adalet Partisi Genel Başkam ve İs
parta Milletvekili Süleyman Demirci'in 
Başbakan olarak atanması 0 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— A. I*. Grup Başkan vekili erinin, gele
cek birleşimin 19.11.1969 Çarşamba günü
ne bırakılmasına dair Önergesi 170:171 

— Başkanlığın, bazı komisyonların 
başkanlık divanları ve üye seçimleri hu
suslarında açıklaması 244 

— Bâzı komisyonlardan ayrılmış olan 
yerlere bağımsız veya grup kuramıyaıı 
partili üyelerin müracaat etmeleri ve ko-

nıisyonbırm başkanlık divanlarını seçmek 
üzere belirtilen salon ve saatlerde toplan
maları hususunda Başkanlığın açıklaması 

—• En yaşlı üye Malatya Milletvekili 
İsmet tııönü tarafından Menlisin açılması 

— Grup Başkan vekili erinin, yeni yıl 
dolayısiyle Meclis çalışmalarına 29 Aralık 
1969. Pazartesi gününden 5 Ocak 1970 Pa-

21H: 
219 
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Sayfa 
zartesi gününe kadar ara verilmesine dair 
önergesi (>7Ü 

— Grupu olmıyan sayın üyelerin ça
lışmalarına imkân vermek için oda ve sek
reter isteklerine dair Başkanlığın açıkla
ması 281 

— içel Milletvekili Turhan özgiiner'in, 
«güven oylamasına katılmadığa şeklinde 
oy tablosunun düzeltilmesi 282 

— 15 kişilik Türkiye - Avrupa Ekono
mik Topluluğu Karma Parlâmento Ko-

GENEL GÖRÜŞME 

— Adaıra AlillıotvöMli Kûmal Sa-
tır'm, bugüne 'kadar aıygulaınlmaıkta olan 
yıalbıaoi'eı &erımıa!y.o politikasının somıutt «o-
ıraçlamu değerlendirmek nva'ksadiylo Ana
yasanın 88 n>ca tmad'dresi /uyaranca Ibir ge
nel görüşme açılmasınla dair Önergesi 
(8/2) 553:554 

— Kocaeli Milletvdkiilâ Nihat Erimi ve 
7 arkalclaşınKi'; HüMmeıtiıı Orta - Doğu 
bunalımı İcarşasınldla gülttüğü politika vo* 

— İstanbul Milleltlve'klili N»cdcıt Uğnır 
ve ti Arkadaşının, İstanbul'da öldürülen 
öğrenciler dolayısiylle Anayasanın 89 noıı 
ıriaddcsâ >ıiyawr*ea Barbakan haıklkımkla IbAıt 
geraom aıçKİimasına daıir önergesi (11/1) 516; 

517,560:571 

— Koroya Milletvekili Nıeıcmetıtin Erba-
kau'm, Türkiye Odalar Birliği ürerinde 
•kanıunsuz tasarruflarda Jmhui'Utduğıu fcl-
diasiyle Anayasanın Hl> ıı»cu 'maddesi uya-

Sayfa 
misyonuna siyasi parti gruplarınca göste
rilen adaylara ait cetvel. 417 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
»al'ın, birleşimlerde saat .17 - 19 arasında 
sözlü soruların görüşülmesine dair Öner
gesi 423:426 

— Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Su-
nay'm Genel Kurul salonuna teşrifleri 42 

?— Siyasi parti grupları başkanvekille-
rinin, Meclis çalışmalarına 8 Aralık 19(59 
dan ,15 Aralık 1069 Pazartesi gününe ka
dar ara verilmesine dair önergesi 42:.! 

ÖNERGELERİ 

Kıbrıs aıılaş m az lığınım svıı ılurnmımuu, tes-
'bflit eitlmiülk üzere bir geneli görüşme açıl
masına ıdair önergesi (8/3) öb'8 

— Manâsa MilMvıeki'li Mnıstalfa Gk'uu; 
bağcılığını] zırı ıniodern şekilde geliştiril-
'mesiiDİ, verimin- .antıriılmja&mı, çiftçiye ge
niş 'kredi imkânı sağılaııMaaıra, tiç v« dış 
piyasalarda gerekli (tedbirlerin alıniması-
m «ağlmııaık amaciylıe bir genel görüşme 
yapılamasına dair Önergesi {S/l) 420:423,670 

rmoa Hüküîmset lılaikkında bir gensoru açıl
ın asara dair Kinergesi (11/2) 517:518,57.1:582 

— Sinop MUletvekıilS Hilmi Işgu'aar'-
1.11, öğretmen boykotları sırasında mal vo 
can oimniyeıtiniuı ihlâl .«dikliği ve gergin 
bir zaımaındıa 6 ııt'i Filonun İzmir'e gel
mesine [müsaade verildiği ididiasiiyle Ana
yasanın 89 nen miaddesi luyarmıoaı içiş
leri ve Dışişleri balkanları lıalclaıntdıa bir 
gensoru açılımcısına dair önergesi (11/3) 518: 

519,582 #98 

GENSORU ÖNERGELERİ 
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KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
1186 — 506 «ayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Ka
nım 35 598 

36 426, 
657:682 

1187 — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 
ve 38 nei maddelerinde değişiklik 
yapılmasına, bir ek ve iki geçici 
madde ilâvesine ve 7163 sayılı Ka
nunun 19 neu maddesinin doğiş-
tirilmosiııe dair Kanun 35 228 

36 651, 
688:728 

J188 — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 68 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 11 nei maddesinin kaldı
rılması hakkında Kanun 36 276, 

426,429:564,5Ö9:525,526 ;529 
1189 — 991 sayılı Devlet Demiryolları 

ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü işçileri Emekli Sandığı 
ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve. 
Muavenet Sandığının Sosyal Si
gortalar Kurumuna devri hakkm-
kmdaki Kanuna ek ve geçici mad
deler eklenmesine dair Kanun 36 44, 

319,657:688 
1.190 — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sa

yılı Danıştay Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılma
sına dair Kanun 30 131 

35 599 
36 543: 

547 
1191 — Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso

nel Kanununun 172 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Ka
nun 29 179 

31 416 
36 159: 

162 
1192 — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

ti ile Ege -Elektrik Türk Anonim 

No. Cilt SftTf* 
Şirketi arasında Demir Köprü 
Hidno - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen 
ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında 
Kanun 19 258 

27 567 
29 308 
55 79: 

82,160:169,233:236,266,29i :292,308, 
310,311:312,322,352,386:389 

1193 — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağ
lı (1) ve (2) sayılı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Ka
nım 35 157 

36 45, 
385:386 

1194 — Türkiye Cumhuriyeti ile Bul
garistan Halk Cumhuriyeti arasında 
iki memleketin topraklarından 
iakan nehirlerin sularından fayda
lanmada işbirliği yapılması konu
sundaki anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair Ka
nun 36 3, 

375:376,401,420:421,428,466,503:506 
1195 — Tahsis edildikleri gayelerde 

kullanılmalarına imkân veya lü
zum kalmıyan harb sefinelerinin 
»atılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli 
ve 269 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesine dair Kamın 7 685 

35 13 
36 367: 

368,400,402:403,428,465,467:470 
1196 — Tütün Satış Kooperatifleri ve 

ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tü
tün Tarım Satış Kooperatifleri 
Genel Birliği Kanunu 1 380 

7 3 
15 606 
23 409 
35 406: 

437,547:584,584:595 
36 282: 

292 
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KARARLAR 

No. Cilt Sayfa 
404 — liaka-nlar Kuruluna. ^iivcnildi-

ğine dair 1 lfi9> 
172:175 

405 — 'Tarımla uğratanların emekleri
nin karşılığını almalarını sağla
mak için kredi ve üretim .alanında 
alınması gerekli tedbirleri tesbit 
ve tefeciliğin, balkın ekonomik ve 
sosyal durumuna yaptığı etkileri 
önlemek maksadiyle bir Meclis 
Araştırma Komisyonu teşkiline 
dit- .1 244: 

271 

4(1(5 — Petrol konusunda inceleme yap
mak üzere bir 'Meclis Araştırması 

No. Cilt Sayfa 
'Komisyonu teşkiline dair I 284: 

310,322:353,364:393,426:441 
407 — ıSağlık kuruluşlarının tedavi 

usulleri konıısrıda inceleme yap
mak üzere bîr M'eelis Araştırması 
'Komisyonu teşlikine dair I 442: 

457,472:487 
408 — İktisadi Devlet Teşekküllerin

de sebebiyet verildiği iddia olunan 
israf ile sivil askerî resmî miicsse-
seseleriıı dinlenme kampları için 
yapılan harcamalar konusunda in
celeme yapmak üzere bir Meclis 
Araştırmam Komisyonu teşkiMne 
dair 1 487: 

45)9,632 :64JI 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 
— (213) esas sayılı kamın teklifinin 

havale edildiği komisyonlardan 3 er üye 
seçilerek kurulacak (bâr Geçici Komis
yonda görüşülmesi 671:672 

— (2/14) esas »ayılı kanun teklifinin 
havale «dildiğ'i komisyonlardan 3 er üye 
seçilerek jkurulaoak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesi 672 

— (2/15) esas sayılı kanun teklifinin 
havale edildiği komisyonlardan 3 er üye 
seçilerek kurulacak bir Geçici Komisyon-
da görüşülmesi 672 

— (2/34) sayılı 'kamın teklifinin Ulaş
tırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresinde 
adı geçen Geçici Komisyona havale edil
mesi 363:3)34 

— 228 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bir maddenin lâğ-
ğı hakkındaki kanun teklifini görüşmek 
üzene kurulan Geçici Komisyona, aynı 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının da havale edilmesi 515:516 

— 228 »ayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bir maddenin lağvı 
hakkındaki kanun ıteklifmi görüşmek üze
re kurulan Geçici Komisyona Sakarya 
Milletvekili Hayrettin Uysal ve 23 arka

daşının, 228 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin havale edilmesi 516 

— Kara avcılığı kanun (tasarısının ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan alı
nacak 2 şer üyeden kurulacak bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesi 671 

— Manisa Milletvekili Selçuk Gü-
müşpala ve 11 arkadaşının 5616 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin (a) ve (c) fık
ralarının değiştdrilmesine dair banım tek
lifinin komisyonlarına havalesi 672:673 

— Manisa Milletvekili Selçuk Gü-
müşpala ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanunun 32 noi maddesine bir f Jkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin hava
le edilmiş olduğu Ulaştırma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda gö
rüşülmesi 362:363 

— MüH Farklar kanunu tasarısının 
havale edilmiş oMuğu komisyonlardan ee-
çileoelk 2 şer üyeden kurulacak Ibrr Geçici 
Komisyona havale edilmesi 515 

— 378 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bir ek madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi üzerinde 
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No. Sayfa 

Oum&huriyet Senatosunca yapılan ve Mil
let Meclisine© benirasenmiyen değişiklikleri 
görüşmek üzere bir Karma Komisyon 
kurulması 244 

— Zonguldak Milletvekili Cahil; Kara-
kaş ve 10 arkadaşının Emekli SandıMıan 
ile Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm Sigor-

—. Giresun (Milletvekili (Mustafa EKe-
nıal Cİlesiz'in, tefeciliğin, halkın ekono
mik ve sosyal durumuna yaptığı etkileri 
önlemek maksadiyle bir Meclis araştır
masına dair Önergesi. (10/6) 223,244:271 

— istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Türkiye'de meydana gelem traük 
kazalarının artış sebepleri ile önleme çare
lerinin tesbiti için bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. ;(10/5) 222:223 

— 'Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 
8957 numaralı kararnamenin meydana 
çetirdiği tesirleri tesbit etmek üzere bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi, (10/2) 220:221,284:310,322: 

353,364:393,426:441 

— Kayseri [Milletvekili Turhan İFey-
zioğlu ve iki arkadaşının, tarımla uğra
şanların emeklerinin karşılığını almaları 
için kredi ve üretim alanında alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere, bir 
Meclis araştırmasına dair önergesi (10/1) 219: 

220,244 
— Konya Milletvekili Vefa Tanır 

ve iki arkadaşının, Devlete, Sosyal Si
gortalar Kurumuna ve diğer kamu ku
rumlarına bağlı hastaneler ile diğer sağ
lık kuruluşlarının tedavi usulleri konu
sunda bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi. (10/3) 221,442:457,472:487 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır 
ve ilci arkadaşının, (İktisadi Devlet Teşek
küllerinde israfa sebebiyet verildiği id-
diasiyle bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi. (10/4) 221:222,487,632:649 

— Manisa (Milletvekili Mustafa ök'-
un, bağcılığımızın modem şekilde geliş-

Sovfa 
talan kanunlarına tâbi işyerlerinde geçen 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 
saydı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bir maddesinin kaldırılma
sına dair kanun teklif inin havai» edilmiş 
olduğu komisyonlardan 4 er üye seçilmek 
suretiyle Geçici bir Komisyon teşkili 368 

tirilmesiyle. ilgili genel görüşme önerge
sinin Meclis araştırması şeklinde değiş
tirilmesine dair önergesi (8/1, 10/14) 670 

— 'Nevşehir Milletvekili (Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu ve Konya Milletvekili 
Orhan Okay'ın; yabancı sermaye yatı
rımlarının doğal kaynaklarımız üzerinde 
çc çeşitli alanlarda meydana getirdiği 
fayda ve zararları tesbit etmek üzere 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/13) 669:670 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı lEsatoğlu'nun; dış ticaretimizin 
Kalkınma Plânına ve ulusal çıkarlarımı
za uygun olup olmadığını araştırmak ve 
meydana gelen aksaklıkları tesbit etmek 
üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/9) 320:321 

— Samsun Milletvekili Yaşar lAkal'-
ın; piyasadaki fiyat artışlarımı önlemek 
ve hayat pahalılığına bir çare bulmak 
maksadiyle bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/11) 418:420 

— Sürt Milletvekili M. Nebil Oktay 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığını 
önlemek için alınması gerekli kanuni, 
idari, iktisadi ve malî tedbirleri ince
leyip tesbit etmek üzere bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/12) 669 

— (Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'uı, (İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
sivil, askerî ve resmî müesseselerin din
lenme kampları için yapılan harcamalar 
konusunda bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ı(10/8) 283:284,487: 

499,632:649 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 



Sayfa 
— (Sivas •Milletvekili Mustafa Ke

mal Palaoğlu'nun, üçüncü demir - çelik 
tesislerinin kuruluş yerinin tesbitinde 
yapılan çalışmaları ve değerlendirmeleri 
incelemek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi '(10/10) 321:322 

— A. P. Urup Başkanvekillermin, gele
cek birleşimin 19 . 11 . 1969 Çarşamba 
gününe bırakılmasına dair önergesi 170:171 

— Antalya Miltetvekili Ömer Eken'in 
Millî Savunma Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi (4/H) 281 

— Başkanlık Divanına gruplarca gös
terilen adayların tesbitine imkân vermek 
üzere (birleşimin 1 Kasım 1969 Cumartesi 
günü saat 15,00 e bakılmasına dair parti 
grupları temsilcilerinin önergesi 8 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, (2/13) esas sayılı kanun teklifinin 
havale edüdiği komisyonlardan 3 er üye 
seçüerek kurulacak bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (4/20) '671:672 

— 'Bursa Milletvekili Kasım Önadım
ın, (2/14) esas sayılı kanun teklifinin ha
vale edildiği komisyonlardan 3 er üye se
çilerek kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (4/21) 672 

— Bursa Milletvekili Kastim önadım'-
ın, (2/15) esas sayılı kanun teklifinin ha
vale edildiği komisyonlardan 3 er üye se
çilerek (kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (4/22) 672 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 506 saydı Sosyal Si
gortalar Kanununun 23 ııcü maddesinin 
5 nci fıkrasının 'sonuna bir bend eklenmesi 
ve 7 nci fıkranın değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin geriverilmesine dair öner
gesi (4/16)' 670 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1005 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 1 nei fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin gerive-
rilmesine dair önergesi (4/17) -670 töTl 

8*vf* 
— Van (Milletvekili Salih iYıldız'ın, 

hayvancılığımızın geliştirilmesi ve hay
vancılıkla geçinen yurt bölgelerinin ve 
yurttaşın refaha kavuşturulması için 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/7) 282:283 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, sakat vatandaşların 
dış memleketlerden ' getirecekleri vasıtalar
dan gümrük alınmaması hakkındaki ka
nun teklifinin geriverilmesine dair önerge
si (4/15) 670 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, sakat vatandaşların 
dış memleketlerden getirmek zorunda kal
dıkları her türlü alet, malzeme, cihaz ve 
'sakatların kudlandıikları motorlu fve Motor
suz vasıtalardan gümrük alınmaması 
hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesi
ne dair önergesi (4/18) 671 

— Gaziantep Milletvekili Muhittin Sa-
ym'ın, seçilmiş olduğu Sayıştay Komis
yonundan çekildiğine dair önergesi (4/13) 516 

— -Grup Başkanvekillerinin, yeni yıl 
dolayısiyle Meclis çalışmalarına 29 Aralık 
1969 Pazartesi gününden 6 Ocak 1970 Pa
zartesi gününe kadar araverilmesine dair 
önergesi 673 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
(2/34) sayılı kanun teklifinin Ulaştırma 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresinde adı 
geçen Geçici Komisyona havale edilmesi
ne dair önergesi (4/12) 363:364 

— Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in, 
Kara Avcılığı kanun tasarısmn havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan alınacak 
2 şer üyeden kurulacak bir Geçiei Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (4/19) 671 

— Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in, 
Millî Parlklar kanunu tasarısının havale 
edilmiş olduğu (komteyon'l'»rdan seçilecek 
2 şer üyeden kurulacak bir Geçici Komis
yona 'havale edilmesine dair tezkeresi 
(4/14) 615 

ÖNERGELER 
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Sayfa 
— Kize Milletvekili Hasan Basri Al-

Ibayrak'm 'seçilmiş (bulunduğu1 Ulaştırma 
Komisyonundan ekildiğine dair önergesi 
(4/9) 244 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, birleşimlerde saat 17,00 :— 19,00 
arasında sözlü soruların görüşülmesine dair 
önergesi 423:426 

— Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, gündemde bulunan gensoru 
önergelerinin görüşülmesi sırasında Önerge 
sahipleri ve gruplar adına yapılacak ko
nuşmaların 20 şer dakika ile sınırlandırıl
masına dair önerigasi 5f>4:560 

Adalet Komiayomı raporu 

— 22 Nisan. 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesine 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/108) 403,519:543 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 

— 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/1.30) 662,676: 

681,691 #92 
— Devlet Üretme Çiftlikleri G-eııel 

Müdürlüğü 1969 yılı ıBütçesine ek öde-
itck verilmesi hakkında- ikamın tasarısına 
dair (1/32) 661,674:675,683:684 

— Karayolları Genel (Müdürlüğü 1969 
yılı (Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/137) 661;676,687:688 

— Orman Genel Müdürlüğü 1969 
yılı iRİitçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/138) 061, 

676,689 #90 

Sayfa 
— .Sayın üyelerden bâzılarının se

çilmiş oldukları komisyonlardan çekil
diklerine dajir önergeleri, (4/1, 4/2, 4/3, 
4/4. 4/5, 4/6, 4/7, 4/8) 217:218 

— ıSinop Milletvekili Hnlmi tşgüaar'ın, 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâıneruto Komisyonu üyeliğine 
adaylığını koyduğuna dair önergesi. 417:418 

— öiyasi parti grupları başkanve-
killerinin, Meclîs çalışmalarıtıa '8 Aralık 
1969 dan 15 Aralık 1969 Pazartesi gü
nüne kadar ai'a verilmesi ne dair önergesi 423 

— Urfa 'Milletvekili -Vehbi Melik'in 
Sayıştay Komisyonundan çekildiğine dair 
ûtergrai (4/10) 281 

— Tekel Oeuel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütee Kanununa bağlı cetvelerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/36) 661,675:676,685:686 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Raporu 

— T. K M. M. Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonununun 12.5.1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 neü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin 1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yıllan) denetim sonuçlan hakkında (Dö
nem 2 : 3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 
469, 506, 519, 538, 544, 740, 769, 800, 813, 
841, 847, 848, 866, mi) (Z/M) 183 

Plân Komisyonu raporu 

— Cumhuriyıe't Senatosu Kars Üyesi 
Kıı-rı Atalay ve 6 arkadaşının, T. ili. İM. 
Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 
i.'31 sayılı Kanuna bağlı oetıvelhmle deği
şiklik yapılması hakkımla kanun teklifine 
(;«ir (2/65). 661,681:682 

RAPORLAIt 
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SAYIN ÜYELERLE ÎLGlLt İŞLER 

Sayfa 
AnÛiçmeler 

— Manisa 'Milletvekili «MuBtaüa Ok'uıı 
andiçmesi *1<-

— Milleflvekillerinm andiıejmeleri 2,3:6,1i, 
36,42,78,1168484,206,339 

Çekilmeler 

— Ağrı Mfflietoreteli Nevzat Güngör'
ün Gümrük ve iTdfcel 'Kotndöyönu adaylı
ğından istifası (4/3) 217 

— Ağrı Milletvekili Nevısat Güngör'-
ün Dilekçe Komisyonundan istifası (4/7) 217 

— Anffcara iMîUeıftveSkili Orhan Alp'in 
Gümrük ve Tekel ile 'Tanım, komisyonla
rından istifası (4/6) 217 

— Antalya Milletvekili Ömer Ekenin 
Millî Samın'ma Komisyonundan çelkilme'si 
(4/11) 281 

— Balıkesir Milletvekili Mevlût Tıl-
maz'ın, Dilekçe Karma KtOTni&yonu'ndanf is
tifası (4/2) 217 

— Qontm Milletvekili dh&a'n Tamfous'-
un, Dilekçe Komisyonu adaylığından isti
fası (4/5) 217 

— Gaziantep Milletvekili Muhittin Sâ  
yın'ın, (seçilmiş «olduğu (Sayıştay 'Komisyo
nundan çekilmesi '(4/13) 516 

— Konya Mil'letrve'kili Eteni KıİBçoğlu'-
mın, 'Millî Savunma Komisyonu üyeliğine 
talebi hilâfına yazılmış olduğunu, aday ol
madığını, seçildiği takdirde istifa ettiğini 
bitdinmefci !(4/4) 217 

— Mardin Milletvekili Şevflci Altındağ'
ın, Düetçe Ko'm'işyonuınd'an iktifası (4/S) 217 

— Bize Milletvekili Hasan Basıi Al-
bayrak'ın, seçilmiş bulunduğu "ulaştırma 
-Komisyonundan çekilmesi (4/9) 244 

— Samsun Milletvekili Ily&s İKıüıç'ın, 
üday 'Olarak gösterildiği Köy -İşleri Millî 
S.rvunma Üsamisyonlarından istifası (4/1) 217 

— Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in Sa
yıştay Komisyonundan çekilmesi (4/10) 281 

İzinler 
Sayfa 

— Afyon Milletvekili Şevki Güler'e 
hastalığına binaen 23 . '10 . 1969 (tarihin
den itibaren 8(3 gün tein verilmesi ((3/78) 417 

— Bitlis Milletvekili Zeyn>el Abidin 
Jnan, mazeretine binaen U . 11 . 1909 ta
rihinden itibaren*'.15 ıgün izin (verilmesi 
(3/5) 73 

— «fetanhu'l Mrllettivekili /Mehmet Ali 
Ayfoar'a 'mâzere'tönc (binaen» 19 . 11 , 1969 
tarihinden iiJbaıren '10 (gün izin Verilmesi 
(3/78) 417 

— İstanbul Milletvekili Orhan Eyü-
Iboğlu'na, hastalığına binaen' ve B2.12.1'fffl9 
•tarihinden itibaren 1'5 Igün tein veril'mesi 
(3/142) .673 

— Maııbııl Milletvekili Rııza Kuaa'a, 
mazeretine 'binaen '22 , '10 . 1069 tarihin
den! itibaren, 15 'gün izin tverihn'esi 03/5) 73 

— istanbul M illetıveOriii 'Rıza İEraas'a 
hastalığına binaen 8 . '11 . 1969 tarihin
den itibaren; 20 ıgün izin verilmesi '(3/64) 

•210211 
— Malatya Milİefovek'ili İSmadl Hakkı 

Şengüler'e hastalığına binaen 25 . 10. ,19,ff9 
tarihinden itibaren, 02 gun izin, verilmesi 
(3/64) 210311 

— Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'-
ya haftalığına binaen 22 . (10 . 19G9 ta
rihinden itibaren 47 gün, izin (verilmesi 
(3/64) 210:21'1 

— «Mtunisa Milletvekili MuSb&fa OSk'a 
hastalığına binaen 22 . '10 . a'969 -tarihin
den itibaren»/ 45 «ün izinli sayılması 
(3/131) 5İ5 

— «Maraş Milletvekili Nejat Çuha-
dar'a hastalığına Ibinaen 6 . Oll . 1969 ta
rihinden itibaren T9 ıgün, izin verilmesi 
(3/78) 417 

— Mardin Milletvekili Abdülkaddr öz-
men'in, mazeretine binaen, 24 . 11 . 1969 
taırdhiorciein itibaren :10 güm izinli sayılma
sı İ3/İSSL) 515 

— Muğla Milletvekili Adnaın Akarca'-
ya, 'mazeretine ibina<efti; 1 ,13 , 1969 tartı-
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Sayfa 
hinden itibaren 20 gün İzdin verilmesi 
(3/78) 417 

— &ivas Milletvekili Yusuf 'Ziya öm-
dcr'in, hastalığına binaen, 1 . 12 , 1969 ta
rihinden itıîİMureın 28 gim izinli «ayılması 
(3/131) 515 

— Tekirdağ Mıillet<vefkili Sabri iSöaeri'-
ye, mazeretine binaen izin vcril'metü ı(3/78) 417 

— Van •Milletveikilti Kânyas Kartal 'a 
hastalığına toir&aerı -ve 29 . 11 . 1969 tari
hinden itibaren 02 ıgün izin (verilmesi 
(3/148) 673 

— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'a, 
hastalığına binaen 22 . 10 . 1-969 tarihin
den lît'ibaıren 22 püın izin verilmesi (3/fl) 73 

ödenekler 

— Hastalığı tseböbiyle bir toplantı yılın
da iki iflydan fazla dizin alaa Afiycm Millet-
vdkİU Şevki ffüler'in ödeneğinin veril
mesi (3/86) 472 

Seçimler 

— Avrupa Kimseyi Türk Heyeti üyesi 
iken 12 Ekim 19.69 Milletvekilleri Geoiıol 
Seçimlerine katrlıp ıseçilemiy önlerin yerle
rini doldıumnafk ımalssadiyle siyasi parti 
gruplarınca glösteralon adaylara ait liste 418 

— Başkası see.imi 6:8 
— Başkanlığın; 'bâzı kx>misy<wıla:rın. 

başkanlıık -divanları ve iiyo ıseed'mleri hu
suslarında aenklama&ı 244 

— Başkanlık Divanına gruplarca ıgös-
1:eritecek adayların tesbitiriıc imkân ver
mek üzere birleşimin 1 Kasım 1969 Cu-
•martosi gü-mi saat 15 e bırakılmasına 
dair parti grupları temsilcilerinin öner
gesi 8. 

— Başkanlık Divanı secimi (Bankan-
vekilleri, İdareci Üyeler, Kâtipler) secimi I I : 

3:1,37:40 

—• Bâzı komisyonlardan ayrılmış olan 
yerlere bağımız veya grup knramıyan 
partili üyelerin müracaat etmeleri ve ko-
ımisyonların 'başkanlık dîvanlarını seçmek 
üzere 'belirtilen salon ve Saatlerde toplajı-

maları hususumla Başkanlığın açıkla
ması 218:219 

— Komisyonlara âye «eçirni 184:203 
—• İS Ikişilik Tüııkiye - Avrupa (Hkn>tıe-

mik Topluluğu Karma Parlâmento Kamis-
yomuna siyasi parti gruplarınca ıgieMerilemı 
adaylara adt 'Oetvel 417 

— -Siniop Milletvekili Hilmd İşigıüızar'-
m, Tnrfkiye - Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu Ka-rma ParılâmeaıtH) Komisyonu üyeliği
ne adaylığını Üaoyduğuına daıir önergesi 417: 

418 

Yasama dotaınutaıaabMarı 

— Afyı>n Milletvekili Kâzım Uysal'ın 
ya&amıa deikuunulmazlığı (3/133) (>02 

— Ankara Milletvekili Musa Kâzım 
Coşkun'un yasama dokunulmazlığı (3/8) 180 

— Anlkara Milletvekili (Eski Aydın 
MillettJveidli) Siman Bosna'nın, yasama, do
kunulmazlığı ı(3/9) 180 

— Antalya Milletvekili İhsanı Ataöv'-
ün yasama •dıokunulnnazlığı (3/10) 180 

(3/11) 180 
(fi/68) 276 
— 'Balıkesir iMHıllctve'kili Mevlüt Yıl-

maz'un yasama dokunulmazlığı (3/12) 180: 
181 

— ©undur Milletvekili Ahmet Mukad
der Çiloğlutoun yasama drtku.nulmH'zlığı 
(3/79) 4fi2 

— Çorum MİlletveJkİli Aıbdurralhımaın 
ttüler'in yasama •dokunulmazlığı '(3/13) 181 

-r- Ooruım Milletvekili Arslan Topçuba-
sı'nın yasama ıddkunultnaBİığı (3/14) .18.1. 

— Denizli Milletvekili Fuat Avcıtomı 
yasama dolııınul'm azlığı (3/15) 181 

— Diyaribaıkıır Mili et vekili Yusuf Azİz-
oğkı'nun yasama dokunulmazlığı (3/80) 462 

— Elâzığ Mdlıletvekili Samet Güklo-
ğan'ın yasama doOoiBinlımaızlığı (3/16) 181 

— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, yasama dokunulmazlığı '('3/17) 181 

(3/18) 181. 
— İstanbul Milletvekili (Eski Adkar-a 

Milletvekili) Rıza Kuaa'ııı yasaıma doku
nulmazlığı '(3/25) 181 

(3/26) 181 
(3/27) 181 



Sayfa 
(3/28) 181 
(3/29) 181 
(3/30) 181 
(3/66) 239 
(3/132) 602 
— tatanlbaıl <Mille*velkili Telkin. Erer'irı 

yasama d'okuın'ulma&lığı (3/19) 181,#70 
(3/20) 181 
(3/21) 181 
ı(3/22) 181 
••(3/23) 181 
(•3/24) 181 
(3/143) 670 
—• İaınir Milletvekili Şînasi Osıua'ımı, 

yasama [dokunulmazlığı (3/31) 181 

— Kayıscri MilletvelriJi Mefomet Yüco-
ler'in yasama dtukuınıulmazlığı •(3/33) 181:182 

— Konya •Millıct'vıokili Bahri 'Pağdas'ın 
yasama dolkuwnlıina.zhğı (3/33) 182 

•—• Konya Milletvekili (öumı'huriyet Se-
ıııatosu ıdski üyesi) M. Sadi Koças/ın yasa-
nna dokun-ul'mazlığı (3/36) 182 

Adalet Bakanından 

— İstaııİHÜ Milletvekili I4jrwt' .l.)<vriıu 
çay'ın, -CttımlhurliıyEt savcılarının durumuna 
•dalir Aklalrt liakanımian sözlü »mniftu 
(•6/56) W2 

— istanbul MîılletYeldlİ Reşit Üüktar'in, 
27 Ufkim IfKB tarihli Günaydın gaızetcism-
Kİı<; 'yayımlanan mektuba dair, Adalet ve 
Içişlemi IbakanlaruKlan sözlü isoruis.ii (6/7) 207 

.— -HİTKoıp 'Milletvekili Hilmi İşgüızaır'ın, 
("ulmılvuriyet Savcılarının tâyin ve nakil
lerine "dalir Adalet 'Bakanlığından «özlü «o-
ı'-nmı (6/67) 601 

— Hiııop Milletvekili Kilimi I^güzar'ın, 
>'••'• w p'un ılîöyalbat ilçesi cezaevine dair 
A/lnlct ıBakanından sözlü sorusu (6/46) 397 

Sayfa 
— Kooya Milletvekili Neoniüttiıı Etfba-

ıkan'ın yasamı» .dokunulmazlığı .(.3/34) 182 
— Konya 'Milletvekili Vefa Tamır'ın ya

sama dokunulmazlığı (3/35) 182 
— Manııisa Milletvektili Ertuğrul Akça'-

nın yasama dokunulmazlığı (3/41) 182 
— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 

Hakkı Esatoğlıı'nıın yasama dokunulmaz
lığı (S/37) 182 

— Sakarya 'Milletvekili Yaşar Bir'in ya
sama d-dkumuhnazlığı (3/81) 4G3 

—• Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın 
yasa'ma dokuamdinıazlığı (3/38) 182 

— Tekirdağ 'Millet'veMli Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığı (3/82) 463 

— Tokat iMalletTOkiM İsmet Hilmi (Bal-
cı'miıiı yasama doıkunulmazhğı (3/83) 463 

— Yozgat Milletvekili Celâl Sanıgur'um, 
yaaama dokunulmazlığı (3/40) 182 

(3/41) 182 
— Yoagat Milletvekili İsmail Hakiki 

Akdoğan'in yasama dokunulmazlığı <(8/39) 182 
— Zonguldak Milletvekili Bülent Eee-

vifS-n yasama dokunulunazlığı (3/67) 239 

Başbakandan 

— Antalya 'Milletvekili İhsan At&öv'-
ün, 10 •KaSıın 1969 tarihinde yayımlanan 
te'Iıövizyon programıma ve yapıdan açık 
oturum ti. dair BaşUmkaııdau sözlü sorusu 
(6/10) 207 

T- Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
Tna«'m, Ayd'mVla 'bâzı "C. H. P. Al ıraıihta.r-
hı.ra ibaskı yapıldığına dair iliaısjbakandan 
riözlü eortıısu (6/34) 3W> 

— İçel 'MîJl'etvefcili Celâl Kargılı'ıım, 
öMUrÜlen 'ünivoııuite öğrencilerinin !l\aatil-
İcriniİn 'InıluınmasMia îdadr, 'RasKakandan 
H M İ İ so-ra'sıı. (6/80) 601 

— Itjıd Milletvekili Çetin Yıiiınaa'uı, 
İçel'in Gülnar iilçcsrinin ihtiyaç]arına dair' 
'Barbakandan sözlü sorusu (6/66) 509 

SORULAR VE CEVÂPLAR 

,1 - HÖZLCı HOBVLAU VE CEVAPLARI 

http://isoruis.ii
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Sayfa 
— İzmit' Milletvekili Talât Orihön'un, 

İzmir Ticaret !Ga8efccEİin!de yayılmlanan 
«Mcsulijyeti kiim yuMeaıece'k* toa^kiklı 'ma
kaleye dair, Barbakan !ve Ticaret Bafka-
nıntdan sözlü dorusu (<î/37) 3'96 

— Kastasniöim Milletvekili Metanet 
Suydibeyıoğl'u'nun, Kafcftannom^da Iblir kâ
ğıt falbrükaısmm kurulup kumul'mıyacağına 
ıdair, !Başlbakau!dan BÖZIÜ 'Soruştu. (6/81) fiOl 

— Maraş Milletvekilli Ib-raDıîm Östtüirk'-
'üıı., 657 sayılı Kanunun -uygulanmasına ve 
'kanun 'hikmetleri için alındın personel ile 
'bunların itsıtİhklamlamıa 'dair Baı̂ lbaikaııfdaJi 
sözlKi sorusu. ("6/17) 207 

— Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'-
ün, (Kalkınma Plânında yer alian, -«İdareyi 
yeniden Idlüzoul'eime» konusundaki uygu
lamaya ve yapılan çalınmalara idiair IBaş-
batkandan sözlü sorusu. '(6/5'J) :j*J7 

— Ordu Milletvekili Ata To'pak>ğl<u'-
nun, Haötas ve iştiraklerine dair 'Baçıba-
kandan sözlü sorutsu. (6/74) 601 

— &ürt 'Milletvekilli Atdil Yaça'mn, 
TJaşbaJkan tarafından açıklanan (Hükümet 
pıtagramınldaki yatırımlara 'dair 'Başbakan
dan sözlü Borusu. (6/22) 237 

— Sinop Milletvekili Hilmi İç/gikar'ın, 
TüpkiycVe iade edilecek mumlara Vl'aiı-
Barbakandan »özlü Eiarufiu. (fi/18) 207 

— Tralbzon iı'ffiotvekıili Ali Rıza UBUH-
er'in, lburcak ve feöyleddeki imam - hatip 
kadrolarının tahsis ve tevziine klair Başthn-
kanldan sözlü sorusu ('6/11) 

Baymdırlik Bakanından 

— İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferhisar - LDoğanbey kara
yolunun ne zaman yapılacağına dair Ba
yındırlık tBakanmdaaı sözlü sorusu '(6/30) 357 

— Maras (Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maras'm diğer bölgelerle' bağlantısı
nı sağbyacak (Büyük Nacar Köprüsünün 
yapılmasına dair Bayındırlık ve Koy İş
leri (Bakanlarından sözlü sorusu '(6/77) 601 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
üu, Maraş'ı (Kayseri ve Adana'ya bağlı
yacak olan yolun yapımma dair (Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/76) 601 

Sayfa 
— Niğde Milletvekih* (Mevlüt Oeak-

çıoğlu'nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıya
cak yolun yapımının durdurulma sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu '(6/5) 168,234 

— iSakarya Milletvekili Hayrettin <TJy-
sal'm, (Sakarya'na Akyazı - Dokurcun 
bucağı arasındaki yolun asfaltlanması
na dair [Bayındırlık Bakamından sözlü so
rusu '(6/24) 356 

— Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, 
iSiirt'e bağlı Eruh ve Sımak yolu ile bu
cak merkezlerine yapılacak yollara ve 
sarf edilen paraya dair Bayındırlık (Ba
kanından sözlü sorusu (6/20) 637 

— Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nın 
Siirt - Şirvan - -Pervari yolu ile, bu ile 
bağlı tBidar elektrik santralinin yapımına 
dair (Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/21) 237 

— Siirt Milletvekili Mehmet Nebil 
Oktay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yol
larına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu '(6/8) 207 

— Sivas Milletvekili AJtfmet Durakoğ-
lu'nun, (Kayseri - Sivas (karayolunum gü
zergâh değişikliğin* ve (bu yolun asalt-
lanmamnm ne ızaman yapılacağına dair 
Bayındırlar Bakanından szlü sorusu (6/46) 397 

— .Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'iHin, Sivas sınırları dahilindeki 
Bozfcurt köprüsünün inşasına dair Bayın
dırlık Bakanından «Özlü ısorusu (6/27) 356: 

357 
— ZoBguldak Milletvekili 'Aitaıet Gü-

ner'in, Zonguldıak'ı diğer dilere (bağlıyan 
yolların- yapımına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/69) 601 

Çalışma Bakanımdan 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar'm Sosyal Sigortalar Kuru-mu tara
fından sağlığa zararlı ilâç ımüfbayaa edilip 
edilmediğine dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu ('6/12) 207 

— İzmir Milletvekili Buıihanettiıı AÖU-
tay'ırı, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü soruşu (6/33) 396 
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Sayfa 
— Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 

Samsun'da açılmak üzere olan ıgülbre fab
rikasına alınacak idlere Idair Çalığıma 
Bakanından 'SÖzlü ısorusu (6/59) 503 

Dışişleri Bakanından 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönülllÜBÜ olarak Türkiye'ye 
gönderilen Amerikalılara idaiir Basbafcan-
dan, İçişleri, Dışişleri, Millî ösaıvamıaıa ve 
Millî Eğitim bakanlarından aözMi sorusu 
(6/26) 356 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 

— -Afyon Milletvekili Hamdı Haımam-
cıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği talkınların önlenmesi
ne daür Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu 06/39) 396 

— Anitalya Milletvekili $tner Buy-
rukçu'ntm, Elmalı hudutları içindeki Ka
ragül Hin meydana getirdiği .taşkınların 
önlenmesine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu (6/84) 601 

— İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e ibağh Bergama - Kınık ilçelerinden 
geçen Bakırçay'm meydana getirdiği taş
kınlara dair Enerji ve Tabiî Kiaynalklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/32) 357 

— Konya Miletvekili Vefa Tanır'ın, 
Akşelılir ve Beyşehir gölleri için yapılan 
çalışmalara dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından BÖZIÜ sorusu (6/65) 508 

— Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-* 
eloğlunun, 'Niğde'ye bağlı Aksaray ibeesi-
<ne bağlı Ulu Irmak projesi hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/6) 168,234 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, 'E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, 
işe almış şekline dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/72) 601 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'İn, Zonguldak'a bağlı Kurucaşile 
ve Tekkeönü ilçelerinde mendirek ve ba-

Sayfa 
hk<-ı barınağı yapılmasına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/73) 601 

Gençlik ve Spor Bakanından 

— Ordu Milletvekili (Ferda Giiley'-
in, Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan 
spor tesislerinden balkın da istifade et
tirilmesine dair Gençlik ve Spor Bakamın
dan sözlü sorusu (6/89) 660 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege Tütün piyasasının açılmasına ve 
mahsulün değerlendirilmesine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu ' 
(6/40) 397 

— 'Mamisa Milletvekili Veli Bakırh'-
nın, Ege tütün piyasasının ne zaman açı
lacağına ve mahsullerin değerlendiril
mesine dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu (6/36) 396 

— (Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına 
dair Maliye ve Gümrük ve Tekel Baka-
oundan sözlü sorusu (6/55) 502 

±çi§lerf Bakanından 

—• Ankara 'Milletvekili Orhan Birgit'-
in, Günaydın Gazetesinin Ankara Bü
rosuna yapılan tecavüze dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/35) 396 

— Antalya Miletvekili İhsan Ataöv'-
ün Günaydın Gazetesinin Ankara Bü
rosuna yapılan tecavüze ve Yazı İşleri 
Müdürünün eşine dair İçişleri (Bakanın
dan sözlü sorusu (6/47) 397 

— İçel Milletvekili Turhan özgü-
ner'in, İstanbul 'Yıldız Mimarlık ve Mü
hendislik Akademisinde meydana gelen 
olaylara dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/78) 601 

— İstanbul Milletvekili Reşit "Ülker'
in, İstanbul - Sarıyer'de meydana gelen 
kaçırma olayuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu >(6/4) 72,231:234 

— İstanbul Miletvekili Reşit Ülker'- » 
in, 27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gaze-
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Sayfa 

tesinde yayımlanan mektuba dair 'Adalet 
ve İçişleri hakanlarından sözlü sorusu 
(6/7) 207 

— ISakarya 'Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'
ye gönderilen (Amerikalılara dair Baş
bakandan, içişleri, Dışişleri, Millî Savun
ma ve Milli Eğitim hakanlarından sözlü 
sorusu. 1(6/26) 356 

— Siirt Milletvekili 'Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukuagelen asayişsizlik 
olayları hakkında ne düşünüldüğüne 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/9) 207 

— Uşak (Milletvekili Adil Turan'm, 
Uşak Eşme ilçesinde 10 'Kasım günü mey
dana gelen olaylara dair Millî [Eğitim ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/38) 396 

İmar re İskân Bakanından 

— Bursa (Milletvekili iSadrettin Çan-
ga'nın, Bursamın su ihtiyacının gideril
mesine dair İmar ve İskân (Bakanından 
sözlü sorusu (6/19) 237 

—- İçel Milletvekili Turhan özgüner-
İn, sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki 
köylere dair İmar ve İskam Bakanından 
sözlü sorusu '(6/57) 502 

— Konya İMilletvekili Vefa Tanır'ım, 
İlgın ilçesi (Diğrek köyünün orman için
den başka bir mıntakaya nakline dair 
Orman ve İskân hakanlarından sözlü so-' 
rusn (6/63) 508 

—. Sinop Milletvekili 'Hilmi İşgüzar1-
m, Eskigehir'de yaptırılan sosyal konut
ların tevziine dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu <(6/87) 660 

—• Zonguldak Milletvekili (Ahmet lOHi-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçe
sinde inşaat yapımının kolaylaştırılmasına 
dair İmar ve İskam ^Bakamından sözlü 
sorusu '(6/68) 601 

Köy İşleri Bakanından 

— Maraş Milletvekili İbrahim, öz-
türk'ün, Maraş'm diğer bölgelerle bağ
lantısını sağlıyaeak Büyük Nacar Köp
rüsünün yapımına dair Bayındırlık ve 

Sayfa 
Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/77) 601 

—. Sinop (Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
ın, Simop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu 
ve yol ihtiyacına dair Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu ((6/44) 397 

— Sinop (Milletvekili Hilmi (tşgüzar'-
m Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı 
köylerin yollarının yapımına dair Köy 
İşleri Bakanındam sözlü sorusu ı(6/49) 397 

— Sinop Milletvekili Tevfik 'Fikret 
Övet'in, Sinop ili orman ve dağ köyleri
nin kalkındırılmasına ve ayrılan ödenek 
miktarına dair Orman ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/41) 397 

— Sivas Milletvekili (Mustafa Kemal 
Palaoğlulnun, Sivas'ın bâzı köylerimin 
yollarının yapılmasına dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu ;(6/53) 502 

Maliye Bakanından 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'
ıu, Hazinenin mülkiyet ve tasarrufu al
tında bulunan ziraate elverişli topraklara 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/64) 508 

— Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'-
ın, gümrüklerde bekliyen ithal malları
na dair (Maliye ve Gümrük ve Tekel ba
kanlarından sözlü sorusu (6/55) 502 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuaıer'in, vatani hizmet tertibinden 
maaş alacaklar için yapılan çalışmalara 
dair Maliye ve Millî (Savunma bakanla
rından sözlü sorusu '(6/23) 237 

Millî Eğitim Bakanından 

— İçel Milletvekili Çetin Tılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlaman 
•«Bin temel eser» e dair Millî Eğitim Ba
kanımdan sözlü sorusu (6/58) 502:503 

— İçel Milletvekili Turhan Özgüner'-
in, Teknisyen okulları geçici Yönetmeli
ğine ve Sanat Enstitüsü mezunlarının 
durumuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu '(6/43) 397 
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Rayfa 
— İstanbul (Milletvekili Hüseyin Do-

lun'un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçlarına ve siyasi baskıdan kurtarıl
malarına dair Millî Eğitim (Bakanından 
sözlü sorusu (6/50) 397 

— Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Seydibeyoğlu'mın, Kastamonu Abdur-
durrahmanpaşa Lisesinde boş geçeı* 
derslere dair Millî DEğitira Bakanından 
sözlü sorusu *(6/82) 601 

— Konya Milletvekili İhsan Kaba
dayının, 1969 yılı Mayıs ayından itiba
ren açılan ve açılmasına karar verilen 
ortaokul ve liselere dair sözlü sorusu ve 
Millî Eğitim (Bakanı Orhan Oğuz'un ce* 
vabı (6/2) 72,227:230 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saPın, Barış gönülllüsü olarak Türkiye'
ye gönderilen Amerikalılara dair Baş
bakandan, İçişleri, Dışişleri, Millî Bavun-
ma ve Millî Eğitim bakanlarından sözlü 
sorusu (6/26) 366 

— Samsun Milletvekili Kâmran Ev-
liyaoğlu'nun, Öğretmen okullarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/42) 397 

— Sinop Milletvekili 'Hilmi İşgüzar'-
m, 326 sayılı Kanunun tatbikatından 
mağdur olan eğitmenlere dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu i(6/62) 503 

— Sivas -Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlulnun, bir gazetede yayımlanan 
«Atatürk'e ait eşyalara» dair Millî Eği
tim Bakanından sozl üsorusn '(6/28) 357 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlutoun, Yurdumuzda kurulması 
düşünülen üniversitelere dair Millî Eği
tim Bakanından sö'zlü sorusu '(6/54) 502 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta 
olan ve inşa halinde bulunan Erkek Sa
nat enstitülerine dair Millî Eğitim Baka
cımdan sözlü sorusu (6/15) 207 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak Eşme ilçesinde 10 Kasım günü mey
dana gelen olaylara dair Millî Eğitim ve 
İçişleri bakanlarından «özlü sorusu (6/38) 396 

Sayfa 
— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-

ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik 
Okuluna ve diğer akullann ihtiyaçlarına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu i(6/70) 601 

Millî Savunma Bakanından 

— Erzurum Milletvekili öıyasettin 
Karaea'nm, Erzurum - İspir ilçesinde bir 
vatandaşa İstiklâl Madalyası verilmesi 
işlemine dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu ı(6/88) 660 

— İzmir Milletvekili Talât Orhun'
un, İzmir'in Scferhisar ilçesinde yapılan 
NATO tatbikatında zarara uğnyan köy
lülere dair Millî Savunma (Bakanından 
sözlü sorusu (6/29) 357 

—. iSSkarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'in, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'
ye gönderilen Amerikalılara dair Baş
bakandan, İçişleri, Dışişleri, Millî (Savun
ma ve Millî (Eğitim bakanlarından sözlü 
sorusu (6/26) 356 

Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş ala-

• eaklar için yapılan çalışmalara dair Ma
liye ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/23) 237 

Orman Bakanından 

— Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman 
Başmüdürlüğüne dair Orman Bakanın
dan sözlü sorusu (6/79) 601 

— (Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Ilgın ilçesi 'Diğrek köyünün orman için
den başka bir mmtakaya nakline dair 
Orman ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu (6/63) 508 

— (Sinop Milletvekili Tevfik Fikret 
övet'in, Sinop ili orman ve dağ köyleri
nin kalkındırılmasına ve ayrılan ödenek 
miktarına dair Orman ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu '(6/41) 397 

— 'Sinop Milletvekili (Hilgi İşgüzar'-
ın, Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğü
nün kurulması hakkında ne düşünüldü-
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Sayfa 
güne dair Orman Bakamından sözlü so
rusu (6/86) 660 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanımdan 

— Ankara (Milletvekili Osman So-
ğükpınar'ın, halk sağlığı bakımından sa
kıncalı olan bâzı tarım ilâçlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/60) 503 

— Ankara Milletvekili Osman Boğuk-
pınar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım {Bakamından sözlü 
sorusu (6/13) 207 

— (Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Maraş Devlet Hastanesinde ne 
kadar uzman, hekimin vazife gördüğüne 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/75) 601 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin, sosyalizasyon programı dı
şında tutulma sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 660 

— Siirt Milletvekili Mehmet Nebil 
Oktay'ın, Siirt'e doktor teminine ve 
sosyalizasyon eksiklerinin giderilmesine 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım [Bakanın
dan sözlü sorusu (6/16) 207 

Tarım Bakanından 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar'mı, halk sağlığı bakımından sakın
calı olan bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu '(6/61) 503 

— İzmir Milletvekili Talât Oğuz'un, 
tzmir süt fabrikasına dair Tarım 'Baka
nından sözlü sorusu (6/31) 357 

— Konya Milletvekili İhsan Kaba-
dayı'nm, damızlık hayvan temini ve süt 
istihsalinin artırılmasına dair sözlü so
rusu ve Tarım (Bakanı Stlhamİ Ertem'-
in cevabı (6/3) 72,230:231 

—> Eonya (Milletvekili İhsan Kabada
yının, hububat fiyatlarının tesbit ve 

Sayfa 
ilânına dair sözlü sorusu ve Tarım Ba
kanı (tlhami Ertem ve Ticaret Bakam 
Ahmet Dallı'nın cevapları <6/L) 72,224:227 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın, Tekirdağ'a bağlı (Hayrabolu il
çesinde dağıtılan tohumluk buğdaya dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/14) 207 

Ticaret Bakamından 

— Adana Milletvekili Alı Rıza Oüllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai kredi
ye kavuşmaları için bir Kooperatifler 
Bankasının kurulmasına ve traktör plas
manı politikasına dair Ticaret Bakamın
dan sözlü sorusu (6/25) 356 

— İzmir Milletvekili Talât Orhun'un, 
izmir Ticaret Gazetesinde yayımlanan 
«Mesuliyeti kim yüklenecek» başlıklı ma
kaleye dair (Başbakan ve Ticaret (Baka
nından sözlü sorusu ı(6/37) 396 

—• Konya 'Milletvekili (İhsan Kaba-
dayı'nın, hububat fiyatlarınım tesbit ve 
ilâmına dair sözlü sorusu ve Tarım Baka
nı tlhami Ertem ile Ticaret Bakanı Ah
met BaÜYnın cevaplan .(6/1) 72,224:227 

— Sivas Milletvekili Mustafa Palaoğ'-
lu'nun, Sivasta bir Ticaret Borsası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü Borusu 
(6/52) 502 

— Tokat Milletvekili tsmet mimi 
Balâ'nın, Hastaş Anonim Şirketinin du
rumuna dair Ticaret (Bakanından sözlü 
sorusu (6/83) 601 

Ulaştırma Bakanından 

— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'-
ın, PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcıları
ma dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/45) 397 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme 
ihtiyacına dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/71) 601 
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3 - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
Say/0 

—. Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün, Antalya'nın Elmalı ilçesinde memur
larım meydana getirdiği olaylara dair 
İçişleri ve 'Adalet bakanlarından yazılı 
sorusu 1(7/24) 397 

— (Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'-
ın, bir gazetecinin otomobilinin yakıl
ması sebebine dair Adalet ve İçişleri ba
kanlarından yazılı sorusu (7/18) 357 

(Başbalkandaaı 

—ı Afyon ıKarahisar [Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Afyon'un Çay ilçesinde 
kurulacak kâğıt fabrikasına dair Başba
kandan yazılı sorusu (7/39) 509 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'-
nın, Başbakan tarafından yapılan gezi
lerin tanzim ediliş şekline dair (Başbakan
dan yazılı sorusu '(7/3) 203 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozath'-
nın Sivas'ta 8 ve 10 luk inşaat demirinin 
satışına dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/5) 208 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan ıöz-
trak'm Tekirdağ, Edirne ve (Kırklarelİ'ndef 
kurulmuş bulunan yağlı tohumlar koope
ratifinin faaliyetine dair (Başbakan ve 
Ticaret Bakanından yazılı sorusu '(7/5) 660 

Bayındırlık [Balkanından 

—. Çorum Milletvekili Cahit Angın'-
in, Çorum'u civar ilçelere bağlıyan yolla
rın ulaşıma elverişli hale getirilmesine 
dair Bayındırlık Bakanından yazılı so
rusu <(7/49) 660 

— Denizli Milletvekili IFuat Avcılaın, 
Denizli - Fethiye - Muğla arasındaki yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan yazılı sorusu (7/12) 237 

— Denizli Milletvekili Fuat iAveı'nm, 
Denizli'yi Uşak'a bağlıyan yolun etüt ve 
projelerine dair Bayındırlık Bakanından 
yazılı sorusu (7/11) 237 

Sayfa 
—. Tokat Milletvekili [Reşit Önder'in, 

Avrupa - İran transit yoluna dair Bayın
dırlık Bakanından yazılı sorusu '(7/36) 503 

— Tokat Milletvekili Reşit (önder'in, 
Tokat ili ile ilçeleri arasındaki yollara dair 
sorusu ve Baymdırlık Bakanı Turgut Gü-
lez'in yazılı cevabı (7/7) 208,653:654 

Çalışma Balkanından 

— Yozgat MilLetveküli Abdullah Ba$-
türkVün, Sosyali Sigortalar Kıınuimru Genci 
Müdürlüğünde dstihdiam .edilen miüıgavirle-
re dair Çalışıma Bakanınldaa yazılı soru
su (7/16) 312 

— Yozgat MilletvdkiM Abdullah Baş-
türk'ün, Sosyal Sülgorttalaır Kurumunum 
hizmet alanı duşunda kalan İş ve tşçi Bul
ma Kurmmıun'a yaptığı ödetmeye dair Ça
lışma Balkanından yazılı sorasu (7/15) 312 

Dışişleri Bakanından 

— latiantbul Millötvdkiİi Sezai Or-
kunt'un, bir kısım Arap ülkelerince Do
ğu, - Avnufpa'dıan alman uçaMara yur-
duioıuiz üzerinden geçiş izni verilip veril-
mödiğirve dıaîr Dışişleri Bakanından ya-
aılı sorusu (7/38)' 503 

— Konya Mâlletvelkili Sadi Koşaş'ın, 
ikili anlaşmalar 'konıusunkla yapılan çatlış-
ınıaJara dair Dışişleri Baka/nı-nıdanL yazılı 
sorusu (7/14) 237 

— Urfa Milletvekilli Necata Aksioy'un.', 
Suriye'de haik ve ınucnfeuatleri imktnaın va
tandaşlarımıza ve Snıriyelilcnıi' blokte edi
len parklarına dair Dışişleri ve Malîye 
balkanlarından yazılı SOIÎUSU (7/41) 509 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Afyon MÜletvekili A, İhsan Ulu-
bahşi'nin, Amerifkan Stearns Roger firma
sının Türfkİyetâe Mr firmaya veya şahsa 
'koımkyon ücreti verip ve1 mı K*1 iğine 'dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı sorusu (7/23) 397 



Sayfa 
— Afyon Karahisar Mâlfetvekili Sü

leyman Matlnıtofliıiı, Afyon - Selevir Ba-> 
rajının «ulama (kanallarına Idair Enerji 
ve Tatbiî KaynlaMa-r Balkanından yazılı 
sorusu (7/40) 509 

— Çomtaa Milletvekili Cahit Aragın'ım, 
Ocmam'da yapılması dHişünıülen Çomar Ba
rajının etüt ve proje çaüışimıalannıa dair 
Enerji ve Taibiî Kaynıaildar Bakanınldlan yai-
aılı soruşa (7/50) ©60 

— Denizlili Milletvekili Fuat Avcı'-
nın, Denizli hudıuftkrı ligindeki AdıgÜF 
ael«r "barajınım proj'emnin ne zatoan ta-
•maımüanıacâ mia dair SOTOBU ve Enerji ve 
Taibiî Ea(ynJ8)klar Bakam Satrit Osman 
AvK}i*naıı yaaılı oevalbı (7/8) 237,654:655 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Anlkara Milletvekili Osman Soğufk-
pmar'ın, 4/10195 sayılı Kararname ite *&• 
tühdaTn. eSdiiLen peraonıelaiY harcırahlarmaı 
diair Borusu ve GJülm'rülk ve Tekel Bakanı 
Ahmet İhsanı Birintaiioğhı'nnıiL yazılı oevalbı 
(7/6) 208,652:653 

— OtazıaarıSbep Mül«StJveikdı]i Şiniği Qo-
lakoğtkı'nıun, 1>eikel jnüdürtMerintce Gıi-
mey - Doğu BÖlgesdndıen satınalınan şa-
raph'k -ötefiBnıe diair Oütmrü.'k ve TeSteel Bal-
kanömıdan yazılı somsu (7/31) 503 

— lamdr MiMıetveMl BMüsi Çalkır'uı, 
Ege tütJün piyasasının ise aalmam açılacak 
ğınıa ve mafhsullerin değerlendirilmesine' 
dair sorusu vs Gülmrülk ve Tekıel 'Babanı 
Ahnuet İhsan Birincdoğlu'nıun yazılı cevaibı 
(7/21) «97,655 =656 

İçişleri Bakanından 

— Anıtalya MUk*vekdl!i ihsan- A*a-
öv'ün, Anftalyatom Elmalı ÜçestıiKİıe im<e-
(murJarm meyldanıa getirdiği olaylaıra ıdair 
İçişleri ve Adalıeıt "bafeanlari'nd&n yaeıh 
sorusu (7/24) 397 

— GaHİantep MÜUeStirolCili Cinası Ço-
laflcoğla'Min, TünkSyeVie feaçaflaçıhğm ön
lenmesi âçlin aîımiaın .tedbirlere dair t a l e r i 
BaBoamofdanı yazıl] sorusu (7/28) 505 

Sayfa 
— Mardin Milletvekili Esat Kemal 

Ayibar'ın, Mardin'de işlenen suçların fail
lerine dair İbişleri Bakanından yazılı so
rusu (7/42) «01 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
bir gazetecinin otomobilinin yakılması se
bebine dair Adalet ve İçişleri 'bakanlarından 
yazılı sorusu (7/18) 357 

İmar ve iskân Balkanından 

— Konya Milletvekili Sadi Koçaş'm, 
belediye hisselerinin îller Bankasındaki 
miktarına ve hangi (belediyelere .ne kadar 
yardım yapıldığına dair İmar ve İskân Ba
kanından yazık sorusu (7/27) 503 

Köy işleri Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu toun, Afyon iline -bağlı Kilise 
köyü yollarının yapımına dair Koy İşleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/38) 509 

— Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, 
Bolu'ntm Kıbrısçık ilçesine bağlı Deveci 
köyü yolunun inşasına dair Köy İğleri Ba
kanından yazdı sorusu (7/1) 72 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'mn, 
Sivas iline bağlı köylerin içme suyu ihti
yacına dair Köy İşleri (Bakanından yazılı 
sorusu (7/43) 601 

Maliye Bakanından 

— TJrfa Milletvekili Necati Aksoy'un, 
Suriye'de hak ve menfaatleri bulunan va-
tandaşlarlamımza ve Suriyelilerin bloke 
edilen paralarına dair Dışişleri ve Maliye 
bakanlarından yazılı sorusu (7/41) 509 

MIH E^âtiın Bakanından 

— Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Denizli'de yüksek ttifenik okulu açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un 
yazılı cevabı (7/10) 237,655 
— Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın, 

Ardahan Lisesinin öğretmen ihtiyacına ve 
pansiyon tbinasmm tamamlanmasına dair 
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu 
(7/19) 357 
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Bmtf* 
— Kars Milletvekili Kemal Okyay'ıu, 

Kars Kız İlkoğretmeıı Okulunda uygula
nan giriş sınavına dair Millî Eğitim Baka
nından yazılı soruşa (7/20) 357 

— Maraş Milletvekili Mehmet Ozdal'ın, 
Maraş Lisesinde boş, geçen derslere dair 
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu 
(7/37) 509 

— Samsun Milletvekili Mustafa Boyar"-
m, 1960 - 1970 ders yılında Lâdik Öğret
men Okuluna -kaç öğrenci alındığına dair 
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu 
(7/25) 397 

— Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, Trabzon'un Çaylkara ilçesi 
Ortaokuluna tâyin edilen müdüre dair 
Millî Eğitim. Bakanından yazılı sorusu 
(7/47) 602 

— Urfa Milletvekili Vehbi Melikin, 
bâzı okulların Öğretmen ühitiyacma dair 
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu , 
(7/44) 601 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
ilk ve orta dereceli okul öğretmenleri ile 
müdür ve millî eğitim müdürlerinin nakil
lerine dair Millî Eğitim Bakanından yazılı 
sorusu (7/22) 397 

Millî Satmama (Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, harb malûlü bâzı vatandaşların 
tstiklâl Madalyası içim yaptıkları müraea-
atlere dair Millî Savunma Bakanından ya
zılı sorusu (7/29) 503 

— İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt'-
ıın, nükleer silâhlar hususunda genel poli
tika görüşüne dair Millî iSavunnıa Bakanın
dan yazılı sorusu (7/34) 503 

— Konya Milletvekili özer ölçmen'-
in, İstiklâl Madalyası alacaklar için yapı
lan çalışmaya dair Millî Savunma Baba
nından vasılı sorusu (7/26) 397 

Orman Bakanından 
— Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-

ün, Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman 
işletmesinin açılmasına dair Orman Baka
nından yazılı sorusu (7/46) 602 

Sayfa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Maraş Milletvekili Nejat Çunadar'-
m, Maraş'm doktor ihtiyacının karşılanma
sı ile sağlık ocaklarındaki münhal kadro
ların doldurulmasına dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından yazılı sorusu 
(7/45) 602 

— Sivas Mi'lleUvdkili ValMt Boaarth'-
•nın, ihalesi fesholunan Sivas Göğüs Has-
ttalıkları Hastanesine dair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yard ım Bakanı Vedat Âli Öz
kan ' ın yazılı ıccvaı (7/4) ' 207,650: 

•65"2 

Sanayi Bakanından 

— Tokat Milletivekili Reşit önder'in, 
Tokat'ta çimento fabrikası yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğinle dair Sanayi 
Bakanından yazılı sorusu (7/17) 312 

Tarım Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon'a bağlı Çiçektepe 
köyü halkına verilecek tohumluk buğday 
vo arpaya dair Tanın Bakanından yazılı 
Burum (7/13) 27:1 

—Gaziantep Milletvekili Şinasi Oolak-
oğlu'nun, Gaziantep'in Kilis ilçesinin zey
tincilik ve bağcılık bakımından önemine 
dair Tanın bakanından yazısı sorusu 
(7/30) 503 

Ticaret Bakanından 

— Denizli Milletvekili Fuat Aveı'nın, 
Denizli'de kurulması düşünülen kombina 
ve soğukhava depolarının etüt ve projo 
çalışmalarına dair Ticaret Bakanından ya
zılı sorusu (7/9) 2;J7 

—• Gaziantep Milletvekili i^inasi Oolak-
oğlu'nun, Ziraat Bankasının Gaziantep 
iline bağlı ilçelerdeki ajans ve şubelerinin 
durumuna dair Ticaret Biakanından yazılı 
sorusu (7/32) 503 

— Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, 
Kars halkına yiyecek, tohumluk ve hayvan 
yemi temini için yapılan yardımlara dair 
sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Dallı'nııi 
yazılı cevabı (7/2) 168,649:650 



Sayfa 
— Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'-

nı, Tekirdağ, Edirne ve Kjrklarelİ'nde ku-
ı-ulmuş bulunan Yağh Tohumlar Koopera
tifinin faaliyetine dair, Başbakan ve Tica
ret Bakanından yazılı sorusu (7/51) 660 

Ulaştırma Bakanından 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 

— 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısı (1/20) "08 

— 6375 sayılı Kanunla onaylanan Ku
zey Atlantik Andlaşmasına taraf devlet
ler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair 
sözleşmenin VITI nci maddesinin 2 nci fık
rasının «F» bendine ek kararın tadiline 
dair Kuzey - Atlantik Konseyi kararının 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da (1/109) 461 

— 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 neü maddeleri
nin değiştirilmesine dair (1/78) 403 

— Ankara kanalizasyon şebekesinin An
kara Belediyesine devri ve ilgililerin yü
kümlülüklerinin belirtilmesi hakkında 
(1/79) 403 

— Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/47) 399 

— Ankara Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kammu tasarısı (1/48) 399 

— Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/4) 357 

—. Arşiv kanunu tasarısı (1/143) 509 
— Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen

mesi hakkında (1/80) 403 
— Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 

50 dekarının Millî Eğitim hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Hazineye satılması hak
kında (1/81) 403 

— Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair (1/77) 403 

— Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumi Anlaşmasına ek üçüneii 
protokolün onaylanmasına dair 29.8.1961 
tarihli ve 358 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı (1/82) 403 

21 — 
Sayfa 

Doğu illerine yapılan tren seferlerine dair 
Ulaştırma Bakanından yazılı sorusu 
(7/48) 602 

— Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, DDY. ve D.H. Yollarının iç ve dış 
hatlarında ücretsiz seyahat edenlere dair 
Ulaştırma Bakanından yazılı sorusu (7/35) 503 

,— Başbakanlık teşkilâtı hakkındaki 
6330 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında (1/21) 398 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/49) 399 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/50) 399 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/5) 357 

— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kurulu
şu hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bîr maddesinin kaldı
rılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin 
eklenmesine dair (1/83) 403 

— 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 
nci maddesinin 2.12.1960 tarihli ve 150 sa
yılı Kanunla değişik 43 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında (1/25) 398 

— 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/44) 399 

— 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/45) 399 

— 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/46) 399 

•—' 1969 kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı (1/141) 504 

— 1969 yılı Bütçe kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/22) 398 

— 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/136) 503,662,676:681,691:692 

—• 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/3) 357 

TASARILAR 
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Sayfa 
— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka

nununun 50 nci maddesi ile 83 ncii mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun (1/24) 398 

— 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair (1/28) 398 

— 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme- -
leri Kanummn başlığının ve 'bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin 

. kaldırılması, bu kamuna bâzı madde ve 
fıkralar eklenmesi hakkında (1/29) 398 

— 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Ka
nuna geçici bir madde ilâve edilmesi hak
k ı n a (1/27) 398 

— 1111 sayılı Askerlik Kjanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair 8.8.1961 
tarihli ve 341 sayılı Kanını ile 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilâtı Kanununa geçici üç 
madde eklenmesine dair 8.8,1961 tarihli ve 
342 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair (1/84) 403 

—111.1 sayılı Askerlik Kanununun 1413 
sayılı Kanunla değiştirilen 14 ncü maddesi 
ile 33 ncü maddesinin ve 3899 sayılı Ka
nunla değişik 94 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve aynı kanunun 15 nci madde
sinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
(1/26) 398 

— Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı 
(1/30) 398 

— Çocuk mahkemelerinin kuruluş, gö
rev ve yargılama usulleri hakkında 
(1/144) 509 

— Denizde can ve mal koruma hak
kında (1/111) 461 

— Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmalınması için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkında (1/31) 398 

— Devlet Hava Meydanları isletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Ke-
sinhesabı hakkında (1/51) 399 

Sayfa 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Ke-
sinhesabı hakkında (1/133) 503 

— Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı (1/6) 357 

— Devlet hesaplarında liranın esas 
ittihaz edilmesi hakkında 3290 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanıma bir madde eklenmesine dair 
(1/23) 398 

•—. Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağb. (1) sayılı cetvel ile tadil ye ekleri
nin içişleri Bakanlığı merkez ve iller me
murları kısmında değişiklik yapılması hak
kında (1/132) 503 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/52) 399 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1966 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/53) 399 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/54) 399 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/7) 357 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesabı 
hakkında (1/55) 399 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1967 bütçe yıh Kesinhesabı 
hakkında (1/56) 399 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine ek ödenek 
verilmesi hakkında (1/32) 398,661,674:675, 

683:684 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı (1/8) 357 

— 4619 sayılı «istanbul Teknik Üniver
sitesi» hakkında Kanunun bâzı maddeleri
nin kaldırılması, 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve kanuna bir madde ile geçici 
madde eklenmesi hakkında (1/116) 461 

— 4047 sayılı Kanun/a eki (1) numara
lı cetiveMe değ^iklîk yapılmadı haktemHa 

(1/110) 461 



— 23 — 

Sayfa 
— 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Le-

•hdriG Giüımrlttk Kolaylıkları Sözleşmesi» ve 
eski «Turistik propaganda malzemesi ve 
belgeleri hakkındaîlci pmtdk'ol» ite «özel 
karayolu araçlarının geçici liıthaline Vlair 
GiÜınrük Sözleşmesi» ne katılmamızın uy
gun bulunduğu hakkında (1/1148) 602 

— Ege Ünivensitasi 1967 Mitçe yılı Ke-
siuhesaıbı hatikıııda (1/57) . 399 

— Ege Üniversfttesi 1970 !yıh Bütçe Ka
nunu taisansı (1/9) 357 

— Emekli .Sandıfelariyle Maluliyet, 
İhtîyarlılk ve Ölüm Sigortaları kanunlarına 
tabi Ihizmsetlerin blirleşıtirilıtnesi hak'kırida-
ki Kanuna geçici hdr ımald'de eklenmesine 
<dalir (1/88) 403 

— Eski eserler kanunu tasarısı (1/85) 403 
— Eşyaların geçici [kabulü için A.T.A. 

karneleri hatknüda Gümrük Sbsl&şmesiine-
katılmamızın uygun bulunduğuna ilaip 
(1/112) 461 

— Fazla fiyatla bilet satanîarın ceza-
landırilimala.n hakkında (1/113) 461 

— Genel Muhasebe îkanunu tasarısı 
('1/33) 396 

— Genel nüfus yazımı kanunu taftamı 
(1/86) 403 

— Gülmrük ve Tekel IBaıkaınlığının ku
ruma ve görevleri hakkındaki 2825 sayıîı 
Kanunun bâ'zı m adide ferinde dieğişîfclilk1 

yapılmasına ve bu t amına bâzı muaddeler 
ciltlenmesine, 2825 sayılı Kanundia diüğ&pk-
lik yapan 6851 ve 6410 sayılı kanunların 
*bâzı maid'del erinin değiştirilmesine, Güm
rük (muhafaza ve muamele sınıfı memur
ları teşklilâtı hakkmdaiki 3944 sayılı Kanu
na bâzı (maddeler eklenmesine ve bâzı 
maddelerinde değişildik yapılmasına, Te>-
kcl Genel Müdürlüğünün kumlÜR. ve gö-
rövleri hakkındaki 4037 sayılı Kanunla, bu 
'kanuna Ibağh cetvellerde (değişiklik yapan 
6939 oayılı Kanunun bâzı madidıeteri ile 
bâzı 'kadroların kaldırılmasına dair (1/139) 504 

— Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kamımı tasaınısı (1/10) 357 

— Hendek kanası Kbmaliye Mahallesi 
nüfusunda Iktayıth Mustafiaıoğlü 1329 do
ğumlu Falik özer'in, Ibakıye cezasının affı 
hakkında (1/149) 660 

Sayfa 
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesabı hak
kında (1/58) 399 

— Hudut ve Sahiller Sağlık ve Genel 
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı (1/11) 357 

— 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararm onanması (hakkında 
(1/115) 461 

— 261 saydı Kanun gereğince Hükü
metçe alman t a r a r ın onanması hakkınJdıa 
(1/145) 506 

— 237 sayılı Taşıt Kanununa (bağlı (1) 
saiyılı cetive-M'e ^değişiklik yapılması hak
kında (1/87) 403 

228 «sayılı kanuna geçici bîr madde ek
lenmesine (dftir (1/88) . 515:516 

— İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri 1970 yılı Bütçe kanunu talsansı (1/14) 357 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1065 
'bütçe yılı Kesiİnheisabı hakkında (1/60) 399 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Kesinhesabı hakkında (1/61) 399 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 
İbikçe yılı eiIOsinhelsalbı hakkında (1/63) 399 

— İstan/bul Teknik Üniversitesi 1970 
ydı (Bütçe kanunu tasarısı (1/13) 357 

— İstanbul üniversitesi 1967 (bütçe yılı 
Kestinhesabı hakkında (1/59) 399 

— İstanbul Üniversitesi 1970 yılı (Büt
çe kanunu taıs&rısı (1/12) 357 

— Kaçakçılığın men ve takibine üair* 
1918 sayılı Kanun ile 1918 sayılı Kanunun 
'bâzı imadldelerinin tadiline ve 'bu kanuna 
'bâzı maddeler eklenmesine dair 0829 fsayıh 
Kanunun 'bâzı maddelerinin değiyürilımıeSi-
ne ve bâzı (maddelerine ilâveler yapılması
na dair (1/117) 461 

— Kahve ve çay inhisarı hakkındaki 
4223 sayılı Kanunun 8̂ nci 'maldidlesinün de
ğiştirilmesine dair (1/140) 504 

— Kara Avcılığı kanun tasarısı (1/118) 671 
— Karayollaırı Genel Müdürlüğü 1969 

yılı Bütçe Kaınununıa ıbağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakfkında (1/137) 661,676, 

687:688 
— Kanun ve kararnameler ioaibı olarak 

1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Koo-
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A«rf« 
peratKleri Birlikleri nıeadinde tetoevvun 
elden Haizine alacaklarının terkini halkkın-
•da (1/89) 403 

— Kara avcılığı -kanunm tasarısı (1/118) 461 
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 

bütçe yılı Ke&bıhesabı hakkında (1/63) 399 
— Karayolları Genel Mudıürlüğü 1967 

bütçe yılı Keöinhasabı hakfarf&a (1/64) 399 
— Karayolları Geniel Müdürlüğü 1969 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de<-
ğlişiklife yapılması hakkında (1/T87) 503:504 

— Karayolları Genel Mutdlürluğtü 1970 
yılı Etütçe kantınıu tasamı (1/15) 357 

— Kübikleri sararîı eme ve yayınlıar-
dan korulm» kanomu tasarısı (1/90) 493 

— Meslekî malzemenin geçici İthaline 
ilişkin Goimrak So^zleşmesinim onaylatılma
sının uygun (bulunduğuna dair (1/M.9) 461 

— Milletlerarası Atoim Enerjisi Ajan-
amıtıı ayırealılk ve muafiyetleri hakUanda' 
Anlaşmaya Türkiye Cumlhuıtiyeti Hüküme
tinin katiıHznasuıın uygun Ibuluraduğuna 
dair (1/34) 398 

— Millî Emniyet hikmetleri teşMlâtın-
*da yararlı hizmetleri geçen dört kişiye va
tani hizmet tertifotinden aylık bağlanması 
haıkknnlda (1/114) 461 

— Mîllî parklar kamun tasarısı 
(1/91) 403,515 

— Nafaka alacaklamnıın yabancı imüetmv 
leketlerde talhsili ile ilgili sözleşmeye İka-
tılmamaızın uygun bulunduğuna dair 
(1/120) 461 

—NoteriSk kanun tasarısı (1/92) 403 
— Nülfus İkanunu tasarısı (1/93) '403 

— 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı 
Mîllî Korunma Suçlarının affı, Millî Ka
rarana Teşkilât SeHmaye ve foaı hesaplam-
nm tasfiyesine ve bâzı hükümler ihdası
na dair Kanunun 3 ncü maldBesinlin değişı-
tirilimesi hakkında (1/122) 461:462 

— 19 . 12 . 1947 tarik ve 5Ö16 sayılı 
Kanunun verdiği yetfeîjye (dayanılarak 
katılmış olduğumu1!; Milletlerarası Para 
Fonu AnaaMeşınrasdımde değişildik yapıl-
masma dair Anlaşmanın uygun bulunidluğu 
hakkında (1/1) 178 

Sayfa 
— 13 . 5 . 1961 tarihlinde 299 sayılı 

'Kanunla yüriirTlüğe .gtiren «Nükleer Ener
ji Alanında 'Hukukî Mesuliyete dair Söz
leşme» de yer almadığı anlaşılan 11 nci 
<maldflenin tasdiki hakkında (1/121) 461 

— 17 . 7 . 1964 taatfhK ve 507 sayılı 
Esnaf ve Küçük S&natkânlar Kanununun1 

111 ve 112 nci maddeleriyle geçici 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici 4, 5 ve 6 neı maddelerin eklenmesi
ne dair (1/94) 403 

— Ordu ve Jandarmaya mensup subay
larla erlerin ve diğer binek hayvanı halkki 
olanların ikeridi smalı bineklerinin ve Türk 
'Silâhlı Kuvvetlerince alınan halk taşıma 
araçlarının (karşılıklarının ödenmesi hafc-
kınlda (1/98) 404 

— Orman Genel Müdürlüğü 19*65 büt
çe yılı Kesinhesabı hakkında (1/65) 399 

— Orman Genel Müdürlüğü 1966 büt
çe yılı Kesinhesabı hakkında (1/66) 399 

— Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Kesinhesabı hakkında (11/67) 399 

— Onman Genel MüldıürMğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) (B) itştaretfi 
cetvellerde değişiklik yapıkna&ı hakkııMıa 
(1/138) 504,661,676,689:690 

— Orman Genel Müdiürlluğü 1970 yılı 
Bütçe 'kanunu tasarısı (1/16) 357 

— Otel, motel, han ve pansiyonlarda. 
oturan ve çalışanlar ile bina kapıcılarının-
kimliklerimin bildirilmesi hakkında (1/34) 503 

— 30 Mart 1968 tarihinde Ankaratâa 
İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Federatif Cumhuriyeti arasında 
konsoüosktk ısözllesme&inin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair (1/95) 403 

— XXVII sayılı Türkiye Outothuriye-
ti illistesi en ziyade müsaadeye mazhar mil
let tarifesinin yürürlüğe ko-nuılma&ına da
ir olan Bakanlar Kurulu kararınMi onay
lanması hatckıntda (1/96) 408 

— XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
tti listesi 'en ziyade müsaadeye maızhar ımil-
let tarifesinin yürürlüğe konulmıasüna da
ir olan Bakanlar Kurulu hararının onay
lanması hakkında (1/97) 403:404 

— Petrol Daiiıresi Başkanlığı 1966 Mit
çe yılı Kesinhesabı hakkında (1/68) 399 
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Sayfa 
— Petrol Dainesi Başkanlığınün 1967 

'hiüıtçe yılı Kesinflıesabı hakkında (1/69) 400 
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı (1/19) 358 
— Salgın ve bulaşıcı haBitalmklairla ola

ğanüstü savaş hakkımda (1/99) 404 
— Serbest malî müşavirlik kanunu ta

sana (1/35) 398 

— Setfgi, fuar, toplantı veya benaeri 
-yerlerde ««rgileneoek veya (kullanılacak 
eşyanın dtihalindeki Ikolaylıklarla ilgili 
Gümrük Sözleşmesiriin oaayltaıunıaaının' 
uygun bulunduğuna dair (1/123) 462 

— Seyahat acentalan kanun tasarısı 
(1/124) 462 

— Tabiî âfetler ^tesiriyle muhtaç duru
ma düşen çiftçilerle, geçim imkânını kay
beden köylü vataddaşlaıra, 'borçlanidırnıa 
suretiyle yemeklik ve yemlik 'hububat yar- ^ 
d»m satışları yapılması nakkjnida (1/146) 509 

— Tekel Genel Müdürlüğü 19£2 Mitçe 
yılı KesinhesaJbı -hakkında (1/130) 462 

— Tekel Genel Müdürlüğü T963 İMİtçe 
yılı Kesinhesabı hakkımda (1/70) 400 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1964 ibütçe 
yılı Kesinhesabı hakkında (1/71) 400 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1965 'bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkında (1/72) 400 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1966 bütçe 
yılı KesinhesaJbı rakkında (1/73) 400 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkında (1/74) 400 

— Tekel Geenl Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (1/36) 489,661, 

675;676,685;686 
— Tekel Geniel Müdürlüğü 1970 yılı 

Bütçe tkanunu tasarısı (1/17) 357 
— Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve 

«örerleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun 
bâzı maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna 
bağlı 2 ve 6939 sayılı Kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvellerin değiştiriluuesi ve 4036 sa
yılı Kanuna bir madde "eklenmesi hakkın
da (1/147) 509 

— Tekniker ve teknisyenlerin unvan, 
görev ve yetkileri haklımda (1/100) 404 

— Telsiz kanunu tasarısı (1/37) 398 

Sayfa 
— Türk Ceza Kanununun bâzı madde

lerinin kaldırılması ve 'bazı maddelerinin 
•değiştirilmesi hakkında (1/41) 398 

— Türk Parımakopesi hakkında kanun 
tasarısı (1/101) 404 

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Mete
oroloji işleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevlerine dair Kanunun 2 nci smaddesi-
a.in (A) fıkrası ile' 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (1/38) 398 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Avusturya Federal Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair 31 Ekim 1967 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
•bulunduğu hakkında (1/125) 462 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Teknik ve Kültür Anlaşmasının 
•onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
,1/126) 462 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri (Birliği 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 29 Ağustos 1967 (tarihli Anlaşmanın 
•onaylanmasının uygun ıbulundugu hak
kında (1/128) 462 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara-
sırda Hava Ulaştırmasına dair 25 Ağus
tos 1967 tarihM Anlaşmanın onaylanma
sının uygun ıbulundugu hakkında (1/127) 462 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti iarasında 30 Tem
muz 1966 tarihinde istanbul'da imzala
nan (ilim ve Sanat münasebetleri Anlaş
ması) nın onaylanmasının uygun 'bulun
duğuna dair (1/102) 404 

— Türkiye Cumhuriyeti .Merkez Ban
kasındaki Hazine .bonolarının tahkimi hak
kında (1/39) 398 

— Türk Silâhlı Küvetleri İaşe kanu
nu tasarısı (1/40) 398 

— Türk Soyundan gelen Kıprıs uyruk
luların hfemete alınması ile ilgili kanun 
tasarısı (1/129) 462 

— Umumi Hıımzı&sıhha Kanununun 
282 nei maddesinin değiştirilmesine ve 
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Sayfa 

bu kamuna iki ek madde eklenmesine dair 
U/103) 404 

— Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki (1/104) 404 

— 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanu
nuna ek 4047 sayılı Kanuna 'bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması, 6 ncı 
<maddesinin değiştirilmesi ve bu İkanuna 
bir ek 'madde eklenmesi haikkında (1/135) 503 

— 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla 
değişik 18 aıei maddeleriyle ek 2 ve 3 neü 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
muna bir madde -eklenmesine dair (1/42) 399 

— Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit 
muamele yapılması hakkındaki sözleşme
lini onaylamasının uygun bulunduğuna 
dair (1/105) 404 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yıh Kesinhesabı haikkında (1/75) 400 

— Vakıflar "Genel Müdürlüğü 1906 
'bütçe yılı Kesin&ıesalbı hakkında (U/76) 400 

— Vakıfllar Gendi Müdüriüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 

Sayfa 
(1/131) 462 

— Vakıflar Genel1 Müdürlüğü 1970 
yıh Bütçe kanunu tasansı (1/18) 357:358-

— Veteriner sağlık rabıtası kanunu 
tasamı (1/142) 504 

— Yangınla Mücadele teşkilât ve ted
birleri 'kanun tasarlısı -Cl/106) 404 

— 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanu
nunda değişikMk yapılmasına dair (1/107) 404 

— 7T26 sayılı ISivİl Savunma 'Kanu-
nuna iki madde eklenmesine dair (1/1.50) 661 

— «20 . 2 . '1930 (tari'h ve 1567 sayılı 
Türk parasının kıymetini koruma haikkın
da Kanun» un yürürlük süresinin uzatıl1-
masi'na dair (1/2) 312 

— "32 Nîsan 1992 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hakimler Kurulu (Kanunumun 
(bâzı mnadıdelerinin yeniden düzenlenmesine 
ve (bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
(1/108) 404,463, 

— 150 milyon' liralık m-adenî utfakhk 
para 'bastırılması hakkında/ki Kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
'kanuna (bir madde ekîenımıesine dair 01/43) 

899 

TEKLİFLER 

— Adana Mülefcvekili Kemal Satır ve 
10 arkadaşının, 26 . 2 . 1959 tarih ve 
73*4 sayılı Kanunun 1 anci 'maddesi ile, bu 
(kanunim 5 nci maddesinin 7 . 'İS . '1(967 
tarih ve 934 sayılı Kanuııla değiştirilmiş 
5 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
•29 . 12 . 19*66 tarih ive '019 'sayılı Kanunla, 
124 . 2 , !1961 tarih ve 263 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırıümasıııa dair kanum tek
lifi (2/12) 179' 

— Atfyıon Milletvekili Hamdi Hanıaimt-
'Cioğlıı tve 3 arkadaşının, 9484 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici 
•maddeler eklen-nııesine ve 'bu (kanunun (bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair 1101 sa
yılı Kanunun- ek 5 ııei mıaddesinin 1 ve 
2 nci tDkralannın deği(ştiril™elsine ve geçi
ci 9 ucu maddesimn Sürürlükten kaldıriN 
masma dair fcanran teklifi (2/1811) 660 

— Afyon Karahisar •Milletvekili Haımdi 
Hamanrcıoğlu ve 3 arkadaşının 'orman 
ürünlerinden orman 'köylerine pay veril-
-mosine dair kanun teklifi (2/109) 405 

— Afyon Karalhisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu ive (14 arkadaşının, Hayvan 
Sağlık Zabıtası kanun teklitfi (2/175) 602 

— Ankara Milletlvekili Kemal Yıllmaız 
ve 2 arkadaşının, 28 Şufbat J1959 tarihli ve 
'71245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
14 Ocak 1938 tarihli ve 8012 sayılı Harici
ye Vekâleti teşkilâtı Kanununa eklenen 
maddenin değiştirilmesine, meîfkûr 3312 
sayılı Kanunun 4 neü madd-dsine Ibir fıkra 
eklenmesine ve !30 Haziran 1939 töarihli ve 
3956 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı »cet
velin Dışişleri 'IMtanlığı kısmına Ibâzı kad
rolar •eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/110) 40(5 
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Sayfa 
— Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 

Tıkmaız'uı, Sıibay ve 'askerî - memurların 
ımaaşatma dıair talan U'363 sayılı Kanuna ve 
3961 sayılı Kanunun 3 ncii maddesiyle, 
5802 «ayılı Asöıibay Kanunumun S n©i mad
desinin 'değiştirilmesi Jıafekındafc «olan 
©4 Şfufbat 1961 tarih -ve 362 sayılı Kanuna 
(bir ek madde ilâvelsi hakkımla 'kamum tek
lifi 03/49} 238 

— Ankara Milletvekili Oğınz Ayıgfün ve 
3 -arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı teşkilâtında çalışmakta olup, 
•huaulsiyet ara eden yer ve Mîftnetlerde ı&i-
revlendirilen «ağlık personeline ödenek ve
rilmesine dair 472 sayılı Kanonum (birinci 
maddesinin değiştirilmesinle dair kanun 
teklifi (2/162) 660 

— Ankara Milletvekili 'Bakıp Harçerimez 
ve 2 arkadaşının, Millet MeolM İdari teş
kilatı 'hıkında kanun teklifi '(2/92) 358 

— Balıkesir Milletvekili Afhraet îhsan 
Kırımlı ve Eskişehir ıMillertive'kİli Mehmet 
İsmet Angı'nın, 11 . 4 , 19*28 tarih ve 
1219 sayılı Taîbalbet ve 'Şualbatı sanatları^ 
nm tarzı icrasına dair Kanunun sonuna bir 
•geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi '(2/167) 509 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan 
Kırımlı ve İS arkadaşının, 506 sayılı Sos-
yal 'Sigıontalap Kanununun 16 . 7 . 1965 
tarihli ve -672 sayılı Kanunl'a değiştirileni 
1Î18 nci maddesine 3 fıkra •ekîenın'esiûe dair 
kanun teklifi (2/168) 509 

— Burdur Milletvekili Mehmet ÖV 
ibey'in, askerî tıp faküilte^i kuırulmıaJsı hak
kında kanun teklifi .(S/l'l'l) 405 

— Burdur Milletvekili M'ehraet öz-
ibey'in, ıgiftçi ve k-öylü'lerin Ziraat Banka-
isııua ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
iborçlannıın taksite (bağlanması hakkındaki 
kanun -teklifi (2/114) 405 

—. Burdur Milletvekiil Mehmet öz-
ibeyln, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair ı3656 sayılı Kanuna 
(bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı lafölümüne yeni kad
rolar eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/119) 405 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
ıbey'in, Hakimler Kanununa ek 5017 sayı
lı Kanuna Ibağh ve 7103, 45 fve ©611 Bayrlı 
Ikanunlarla değiştirilmiş '"bulunan «etvelîn 
değiştirilmeline dair ıkanuın teklifi (2/117) 

Sayfa 

405 
— Burdur Milletvekili Mehmet öz-

bey'in, 237 sayılı Taşıt Kanununun 8 nci 
maddesine ilişik iki sayılı cetvele ilâve 
yapılması hakkında kanun teklifi (2/115) 405 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türk Ceza Kanununun 455.nci mad
desinin 1 nei fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi (2/112) 405 

— 'Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, 306 «ayılı Milletvekili Secimi Kanunu
na ek kanun teklifi 2/116) 405 

— Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı 
ve 11 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 
7303 sayılı kanunların yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanım teklifi (2/141) 462,671 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/15) 171,672 

— Bursa Milletvekili Kasım •Önadım'-
ın, Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi 
(•2/14) 179,672 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar 
kanunu teklifi (2/13) 179,671:672 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, Halk Bankası kuruluş kanunu teklifi 
(2/16) 179 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, Ticari işletme rehni kanun teklifi 
(2/17) 179 

— Bursa Milletvekili Kasım Önadım 
ve 12 arkadaşının, Kara Avcılığı kanunu 
teklifi (2/53) 238 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım 
ve 12 arkadaşının, Sermaye Piyasasının 
tanzimi ve teşviki hakkında kanun teklifi 
(2/52) 238 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım 
ve 12 arkadaşının, Süt Endüstrisi kuru
luş kanunu teklifi (2/51) 238 
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— Bursa Milletvekili Kasım Önadım 
ve 12 arkadaşının, Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/50) 238 

— Bursa Milletvekili iSadrettin Çang<a 
ve 9 arkadaşının, 12 . 1 . 1961 tarih ve 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 77 ve 81 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (.2/119) 406 

— Bursa Milletvekili .Sadrettin Cangıa 
ve 10 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 26 ncı maddesinin 
7 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/169) 509 

— 'Bursa Milletvekili Sadrettin 'Çanga 
ve 11 arkadaşının, (Bursa'da Bursa Üni
versitesi adı ile bir üniversite kurulması
na dair kanun teklifi (2/118) 406 

— Cumhuriyet Senatosu Afyon Üye
si M. Kemal Şenocak'ın, 635 sayılı Uzman 
Jandarma Çavuş ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Içhizmet kanunlarının bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
deler eklenmesine dair kamın teklifi 
(2/39) 237 

—- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yİğit Köker'in, Diyanet İşleri Başkan
lığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 2 
Temmuz 1955 tarihli ve 633 sayılı Kanu
nun 22 nei maddesinin (f) fıkrasının de
ğiştirilmesi ve 36 nei maddesinin yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun tek
lifi (2/150) 504 

— Cumhuriyet iSenatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker'in, çiftçi ve köylülerin T. 
C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine olan borçlarının taksite bağ
lanması hakkında kanun teklifi (2/2) 178 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üni
versiteler Kanunu gereğince, do
çent kadrosundan profesörlüğe yüksel
tilmiş bulunan öğretim üyelerine, profe-

Sayfa 
sörlük kadrosu verilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/40) 237 

— Cumhuriyet Senatosu (Balıkesir 
Üyesi (Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ti
caret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/59) 274 

— Cumhuriyet Senatosu «Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye» si Hidayet Aydın-
er'in, 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 332 sayılı Kanunla değişen 50 
ve 51 nei maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (S/180) 660 

— Cumhuriyet Senatosu «Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye» si Hidayet Aydın-
er'in, Hukukta muhakeme usulü kanun 
teklifi 2/86) 312 

— Cumhuriyet Senatosu «Cumhurbaş
kanınca Seçilen tiye-» si Ragıp Üner'în 6972 
sayılı Korunmaya muhtaç çocuklar hakkın
da Kanunun 8 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi (2/44) 238 

— Cumhuriyet Senatosu «Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye» si Ragıp Üner'în, 
1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/45) 238 

— Cumhuriyet Senatosu «Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye»si Ragıp Üner'in 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, 
Üniversiteler Kanunu gereğince, doçent 
kadrosundan profesörlüğe yükseltilmiş bu
lunan öğretim üyelerine, profesörlük kad
rosu verilmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/40) 237 

— Cumhuriyet Senatosu «Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye» si Rag,p Üner'in, Me
deni Kanunun 253 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/96) 404 

— Cumhuriyet Senatosu «Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye» si Ragıp Üner'in, 
Ulaştırma ve Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünde hava seyrü
sefer hizmetlerinde çalışan personele ve
rilecek tazminat ve tanınacak haklara dair 
kanun teklifi (2/46) 238 
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Sayfa.. 
— Cumhuriyet Senatosu '«Cumhurbaş

kanınca Seçilen Üye» si Eagıp Üner'in, Ve
rem Savaş Demekleri ile Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş Kurumuna yardım 
hakkında kanun teklifi (2/47) 238 

— Cumhuriyet Senatosu «Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye» si Zerin Tüzün'ün, 
6273 sayılı Kanuna 1 geçici madde ilâve
sine dair kanun teklifi (2/6) 178 

— Cumhuriyet Senatosu «Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye» si Zerin Tüzün'ün, 
5965 sayılı Kanuna bir g'eçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/5) 178 

— Cumhuriyet Senatosu «Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye» si Zerin Tüzün ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı [Kanununun 68 nci maddesine 2 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/3) 178 

— Cumhuriyet Senatosu «Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye» si Zerin Tüzün'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik 
öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı 
hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/4) 178 

— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üye
si Celâl Ertuğ ve üç arkadaşının, 5239 
sayılı Anlkara Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları Kanunu ile bu kanunu değiştiren ka
nunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/41) 237 

— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/62) 275 

— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, 931 
sayılı 1§ Kanununun 79 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/166) 509 

— Cumhuriyet Senatosu İdare Amirle
rinin, 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

Sırf* 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifi (2/1) 178 

— Cumhuriyet Seuatosü İstanbul Üye
si Me-brure Aksoley ile Cumhuriyet Se
natosu Kontenjan Üyesi Zerin Tüzün'ün, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 68 nci maddesince 2- fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/3) 178 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa 6981 sayılı Ka
nunla eklenen muvakkat 103 ncü madde-
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka* 
nun teklifi (2/97) 404 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 4534 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü madde
sine bir bend eklenmesi hakkındaki kta-
nun teklifi (2/99) 404:405 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesinin 
5 nci fıkrasının sonuna bir bend eklen
mesi ve 7 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi (2/100) 405,670 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 1005 sayılı 'Kanu
nun birinci maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/7) 178,670:671 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 1005 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesi ve bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi (2/201) 405 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, sakat vatandaş
ların dış memleketlerden getirecekleri va
sıtalardan gümrük alınmaması hakkında
ki kanun teklifi (2/18) 670 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, sakat vatandaşla
rımızın dış memleketlerden getirmek zo
runda kaldıkları her türlü alet, malzeme, 
cihaz ve sakatların kullandıkları motorlu 
veya motorsuz vasıtalardan gümrük alın
maması hakkında kanun teklifi (2/96) 404,671 
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Sayfü 
— Cumhuriyet Senatosu istanbul "Üye

si Mebrure Aksoley'in, sakat vatandaşla
rımızın d.15 memleketlerden getirmek zo
runda kaldıkları her türlü, alet, malzeme, 
cihaz ve vasıtalardan gümrük alınmaması 
hakkımda kanun teklifi (2/8) 178:179 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, seçimlerin temel 
hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında
ki Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci ben
dinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/102) 405 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, sivil memurların 
esleri, çocuklarına, ana ve babalarına ve 
sivil emeklilerle eşlerine, çocuklarına, 
ana ve babalarına, dul ve yetimlerine, sağ
lık yardımı yapılması hakkındaki kanun 
teklifi (2/98) 404 

— Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, Uzman Jandarma 
Kanununun 17 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi (2/103) 405 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley ve 10 arkadaşının, 
hastaların memleket içinde bulamadıkları 
ilâçları •dış memleketlerden getirmeleri ve 
dış memleketlerden getirtecekleri ilâçlar 
için yapılacak işlemler hakkında kanun 
teklifi (2/43) 238 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley ve 12 arkadaşının, 
5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasındaki bir kelime 
ile aynı kanunun 14 neü maddesinin 3 neü 
fıkrasındaki bir kelimenin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi (2/42) 237:238 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley ve 13 arkadaşının, 
Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik 
öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı 
hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi 
(2/151) 504 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul tJye-
si Rifat Öztürkçine'nin, 6283 sayılı Hem
şirelik Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/105) 405 

— Cumhuriyet (Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin, hemşire, ebe, sağ-

Sayfa 
lık memuru, köy ebesi, hemşire yardımcısı 
ve laborantlara tazminat verilmesine 
dair kanun teklifi (2/104) 405 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin, PTT personelinin 
bir kısım hizmetlerinin kıdemlerine sayıl
ması hakkında kanun teklifi (2/19) 179 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin, Tarım Bakanlığı 
Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun 
teklifi (2/174) 602 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul 'Üye
si Rifat öztürkçine'nin, Toptancı 'Halleri 
kanun teklifi (2/173) 602 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin, Türk Kanunu Me
denisinin 485 nei maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi (2/9) 179 

— Cumhuıiyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 6 arkadaşının, T. B, M. 
M. memurları teşkilâtı hakkındaki 231 sa
yılı Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi (2/65) 275, 

661,681:682 
— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı Atalay ve 9 arkadaşının, Türkiye Ta
rım Kooperatifleri Bankası kanunu teklifi 
(2/147) 462 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 10 arkadaşının, Hayvancı
lığı geliştirme ve et endüstrisi kurumu ku
rulması hakkında kanun teklifi (2/146) 462 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
S i m Atalay ve 10 arkadaşının, Koopera
tifçilik ve okulları kanun teklifi (2/148) - 462 

— Cumhuriyet ıSenatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 10 arkadaşının, Tarım Üni
versitesi kanunu teklifi (2/149) 462 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Ziya Ayrım ve 5 arkadaşının, Yüksek öğ
renim burs ve kredileri hakkında kanun 
teklifi (2/106) 405 

— Cumhuriyet Senatosu .Konya Üyesi 
Osman Nuri Canpolat'ın, Bandırma Gün
aydın Mahalleri 'Pazar Caddesi No. 43 te 
oturur Salihoğlu, Hava'dan doğma 1318 
doğumlu Hüseyin Ant 'a Kurtuluş Savaşın-
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Sayfa 

dakİ hizmetleri sebebiyle vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına ve İstiklâl 
Madalyası ile taltifine dair kanun teklifi 
(2/89) 313 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdİ Özer'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/68) 275 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi özer'in, 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 38 nci 
maddesinin (a) bendindeki ikinci fıkranın 
değiştirilmesi ve sonuna yeni bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/10) 179 

—• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi özer'in, 443 sayılı İlkokul öğret
menleri Ödeneği hakkındaki Kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/107) 405 

— Cumhuriyet Senatosu Mialatya Üye
si Hamdi özer'in, ilk ve orta dereceli Dev
let okullariylc Özel eğitim kurullarında bu
lundurulacak ders araçları hakkında ka
nun teklifi (2/152) 504 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in, 7 Şubat 1960 tarihli. 1101 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi (2/153) 504 

— Cumhuriyet Senatosu Samsun Üye
si Fethi Tovetoğlu'nun, Tamtokoğlu Kâ
zım Kap'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dıair kanun teklifi (2/48) 238 

— Cumhuriyet Senatosu ıSivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün, 4357 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/108) 405 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, 6234 sayılı Koy Ens
titüleri ile ilk öğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/95) 404 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, 915 sayılı lise ve orta 
mekteplere alınacak leylî meccani talebe 
hakkında Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/94) 404 

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye

si Arslan Bora'nm, 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 4173 sayılı Kanunla değiştiri
len 5 nci maddesini değiştiren 5673 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinde zikredilen as
kerî hizmet müddetlerinin tenzili hakkın
da kanun teklifi (2/154) 504 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Arslan iBora'nın, Türk Ceza Kanununun 
480 nei maddesine son fıkra olarak bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/155) 154 

— Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi 
Perid Melen ve 10 arkadaşının, Van'da 
Van üniversitesi adı ile bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi (2/11) 179 

— Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcı-
oğlu ve 2 arkadaşnun, Siyasi Partiler Ka
nunun 74 meü maddetslinin yenidetaı düzen
lenmesine ve bu kaautaa geçici (bîr nuadde 
dklemlmesine ıdaıir 'kamun tdklifi (2/183) 660 

— Denizli Milletvekili Fuat Avcıfam, 
15*80 sayılı Belediye K^mımma dk ikamın 
teklifi (2/60) 274:275 

— Erzincan İMilletve'fcUli Sadık Perki-
çok ve 21 .arkadaşınım, 19 . 3 . 1969 gün
lü ve 1136 sayılı Kanunun ıpeçioi 3 ve 4 DHOÜ 
maddelerinim değaşttitdlmesine dair 'kanun 
teklifi (2/172) ' 509 

— Erzurum MiHeKıveÛrili 'Oevat önder 
ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna îbağiı 
(1) ısayrîı cetvele (kadrolar aklentmdsi ve 
Atatnirk ÜniverSlilteısînde kurulacalk Tek
noloji ve Rv EÖBotmomisi Araştırma ve Ya
yın Enstitünü ile Kürfk Hayvanları Yetiş
tirme ve Yayıım ÇitftMği İşletmesi hafkkın-
da kanan teklifi (2/54) 238 

— Eskişehir Milletvekilli lam'at Anığı 
ve Balıkesir iMilletvekili Ahmet iEnsan Kı
rımlımın, 11 . 4 . 1026 tarih ve 1219 sa
yılı Tababet ve şuabatı saaıatlannımı tarzı 
•terasına dair kamrumum sonuna bir geçici 
madde eklenmesi hakkında »kanun tefelifi 
(2/167) 509 

— Eslöşehir Milletvekili ismet Aogı ve 
9 arka'daşunm, 521 sayılı Danıştay Kanu
numun' 168 imci [maddesinin değiştirilmesin© 
ve /bu <ka<nuna 4 sayılı cetvelin ekleanmesdn'e 
•dair 'kamun teklifi (2/120) 406 
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Soyfv 
— Alaşehir Milletvekili İsmet Amıgı 

ve 9 arkadaşımın, Silâhlı Kuvvetlerde 
görevli muvazaaf veteriner .hakimlere de 
•tffiamlnat verilmesi 'hakkında kanun taklifi 
'(2/18) 179 

— Eskişdhir Milletvekili İsmet Angı 
ve 10 ankadaşımıaı, Millî Eğitim Bakan
lığı Meslekî ve Teknik öğretim 'okuHan 
öğretmenlerinin dntılbalkı hakkımdaki 
5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı Kanunun 
(birinci maddesinin değiştirİLm'esi hakkm-
da kamın teklifi (2/61) 276 

ı— Eskişehir Milletvekili Şevket As-
buzoğlu ve 2 arkadaşımın, Eskişehir ili 
merkez Alpu 'bucağında Alpu adı ile ye
niden 'bir ilçe kurulmasına 'dair kararan 'tek
lifi (2/1156) 504 

— Egkds.eh.ir MilletvekUi Şevfoet As-
'buzoğlu ve 2 arkadaşımın, Eskişehir illine 
hağh İnlömü (bucağımda inönü adı ile bir 
ilçe kurulması hakkımda kumum teklifi 
(2/122) 406 

— Eskişehir iMilletvekili Şevket Aolbuz-
oğlu ve 2 arkadaşının, Eskişehir üime Ibağ-
lı -Sarıcalkaya ilçesi Gümüne bucağında 
«Mihalgazi» adiyle bir ilce teskilme! dair 
kamun teklifi .(2/121) 406 

— <3iresun Milletvekili Abdullah Iz-
men'İn, 6136 ısavılı 'Kanuna ıgeçicd '6 nci 
ve 7 aidi maddelerin «Jklemımesi hakkmda 
kanun teklifi (2/192) 660 

— Giresun Milletvekili Abdullah Iz-
ınem'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 mci maddesinin 1 nei fık-
ıraKınım değişt&rilmveBİne dair kamun teklim 
(2/184) $61 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz ve I I 'arkadaşınım T. C. Ziraat (Bae-
kasının tarım üreticilerinde olan alacak
larının tahsilinim ertelenmesinle dair ka
nun teklifi (2/124) 406 

— İsparta Milletvekili Ali İhsanı Ba
lım ve 2 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Y-ardım Bakanlığı teşkilâtımda çalışmak
ta olup hususiyet arz eden yer ve hizmet
lerde görevlcndirilem sağlık personeline 
ödemek verilmesini öngören ,14 . 5 . 1964 
tarihli ve 472 sayılı Kamuna bir ımadde 

Sayfa 
eklenmesine dair kanım teklifi (2/158) 504 

— Istaıntbul Milletvekili llhami Sancar 
ve 15 arkadaşımın, Harb Akademileri ka
nun teklifi (2/143) 462 

— İstanbul Milletvekili tihami Sancar 
ve 15 arkadaşımın, Harb Okulları kanun 
teklifi (2/142) 462 

— Istanıbul Milletvekili llhami Samear 
ve 15 arkadaşının, Türtk .Silâhlı Kuvvetleri 
iaşe 'Kanunu teklifi (2/170) 509 

—- İstanbul Milletvekili (Eski Kocaeli 
Milletvekili) İsmail Arar'ın, Yasama Mec
lisleri Dış Münasöbetlıerinâm düzenlemınvesi 
hakkındaki 16 Oeaik 1964 tarih ve 378 sa
yılı Kanunum 1 nci ve 5 nci maddesine bi
rer fritra ilâvesi hakkımda kanun teklifi 
(l>önem 2 : 2/565) (2/37) 183,244 

— istanbul Milletvekili Nuri Eroğaın'-
m, 5434 sayılı T. <C. Emekli Sandığı Ka-
mutnmma 23 . 2 . I965 gün ve 545 sayılı 
'Kanunum 5 inci maddesiyle eklenen ek 
(maddenin birinci fikrasınm değiştirilmesi
ne dair 'kamun teklifi (2/176) 602 

— istanbul Milletvekili Retşdt Ülker'
in, Silâhlı Kuvvetlerde göreviM muvazzaf 
veteriner heikimılere de tazminat verilraesİ! 
hakkında kanun tdklifî (2/157) 504 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve 2 arkadaşına^, bütün polislere ayda 
225 er lira ödenek venilm'esi hakkında ka
nun teklifi (2/125) 406 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve 2 arkadaşının, postacılara PTT dağıtı
cılarına) ve hat bakıcılarına ve kon&ok!-
tör, hareket memuru, gaırdofren, makasçı, 
ımanevraeı gibi bâzı Devlet Demiryolları 
mensuplarına fiilî hizmet zammı veril
mesi için 5434 sayılı Kanunun 32 nci mad-
dlesme fıkralar efelenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/34) 180, 

363:364 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 

ye 10 arkadaşının, Petrol Kanununun bâ
zı üuıaddelerilniıı değiştirilmesi ve bâzı 
maddelerinin kaldırılması hakkında ka
nun teklifi (2/35) 180 

— İzmir Milletvekilli Şükrü Akkan ve 
Cumhuriyet Senatosu îznnir Üyesi Beliğ 
Bcler'in 25 . 5 . 1961 gün Ve 306 «ayılı Mil-

http://Egkds.eh.ir
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Sayfa 
letvekilî Seç>iımti Kanununun 9 ncu ımadde-
sinıhı 9 ıiıiu fıkrasının yürürlükten kaıldıriil-
ması hakkında .kamın teklifi (2/21) 179 

— izmit' MilletvefkiM Şükrü Aktkan ve 
V aükadaşmııı, Şabanoğlu İsılâm Kulaç'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun tolddJjİ (2/87) • 313 

— İzmir Milletvekilli Şiüferü Akkan ve 
10 arkadaşımı), İzmir ilindeki örfü Belde 
Gedilk vo Zemin haklarının tasfiyesine daiıt 
Ikanun teklifi (2/63) 275 

— izmir Millötvekilli Şülkt'ü Akkan ve 
İÜ arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda 
değişiklik yapılımıasma daıir Kanunun 25 
med imıaddesıinîin değiştirilmesine, 287 sayı]] 
şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunda değişiklik yapıkması ve bâzı ka
nunların kaldırılması hakkındaki Kanu
nun 8 nei (maddesinin dcğiştiriılımesinc, 306 
sayıh İdareli- Unııurtiyei Viü'âyat Kanunun
da .değişiklik yapılmasınla ve ilgili bâzı «ka
nunların kaJıdır i Umanına dair Kanunun 105 
nei maddesinin değiştirilmesinle ve 307 sa
ydı Belediye Kanununda değiışikliik yapıl
masına dair Kanunun 24 ncü mn/adldesinin 
değıİştirilnıe.sii hatklkmda kanun teklifi! 
(2/20) 179 

— İzmir Millotvdkild Şülferii Akikaıı ve 
10 arkadaşının, Türk çiftçisini .korunm ve 
alınteıû âfle emecini değerlendirme kanunu 
tcüklifi (2/64) _ 275 

— Kars Milletvekilli Keınıal Kaya ve 5 
arkadaşının, Mülıkj İdare Amirliği Taamli1-
natı hakkında Kanunini 1 nei [maddesine 
bir fiıkra oklenmesîinc dair kanun teklifi 
(2/159) 504 

— Kastamonu Milletvekili Hasan Tos-
yalı'nı», 1076 sayılı Yedek Subay Kanu
nunda muvazzaf yedek subaylık hizmetimin 
ilki yıüdan bir buçuık yıla indirilmesıine diııir 
kanun tekllifi (2/160) 504 

— Kastamonu Milletvekili Hasan Tos-
yalı'nın, 1111 sayılı Asketılilk Kanununda 
muvazzaf askerlik hbmıtetânin ikıi yıldan 
bîr buçuk, yıla indiTilnnasine dair kanını 
toIaUfi (2/161) 505 ( 

Sat/f* 
— Kastamonu Milletvökili Hasan Tos-

yalı'nın, Ziraî kredi borçlarının bey yıl vâ
de vte taksite bağlanması hakkında ıkanun 
teklifi (2/126) 406 

— Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Akdoğaıvh ilte Çanlkırı Milletvekilli Hazmı 
Dağh'iiın, H3ö ısayılı Avukatlik Kanunu-
ııun 169 nen maddesini değ,is.üıren ıkanun 
tcfculö (2/127) 406 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Onman 
Kanununa bir madde okk-mnesine dair ıka^ 
nun teklifi (2/22) 179 

— Kastamonu Milletvekili Habri Kes> 
ıkin ve 224 .arkadaşmun T. C. Anayasasının 
31 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/C6) 275 

— Kayseri Milletvekili Turhan Pcyzi-
oğlu ve 15 arkadaşının, Gelişmemiş Bölge
ler Kalkınma ve Yatırım Barikası kanun 
teldifi (2/23) 179 

— Kırklareli MillctveMli Mehmet Ata-
{fiin'ün, 19 . 3 . 1969 tarih ve 1136 sayıh 
Avukatlık Kanununun 35 nei maddesinin 
değiştirilmesi halkkmda kanun te&lMi 
(2/177) 602 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Afyon Milletvekilli Ilaundi Hamamcıoğ-
hı'nun. 5434 ısayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nei maddesine iki bend ve 
geçici bir ımadde eklenmesi hakkında ka
nun töklifi (2/67) 275 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Kastamonu MiMetveldli Hasan Tosyalı'-
nın, 926 sayılı (Türk Silfılılı Kuvvetleri 
Personel Kanunu) nun 14 ncü maddesi nie 
]68 neli maddesine bahis konusu edilen 
ok 4 sayılı cotvlelde değişiklik yapılmasına 
dair .-kanım teklifi (2/128) 40(1 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
vo 6 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nı\ 
T likidesinin ikinci bendi ile 48 nıei1 .madde
sinin değişttinilmesmc dair kanun teklifi 
(2/25) 170:130 

— Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 
ve 5 arkadaşımın, 3238 sayıh Köy Eğitmen
leri Kanununun kaldırılması ve eğitmenle-
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Sayfa 
lin aylıklı kadrolara geekilıaeNİ'iıe dair 
12 Eylül 1968 tarihli VÖ «32ü sayılı Kaim
inim geçici birinei maddesinin değiştirilnMi-
ıstkıo» dair İkamın teklifi (2/24J 179 

—• Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
vıo 4 arkadaşının, 211 sayılı (Tüıfk Sil&hlı 
Kuvvetleri k;hizımıct Kanunu) ııuıı bâzı 
maddelerinin değ iş t irilmesine dair ikamın 
teldliffi (2/27) 180 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 2 arkadaşının, fi . 4 . 1964 gün ve 448 sa
yılı İlkokul Öğret ineni e, li ödeneği Kanu
nunun 1 ııei maildeyim in değiştirilmesine 
dair kanun, teklifi (2/88) 313 

— .Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 3 arkadaşının, 633 sayılı Diyanet İşleri 
Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakllan:-
dalki Kanunim 36 ncı maddesine bir fıkra 
eikl e ninesine dail" kanun teklifi (2/2G) 180 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 7 arkadaşının.,, Konya'da (Selçuk Üni
versitesi) adı ile bir üniversite kurulması
na dair kanun teklifi (2/28) 180 

— Kütahya Milletvfoküi Mehmet Eırsoy 
ile Maraş Milletvekili Atillâ İmamoğlıu'-
mm, Oumhuriyeıt Senatosu idari teşkilâtı" 
hakkımla ikanun teklifi (2/129) 406 

— Kütahya Milletvekili Mehmet Krsny 
ve 10 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü 
teklifi (2/55) 238 

— Manıiım Milletvekili Krtuğrul Allcça 
ve 9 arkadaşının, T. B. M. M. 'iıılemurlm'i-
nın teşkilâtına dair olan 5501) ısayıılı Ka
nuna ek 6841 sayılı Kanunun 1 uei) mıaddc-
Sİnin dcğjştiıtilmteetine dair 16 . 7 . 1965 
.taııih ve 695 sayılı Kanunun 1 nci «nadide
sine- bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/90) 313 

—• Manisa Milletvetoli Selçuk Uümüş-
uâla ve 11 arkadaşının, 5616 sayılı Kanu
nun 1 ııei maddesinin (a), (e) fıkralarının 
değiştiril mesi Mlkkında ikamın teklifi 
(2/91) 313,672:673 

•— Maralsa Milletvekilli' Selçuk fıümuş-
paJa ve 11 arkadaşıtmı, 5484 sayılı Kanuni
min 32 nci maddesine bir fıkra clkleranesil 
hakkımla kanun teklifi (2/70) 275, 

362:363 

Sayfa 
— Manfea Milletvekilli Selçuk üümüş-

pala ve 11 ai'kad'aşııiMiı, Devlot Dcımilryolla-
rı ve Limanları İşletmesi Genel MüdiMü-
ğü m.cmur ve hizmctliUerinım, ü.oi'etilerine 
•dair olan 5616 sayılı Kanunun 2 nci mad-
demine bir fıkra eklenmesi hakkında ka-
iiıun teklifi (2/69) 275,673 

— Maraş Milletvekili. Atillâ İniıtıımoğlu 
ve 10 a ı İkadasın in, Serbest malî müşavirlik 
ikamınu teklifi (2/330) 406 

— Mara.ş Milletvekili Atillâ lmıamıoğilu 
vje Kütahya Milletvekili Mehmet Emoy'un, 
Millet Mcolisi idari teşkilâtı hakkında ka
nun teklifi (2/56) 238 

— Manas Milletvekilli İbrahim öztürk'-
ün, Maraş siil îti i n adının «Kahraman Maraş» 
olaralk d eğişti ri İlmesine dair kanun telldifıi 
(2/J62) 505 

— Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kütv 
şadin, Maraş adının (Kahraman Maraş) a 
tahviline ıdair ikanun teklifli (2/163) 505 

— Mardin Milletvekili Şevki Altındağ 
ve 14 arkadaşının, Çiftçi imali anımı 'korun
ması hakkında kanun îteklifi (2/1.7.1) 509 

— Niğde Milletvekili! M. Nuri Koda-
manoğhı'nuu, Mtillî Kğitim Bakanlığı Mes-
lejkî ve teknik Öğretim okulları öğretmen
lerinin intibakı hattckınldaki Kanuna e)k 
kanun teklifi (2/131) 406 

— Niğde Mi1! İlet vekilli Nuıi Kodaman-
oğlu ve 17 arkadaşının,, Fikir ve sanat 
cscrleıdni derleme kanunu teklifi (2/144) 462 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
.14 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 
saydı (Türk Silâhlı Kııvvetlcni İçhitamıet 
Kanunu) nun bâzı maddclerinde değişildik 
ya]»]masına dair kanun teklifi! (2/132) 40(i 

— Kıize Millıetveildli Kral Yılmaz Akçal 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 1.2 
nci maddesinım (e) bendinin -tadiline ve 
bir madde eklenmesine dair kanun tekli
fi (2/145) 462 

— Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının eğitim ımıensuplanna 
tazminat verâlmisine dair kanun teklifi 
(2/130) 407 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 10 arkadaşının, içişleri! Bakanlığı 



Sayfa 
Merlkoz vle Taşra Teşkilâtında çalışan me
murlara tazminat verilmesi hakkında ka
mun tekl'iîi (2/83) 270 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal vte 11 arkadaşının, İçişten Bakanlığı 
Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve 
Taşra Teşkilâtında çalışan memurlara taz
minat verilmesi hakkında ikamın teklifi 
(2/82) 276 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 11 arkadaşının, Sakarya iline bağlı 
Geyve ilçesinin Pamukova bucağında Pa< 
nıukova adı ile bir ilçe kurulması hakkm-
da 'kanun teklifi (2/85) 276 

— Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uy
sal ve 11 atfkadaşının, 16 Temmuz 1965 gün 
ve 693 sayılı Kanunun değiştin lınıesi hak
lkında kanun teklifi (2/74) 275 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 11 arkadaşının,, 15 Mayıs 1957 tarih1 

ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat 
Odaları Dirliği Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına ve adı geçen (kanuna bâzı 
maddeler efelenmesine dair 'kanun teklifi 
(2/79) 276 

— 'Sakarya Millettveîfciili Hayrettin Uy
sal ve 19 arkadaşının, Devlet an'eımuriLarı-
nın disiplin cezalarının affına dair ikaımul 
teklifi (2/135) 407 

— Sakarya Milletvclkıiıli Hayrettim Uy
sal ve 12 arkadaşının, 657 sayılı Devlet 
Memnuları Kanunruna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanuni teklifi (2/716) 275 

— Sakarya MiltetvefkıRi Hayrettin Uy
sal ve 12 arkadaşının, 14 Temimnız 1965 
tarih ve 657 sayıla Devlet Memurum Ka
nununun 1, 89, 108, 104, 176 ve geçici 15 
nei maddelerinin! değiştirilmesi ve f̂ eçticü 
11 nıei 'maddesinin (kaldırılması «akHtında 
kamın teJklüfi (2/80) 276 

— Sakarya Mill-atveiMli Hayrettin1 Uy
sal ve 12 arkada§ının, Sakarya iline 'bağ
lı Karasoı ilçesinin Kocaali bucağında, 
Kooaald aldı ile bâr ilçe burulması hakkın-
da kanun teklifi (2/77) 275 

Sayfa 
— Sakarya Milletvekili Hayrettim Uy

sal ve 12 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığı ikıırulıuş ve kadroları ile merkea 
'kuruluş görevleri hakkındaki 10 . 6 . 1933 
gün ve 2287 sayılı Kamuna 'bâza «raddeler 
•eklenmesi ihafldkında kanun .teklifi (2/73) 275 

— Sakarya Miltotvckıili Hayrobtİın Uy
sal ve 13 anlaadaşınnn, 5 Oeak 1961 tarih 
ve 222 sayılı Iflköğreıt&m ve Eğitim Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 'kanun taMifiı (2/72) 275 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 13 arikadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kamnunun 102 ııci 
nıaddıesdiBİ dıeğiştiren 545 sayılı Kamumun 
3 ncü imadldesine fıkra eklenmesine dair 
feamııı «teklifi (2/75) 275 

— Sakarya MiltetyeHdli Hayrettin Uy
sal ve 13 arkaidaşjınrn, 274 sayılı "Sendi-* 
kalar Kanununun 2 niöi makMesLoLıı de
ğiştir il nnesîn e dıair •kanun teklifi (2/84) 276 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saıl ve 13 aıflkadasıraın, 8 Haziran 1965 gür; 
ve 624 sayılı Develt Persetnıeli Sendikaları 
Kanununun 14 ncü maddesinin (i) fıkra-. 
sının yürürlükten kaldırılmasına ve bu ka
nılına 'bâızı maddeler eki enmesine dair ka
nun teklifi (2/78) 275:276 

— Sakarya MiHettveikfııli Hayrettin Uy
sal! ve 13 arkadaşının, teknikerlerin 
meslekî florimasyon, görev, yetki ve luntvan-ı 
lan hakkında kanutt teklifi (2/71) 275 

— Sakarya Mİlletveikıili Hayrettin Uy
sal ve 17 aricadaşanm, köy eğitmenlerinim 
ayh'kit 'kadrolara geçirilmesini sağlıya» 
326 sayılı Kanunun kaldırılması ile, hak, 
yetki ve görevlerinin yeniden düzenlen"-
mesîne dair kanun teklifi (2/81) 276 

— Sakarya Milletvekili Hayrettim Uy
sal ve 23 'arkadaşının, Ermekid sandıkla
rı ile maluliyet, îfotiyarlık ve Öliitm sigor-
taları kanıunlarına tabi biametlerjın foirleşti-i 
rilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesinin değiştirilmesi hafekınd'a 
kanun teklifi (2/133) 406 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 23 arkadaşının, 228 sayılı Kanunun 
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Sayfa 
10 «oıı nı&âVlesınin değiştMlanesi hak
kımdaki 'karamı teklifi (2/133) 516 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
i 'i arkadaşının, 3017 sayılı .Sağlık ve Sos-
;vıl Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Mc-
luuiiirı Kanununa ek kanım teklifi (2/29) 

180 
— 'Siirt 'Milletvekili Mehmet Ncbil 

Oktay ve 2 arkadaşının., Üniversiteler ve 
yü'ksök okullar ders kitapları tedarik ve 
satışının fakülteler ve yüksek olkullar 
idarelerince düzenlenmesine 'dair ıkanım 
teklifi (2/57) 238 

— iSiirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve 2 arkadaşının, Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yuntlar Kurumu hakkındaki 22 
Ağustos 1961 tarihli ve 351 sayılı Kanu
nun 27 nei 'maddesinin, ilk fıkrası ile 28 
ijci maddesinin (a) bendinin deği§tiril-
mıcsinc dair kanun teklifli (2/58) 238 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
vı, bağlı bulundukları teşkilât emrine alın
mak ısureiyle vazifeden ozaklaştınlanla-
ıır, haklarının iadesine dair kanun tek
lif: (2/164) 505 

— 'Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
'!ıı. 3G59 sayılı Kanunun 6 neı, 3656 sayılı 
;;;ıyılı Kanunun 4 ncü (maddelerine fıkra 
eklenmesine dair îkanun teklifi (2/lfi5) 505 

— iSivas Milletvekilleri Enver Akova 
iîe Tevfik 'Kkıraltan'ın, 633 sayılı Diyanet 
İKİcri (Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak-
iVıııdaiki Kanunun 28 nei maddesinin il ve 
ilçe müftülerine verilen ödeneğin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi (2/138) 407 

— Sivas Milletvekilleri Enver Akova 
ile Tevfik 'Kioraltan'm, 2 . 7 . 1965 ta
rihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkan
lığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nunun 36 neı öiaddesintin değiştirilmedi 
hakkında 'kanun teklifi (2/137) 407 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ile Hurdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
m, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve Memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna 
•LMığlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine 

Sayfa 
ılair* olan 4862 sayılı Kanuna bağlı eotvel-
lfiule, 3017 sayılı Kanunun 60 neı mad
desinin tadili hakkmdaiki 6942 sayılı Ka
rıma bağlı 'kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına 'dair kanun teklifi (2/30) 180 

— Traibzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi (2/36) 180 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Tazime r ve 4 aıto adaş inin, 2 , 7 . 1965 ta
rih ve C33 sayılı Diyanet İsleri Başkanlığı 
kuruluş ve •görevleri 'hakkındaki Kıanu-
•liim 22 neı .maddesinin (f) fıkrası, 25, 26, 
27, 36, 37 ve 38 nei maddelerinin değiş
tirilmesi ve aynı kanunun geçici 3 ncü 
ı iaddesi (a) ibendiıte bir fıkra eklenmesi, 
i nei Okra ile (e) 'bendinin değiştirilmesi 
\ e bu kanuna geçici (maddeler ilâvesine 
dair kanun teklifi (2/123) 406 

— Traib-zon Milletvekili Ali Rıaa TJzu-
ner ve 2 arkadaşının, 440 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi İktisadi Devlet Teşek
küllerinde çalışanlara verilettik Kasa Taz
minatına dair kanun teklifi (2/134) 406 

— Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
"309 doğumlu Mehmetoğlu İbrahim Ça-
vus'a vatani hizmet tertibinden aylık .bağ
lanmasına dair kanun teklifi (2/31) 180 

— Tuncelri Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Ilüseyinoğlu İsmail Halkkı Yıldırım'a 
vîctani hizmet tertibinden aylık bağlan
mam 'hakkında kanun teklifi (2/32) 180 

— UşaJk Milletvekili M. Fahri Uğra-
sızoğlu'nun, C25 sayılı ıözel öğretim Ku-
mmları Kanu'nunun 13 ncü maddesine bir 
iıkra eklenmesine dair Ekanun teklifi 
12/170) 602 

— Uşak Milletvekili M. Fahri Uğra-
sj/oğlu'nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sa
yıl] Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 
21 nei maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/178) 602 

— Uşalk Milletvekili FaSıri Uğrasız/oğ-
lu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 saydı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller haMnn-
idaıkû Kanfiınıuın 2 nıci mıaddesinin (D) v* 
(E) fıikralarınm değiştirilmesine dair 'ka
nun teklifi (•Dönem 2 : 2/258) (2/36) 183 
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Sayfa 
— Yioagait Milletvekili Albdadlah Ba§-

türfc vıe 4 arfcaıd'aş}inm 275 sayılı Toplu îş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanıunsunıu» 
bâzı maddieleririin değiştirilmesi ve 818 
sayılı Borçlar KaHUiMtııun 316 ve 317 
nci ınıadıdelenuıira kaldırılması nakücmda 
k ı n t ı teklifi (2/139) 407 

— Yozgat llillejfcvefkdli AbdulUaİh Baş-
itiiiı'k vıe 4 aıfeadıaşınını, 274 sayılı Senidi' 
kaslar Kanmnumııı foâzı madıdelerinin de
ğiştirilmesi v« 657 sayılı Devlet Memturlan 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı teskereleri 
— 624 sayılı Devleıt Personeli Seıtidi-

kaları Kamuısumıaı 14 ncü m&dtdesiniıı 
(î) bendinin iptal edildiğine dair {3/5G) 184 

— 5590 sayılı Kamunun 76 neı maKide-
sinin 6 neı fıkrasının d«ptol edildiğine dair 
(3/58) 200 

— 5237 sayalı Kanunun 21 nci mad
desinin 4 ncü fiknasının iptal 'edilğânine 
'dair (3/60) 209:210 

— 1056 sayılı Kanunun ıtförnümütn ip
tal 'edildiğine dair (3/61) 210 

Çeşitli işler 

— öulmJhuıfljaşfcauı Cevdet Sunay'ın, 
Ürdıün ve Halbeşilştaıv'a yapaıcağı 'gezi sıra
sında kendilerine {riresun Mffletveküt Ni-
zamettim Eıfemeo ile Gaziantep MıillıertVe-
Mli Hüseyin Incioğln'nuın refakat gidecek
lerine dıair (3/90) 514:515 

— Ouimh.uı'bıaçfcanıınızın Sovyeft Sosya
list Oumfhıuriyetleri Birliğine yapacağı res
mî ızİyaret drolayısiyle Manisa Milie'tîve.'kilİi 
Muammer Ertem'in katılması hakkında 
(3/63) 208:209 

— Elektrik İşleri Etlüt İdaresinin 1967 
malî yılma ait bdlânçttsa üe yıllık çalışma 
ve denetleme kurulıu raporlarının sunıuldu-
ğuırıa dair (3/134) 661 

— Elektrik işleri Efcült ılo^eeinin 1968 
•malî yılıma ait faaliyet raporu üe fbALân-
sosunun suraddloğuna. d'air (3/70) 313 

Sayfa 
Kanununu 4 neü ıma/cldesinin (e) bendinin 
kaldın İması h.akfkındaJki kamun tekliM 
(2/140) 407 

— Zonguldak Milletvekili Oaıhit Ka-
raikas ve 10 .ankaldaşının, BmıökU Sanidılktta-. 
n ile Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigor
taları kamunla runa tabi isyerlerinlde geçen 
hikmetlerin Ibiırleştirilnuesi haıkkmıdıalk'i 228 
sayılı Kanunun 'bâzı maddelerinin de-
ğiştirükmesine ve bir madsden&n iksalda.rıllmıa-
sına d'air Tnamun tekıMifî (2/33) 180,3«3 

— 933 «ayılı Kaımrrun bâzı m akideleri
nin aptal -edildiğine 'dair (3/62) 210 

— 926 sayılı Askerî Personel Kanımu-
ıımn 43/b, 47/b, 47/c ve 49/f mıadfdelerindnt 
iptal edildiğine dair (3/57) 209 

— 4373 sayılı Kanımmm 2 nei madde
sinin (c) frkrasaımn iptal cldâldiğine 'dair 
(3/87) 472 

— 367 eayüı Kamralon 1 nci tmadtlesi ile 
45 sayılı Kanunun 89 neu maddesinin ip
tal edildiğine ıdair (3/59) 209 

— İller Bankasının 1967 ve 1968 yıl
ları bilanço, kâr ve zarar hesaplarının su
nulduğuna dair (3/135) G61 

— Maden T-etkî'k ve Arama Enstitü
sünün 1967 yılına ait bilançosu ile yıllık 
çalışma ve Denetleme Kurulu raporları
mın sunulduğuna dair (3/136) 661 

— Orta - Doğu Te%ntik Üniversitesi 
1967 malı yılına ait murakıp ıraporları-
nın sunulduğuma dair (3/137) 961 

— Orla - Doğu Teknik Üniversitesinin 
19G8 malî yılı faaliyet ve Kesirtbesap ra
porunun sunulduğuna dair '(3/138) 661 

— Sosyal Sigortalar Kurumumun 1&67 
yılı çalışma 'raporu ve büânışosuınııın su
nulduğuna dair (3/139) 661 

— iSosyal Sigortalar Kurumunun 1968 
yılı çaba/ma -raporu ve bilâufçasuıaıın suaıtıL-
duğuoa dair (3/140) 661 

TEZKERELER 

BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 



Sayfa 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1962 malî 

yılı döner sermaye hesaplaruma ait 1962 
bilançosu ile murakıp raporunun sunuldu
ğuna dair (3/118) 550 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1063 yılı 
bil MIÇOSU ile uamaaı murakıp raporunum 
sunulduğuma dair (3/121) 550 

— Yüksek Demetleme Kurulunca de
metime tabi kuruluşların 1967 yıl: faali
yetleri, bilanço, kâr ve 'zaraır hesapları 
üzerinde yapılan, dımcrelemeler sonuçlarını 
(belirten raporların sunulduğuna dair 
•(3/141) 661 

Ölüm cezalan 

— Akyazı ilçesi Merkeız Yenüköyü ha
ne 18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyimr-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 do
ğumlu Kemal UluköyMi'min Ölüm cezasına 
çarptırılması Iha'kkunda (3/47) 182 

— Artvin ilmin Şavşat ilçesinin mer
keze bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 
•8 nci cilt ve 14fi neı sayfasında kayıtlı Meh-
•metoğlu, Günestöen doğma 4 . 2 . 1944 
doğumlu Alim Gümüş/ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/53) 183 

— Edirneli™ Lalapaşa ilçesü Çömlek-
pınar fcöyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 d« nü
fusa kayıtlı Osmanroğlu, Nazmiye'den doğ
ma, 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Ya
ma ile aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fat
ma'dan doğma 1928 doğumlu Zehra Ya-
ınıa'nm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
haklkıoda (3/43) 182 

— tetanlbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere Dedekorkut söltalk, hane 313, cilt 37, 
sayfa 111 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu, 
Havva'dan doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu 
Selâmi Kodal'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/49) 183 

<— İzmir iKme bağlı Çeşme ilçesinin 
Merkez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hame, 
7 edlt 45 nci sayfasında kayıtlı Ş/ü'krüoğlu, 
Zehra'dan doğma 10 . 8 . 1029 doğumlu 
Mahmut Yel'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/51) 183 

— Kastamonu tiline bağlı Taşköprü il
çesinin Çoroğlu köyü, hane 13, cilt 8, ve 

8oyf* 
sayfa 19 numarasında nüfusa kayıtlı İlbra-
himıoğlu, Hikm-et'tem doğma 1 . 7 . 1948 
doğuınlu Hüseyin Bulut'un ölüm cezasına 
'çarptırılması halkkında (3/50) 183 

— Kastamomu vilâyetine bağlı Daday 
ilçesinin Uyukoren köyü harçıe 9, cilt 5 ve 
sayfa 391 numarasında nüfusa kayıtlı, 
Mchmetoğlu, Necrbelden doğma, 15J3.1'943 
doğumlu Hüseyin Öreoı'in Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/48) 182 

— Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Ka-nlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve 
sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri-
oğlu, SelfinazMan doğma 1927 Savsat do
ğumlu Mevlût Balcı ile .Sakarya ilinin 
Lıeııler köyü 581 hane, 88/107 cilt ve 
sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri-
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat do
kumlu Zekeriya 'Balcı'nm ölüm eczalarına 
garptı film ası hakkında (3/44) 182 

— Salihli ilçesinin Eaki Cami Mahallesi 
1028 hanesinde nailden kaydedilen Ali 
Naeioğhı, Ayşe^den doğma 20 . 10 . 1945 
doğumlu Kâmil Akman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/46) 182 

— Mardin ilinin Ömerli ilçesi Merkez 
Bucağı Hırba Bellik (Sivritepe) köyü 
I'ane 7, cilt 28/1 ve sayfa 60 numarada 
ı.üfusa kayıtlı Ahmefcoğlu, Hamdiye'-
den doğma 1933 doğumlu Cemdi Yıldız'm 
ölüm cezasına çarptır ılmasj hakkında 
[3/52) 183 

— Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap buca
ğı Işıkpınar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 
52 de kayıtlı Nccmottinoğlu, Emine'den 
olma 1 . 1 . 1947 doğumlu Nurettin Kah-
raman'vn ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/45) 182 

Yasama Itokunulmaalıklan 

— Afyon Milletvekili Kâzım Uysal'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/133) 602 

—'Ankara Milletvekili Musa Kâzım 
Coskun'un yasama dokunulmaızlığınm 
kaldırılmasına dair (3/8) İSO 

— Ankara Milletvekili (eski Aydın) 
I Milletvekili Sinan Bosna'nın, yasama do-
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Sayfa 
kunulmazlığının kaldırılması hakkında 
(3/9) 180 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün 
yasama dcfomulm az lığının kaldırılması 
hakkında da '(3/10) 180 
i V H 180 
\3/68) 276 

— (Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yıl-
ıtıaz'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkımda (3/12) 180:181 

— Burdur Milletvekili Ahmet Mukad
der Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına dair (3/79) 462 

— Çorum Milletvekili Abdurrahman 
(îiıüer'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/13) 181 

— Çorum 'Milletvekili Arslan Topçu-
başı'nm yasama dokunulmazlığının kaldı-
nîmaısı hakkında (3/14) 181 

— Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın 
yasama dokunulmazlığının -kaldın [-ması 
hakkında (3/15) 181 

— Diyarbakır Milletvekili Yusuf Aziz-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair (3/80) 462 

'— Elâzığ Milletvekili Samet Güldo-
ğan'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/16) 181 

— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/17) 181 

— istanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın yasama yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/18) .181 

— istanbul Milletvekili (Eski Ankara 
Milletvekili) Rıza Kuas'm yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına dair (3/25) 181 

(3/26) 181 
(3/27) 181 
(3/28) 181 
(3/29) 181 
(3/30) 181 
(3/66) 239 
(3/132) 602 
— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/19) 181 

(3/20) 
(3/21) 
(3/22) 
(3/23) 
(3/24) 
(3/143) 

Sayfa 
181 
181 
181 
181 
181 
670 

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/31) 181 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/32) 181:182 

— Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/33) 182 

— Konya Milletvekili (Cumhuriyet Se
natosu eski üyesi) M. Sadi Koçaş'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
(3/36) 182 

— Konya Milletvekili Necmettin Erba-
'kan'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/34) 182 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/35) 182 

—, Manisa Milletvekili Ertuğrul Akra'
nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/41) 182 

;— Nevşehir Milletvekili Saîâhattin 
Hakkı Esatoğlu*nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/37) 182 

— -Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/81) 463 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/38) 182 

— Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Bal-
eı'ıım yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/83) 463 

.— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/82) 463 

— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/40) 182 

— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/41) 182 
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Sayfa 
— Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı 

Akdoğan'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair (3/39) 182 

— Yüksek Denetleme Kurulunca dene
time tabi kuruluşların 1968 yılı faaliyet
leri, bilanço, kâr ve zarar hesaplan sonuç
larını belirten raporların, sunulduğuna dair 
(3/71) 813 

— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecc-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/67) 239 

Cuöhıuftaşkanhğı teskereleri 

— Anayasanın 102 ı\ei maddesine gö
re hazırlanan Bakanlar Kurulu listesinde 
gösterilen bakanlıklara seçilen zatların 
atandığına dair (3/4) 36:37 

— Bakanlar Kurulunun çekildiğine ve 
yenisinin kurulmasına kadar mevcut 'Ba
kanlar Kurulunun görevine dcvaın edece
ğine dair (3/1) ' 6 

— Mîllet Meclisinin yeni çalışma döne
minde başarılar dileyen Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/3) fi 

— Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir-
liğinc yapacağı seyahatten dönüşlerine ka
dar Cumhurbaşkanlığına Cumhuriyet Se
natosu Başkanı ibrahim Şevki At aşağını'-
un vekillik edeceğine dair (3/6) 108:169 

— Ürdün ve Habeşistan'ı resmen ziya
retleri sırasında kendilerine Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Atasa-
ğun'un vekillik edeceğine dair (3/85) 471 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
iBakanı İhsan !Sabri Çağlayangil'e Devlet 
•Bakanı Refet Sezgin'in vekillik ötmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/7) 169 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil'e Devlet 
Bakanı Kcfet Sezgiıı'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/55) 184 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet 
Bakanı Befet Sezgin'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/75) 416:417 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'e Devlet. 

Sayfa 
Bakanı Refet Sezgin'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/88) 514 

— Vazife ile yurt dışına giden Maliye 
Bakanı Mesut Erez'e Çalışma Bakanı Sey-
fi üztürk'ün vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair (3/76) 416 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'a Devlet Ba
kanı Gürhan Titrek'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/69) 281 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet, Topaloğlu'na Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/77) 416 

— Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Bakanı Ahmet Da Ilı'ya Devlet Bakanı 
Gürhan Titrek'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair (3/84) 472 

— Vazife ile yurt dışına giden Ulaştır
ma Bakanı Nahit Mcnteşe'ye Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/8!)) 514 

— Yeni Bakanlar Kurulunu kurmak 
üzere Adalet Partisi Genel Başkanı ve İs
parta Milletvekili Süleyman Dcmirel'in 
Başbakan olarak atandığına dair (3/2) 6 

Çalışma Komisyonu Başkanlığı ttaaflceffieSeri 

— 228 sayılı Kanıımm bâzı maklidolerî'-
nlİn de^ı'iştiril'nımi ve bir mad'dıenin Lağvı 
lmfkkındalki katının teklifini göKi^mek fec
re kumlan Geçici Komisyona, aynı kanu
na geçieî bir makllde cklentmesine dair ka
nun taşansın m da havale edilmesine dair 
(3/91) 316:516 

— 228 .sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirdim e si ve rbîr maddesinin lağvı haık-
knıldaki kanun teklifini gönüşimelk umre 
Ikurutan Geçici Komisyona, Sakarya Mil
letvekili Hayretsin Uysal ve 23 aıikaldaşn-
nrn, 228 sayılı Kanunun 10 n m maldidesli-
nin değiştirilmesi hakkındaki kanım tek
lifinin havale edilmesine dair (3/92) S1.6 

•— Zonguldak Milletvekili Calhit Kara* 
kaş Ve 10 arkadaşının Enıokli Sandıklan 
ile Maluliyet, ihtiyarlık ve öliîm sigortala
rı kanunlarına tabi işyerterinüe geçen nk-
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metlerin hirleş.tfiıİlm.e&i hakkındaki 228 
sayılı Kanunim bâzı rna'dldeterimn cleğıi-ş-
tİTİImesine ve bir maddesinin lîalidım'lım ası
na dair .kanun teklifinin havale odîllmiş 
olduğu MoimiısyonlaıUan 4 er üye seçİUmek 
suretiyle geçici (bîr komisyon teşfldline da
ir (3/73) 363 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar Komisyonu 
Başkanlığı teskeresi 

—Enerjfı ve Taibiî Kaynaklar Komis
yonu Başkanlığının, Bursa Millıetoveklili 
Cemal KJülâihlı ve Tl arkadaşının Türkiye 
Mühendis ve Miımar Gdalan kurulmasına 
ve 6335 ve 7303 »sayılı Ikanualarnı yürür
lükten kaldırılmasına dair karanı tekli
finin, havale eldİllm'iş! oildüğu ktonıisyonlar-
d'an 4 er üye seçilerek (bir Geçiei Komisyon 
knnılimasına dair (3/144) 671 

öeç id Konüsyon Başkanlığı tezkereleri 

— Manisa Milletvekili Selçuk Giilmiişpala 
ve 11 arkaldaşmın 5616 sayılı Kamunun 
î ııci m»dlde«iııin (a) ve (e) fıkralarının 
değiştîıiIrocEİaıe dair kanun tekliflinin ko
misyonlarına havalesi hakikında (3/145) 672:673 

— Manisa Milletvekili Selçuk Gümüş-
pala ve 11 arkadaşının Devlet Demiryolları 
ve Umanları işletmesi Genel MüduHiüğü 
memur ve hizm<etrilerinlin üöretlferan* (da
ir Kanunum 2 nei maddesine 'bir fıkra ek
lenmesine dair Itanun teklifinin Btionnfeyon-
larma havalesi haildamda (3/146) 673 

Millet Meclisi Başkanlığı teskereleri 

— Hastalığı selbdblîyle bir toplantı yı
lında îkî aydan fazla izin alan Afyon MIİ1-
leıtıveMIi Şevki Güler'm -ödeneğinin veril
mesine 'dair (3/86) .472 

— Sayın üyelerden bâzılarıma izin ve
rilmesine dalir (3/5) 73 

(3/64) 2-10:211 
(3/78) 417 
(3/131) 515 
— "Van MliMetiviCkiIi Kinyas Kartal ile 

tstarılbul Milletvekili Orhan Eyüiboğlu'na 
izin verülmesine dair (3/142) 673 

Sayıştay Başkanlığı tesOceneleri 
Sayfa 

— Ankara Üniversitesinin 1966 bütçe 
yılı 'KJesHihesafbuıa alt gen>el uyguınMk hil-
dirüminin samuMuğuna dair (3/93) 548 

— Ankara Ümveraiteömin 1967 ibfüıtçe 
yriı Ke&Mıesalbına ait genel uygunluk (bil
diriminin sunulduğuna dair (3/94) 549 

— Beden Terbiyesi Genel MMürlüğu-
nün 1066 Mitçe yılı K«sin!hesalbma ait ge
nel ruygunloık îbûldirimiınân sunulduğuna 
dair (3/95) 543 

— 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanu
nunun 7*6 neı maddesi hükmü uyarmea 
•düzenlenen raporun sunulduğuna dair 
(3/96) Ö49 

— 1050 sayılı Genel Muha&eibe Kanu
nunun 7"6 ncı madklesi hükmü uyarınca 
düzenlenen rraparun sunuMlığnına dair 
C3/97) 549 

— Ceza ve ıslaihevleriyle iş yur t lan dfo-
nor sertaaye saymajiıhğmıın 1963 ve 1964 
yıllan genel bilânoıoBunun sunulduğuna 
dair (3/98) 549 

— Ceza ve iBİattoevleıriyle iş •yurtlan dö
ner sermaye saymanlığının 1966 ve 1966 
yılları genel bÜlânçsasunun sunulduğum 
'dair (S/8&) 238:239 

— Devlet Haıva Meydanları İstetmesi 
Genel Müdürlüğünün 1965 Ib'ütıç-e yıh Ke-
mnllıiösalbına ait genel uygunluk (bildir'İ'mi-
nin ^unuDduğuna d'atir (3/99) 549 

— Döv!wt Orman İşlıotmeleıri ile IcereEi-
tte fabrikaları ve Anataımirhane ve yddelf 
parça depo müdürlükleri saymanlıkliarmın 
1964 yılı Hlânçto&unun sunulduğuna dair 
(3/101) 549 

— Devlet Su Üçleri! Genel Müdürlüğü
nün 1965 (bütçe yıh ıKesinhesalbına aiıt ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
İflaBr (3/102) 549 

— Deivlet Su İşledi Genel 'MÜdürlüğü-
günee 1965 ve Idaha önceki yıllar rayiçle
rine göre îhale effiiîp tasıfiye olunan işler 
(hakkında raporunsunuldluğunadair (3/103) 549 

— Devlet Su işleri Genel Mıüdürlüğü-
niün 1966 (Mitçe yıllı Kesinlhetsalbma art ge
nel uygunluk ırülldirilıninin atumüduğuına 
dair (3/104) 549 
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Sayfa 
— Devlet Üretime Çiftlikleri Genel 

Müldürltiğüniin 1906 Mitçe yılı Kesdnihesa-
hına ait genel uygunMt bildiriminin su
nulduğuna dair ('3/100) 549 

— 'Genel bütçeye ıd'nMl (dairelerin 1965 
(bübçe yılı Kesinlıesaplaınna ait genel uy
gunluk îbilldMmİnin sunulduğuna dair 
(3/105) 549 

— Geme! bütçeye İdâlhil dairelerin 1086 
•bütçe yılı KesinîhesapI arına ait genel uy-
gunlfu'k ibBUdiıriiminin sunulduğauıa dair 
(3/74) 407 

— Hudut ve Sahiller Sağlılk Genel M'ü-
dürMğfrnfiin 1967 'Mitçe yılı Ketâııihe&aibına 
aıit geneli uygunluk hîlidirimimn sunulduğu
na dair (3/106) 549 

— llsttanîbul Teknik Ünitver&itesinîh 
1965 :bütçe yılı Keairtbesabına ailt genel 
u'yigunilufk bMHmdnin sunulUhığuna ıdiaiir 
C3/108) 549 

— Isftanfbul Teknik Üniversitesinin 
1966 bütçe yılı Kesainhesaihıtıa ait gcn-ffllı 
uyıgunrhılk bildfirilminin sunulduğuna dalir 
(3/fl09) 549 

— İ&tanfbul Teknik ÜniVer&ifcesinm 
1967 'bütçe yılı Kesinhesaıbına ait geme! 
uygronlufk 'bildlirilminin, ıSTinulHuğaına dialii' 
(3/110) 549 

— İstaıüb-ul Ünivienaitesİ 1967 Mitçe yılı 
Kesinlhesalbnıa ait genel uygunlttk bikliri-
'miinin sunulduğuma dair (S/107) 549 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/111) 549 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/112) 549 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/113) 549 

— Petrol Dairesi «Başkanlığının 1966 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/115) 550 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/114) 550 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil-

Sayfa 
diriminin sunulduğuna dair (3/119) 550 

— Tekel Genci Müdürlüğünün. 1963 
bütçe yılı Kesinhosabma ait uygunluk bil-' 
diriminin sunulduğuna dair (3/120) 550 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/122) 550 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/123) 550 

Tekel Genel Müdürlüğü 1965 malî 
yılı bilançosunun tetkiki sonunda düzenle
nen raporun sunulduğuna dair (3/124) 550 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/126) 550 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1966 malî 
yılı bilançosunun tetkiki sonunda düzenle
nen raporun sunulduğuna dair (3/125) 550 

— 832 sayılı Sayıştay Kanununun 88 nci 
maddesi gereğince Millet Meclisine sunu
lan Sayıştay raporunun gönderildiğine 
dair (3/116) 550 

— Sivil Savunma Fon İşleri Saymanlı
ğının 1966 yılı bilançosunun sunulduğuna 
dair (3/117) 550 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı hesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/127) 550 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/128) 550 

— Yalova Kaplıcaları İşletme idare
sinin 1966 bütçe yılı hesap işlemleriyle bi
lançosunun, sunulduğuna dair (3/129) 550 

— Yalova Kaplıcaları işletme İdaresi
nin 1967 bütçe yılı hesap işlemleriyle bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/130) 550 

Ulaştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Manisa Milletvekili Selçuk Gümüş-
pala ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Kanu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin havale edil
miş olduğu Ulaştırma, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilecek 4 er üyeden ku
rulu Geçici bir Komisyonda görüşülmesine 
dair (3/72) 362:363 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cilt S*yf* 
22 . 10 . 1969 tarihli 1 nci 

me ait tutanak özeti 
1 . 11 . 1969 tarihli 2 nci 

me ait tutanak Özeti 
3 . 11 . 1969 tarihli 3 ncü 

me ait tutanak özeti 
7 . 11 . 1969 tarihli 4 ncü 

me ait tutanak özeti 
10 . 11 . 1969 tarihli 5 nci 

me ait tutanak özeti 
12 , 11 . 1969 tarihli 6 nci 

me ait tutanak özeti 
19 . 11 . 1969 tarihli 7 nci 

me ait tutanak özeti 

Birleşİ-

Birleşi-

Birleşi-

Birleşi-

Birleşi-

Birleşİ-

Birleşi-

21 , 11 . 1969 tarihli 8 nci Birleşi-ı 
me ait tutanak özeti 

24 . 11 . 1969 tarihli 9 neu Birleşi
me ait tutanak özeti 

26 . 11 . 1969 tarihli 10 ncu Birleşi
me ait tutanak özeti 

28 . 11 . 1969 tarihli 11 nci Birleşi
me ait tutanak özeti 

1 10 

1 36 

1 42 

1 72 

1 168 

1 178 

1 207: 
208 

1 236: 
237 

1 274 

1 312 

1 356: 
357 

Cilt Sayfa 
1 . 12 . 1969 tarihli 12 nci Birleşi-

me ait tutanak özeti 1 396: 
397 

3 . 12 . 1969 tarihli 13 ncü Birleşi
me ait tutanak özeti 1 402 

5 . 12 . 1969 tarihli 14 ncü Birleşi
me ait tutanak özeti 1 460: 

461 
15 . 12 . 1969 tarihli 15 nci Birleşi

me ait tutanak özeti 1 396: 
397 

17 . 12 , 1969 tarihli 16 nci Birleşi
me ait tutanak özeti 1 508: 

509 
19 . 12 . 1969 tarihli 17 nci Birleşi

me ait tutanak özeti 1 548 

22 . 12 . 1969 tarihli 18 nci (Birleşi
me ait tutamak özeti 1 600: 

602 
24 . 12 . 1969 tarihli 19 nen Birleşi

me ait tutanak Özeti 1 659: 
660 

26 . 12 . 1969 tarihli 20 nci Birleşi
me ait tutanak özeti 2 3:4 

YOKLAMALAR 

1 183, 
208,23*9,276,313,358,400,407,463,510,551,603,662 

DÜZELTtŞLER 

— İçel MîmefcveMli Turhan Ozgüner'-
in, «güven iC ŷiamaaınB (katılmadığı» 

şeklinde' oy tablosunun ıduzeMLmiesi 1 282 



Söz alanlar 
«Soyadları alfabetik sırasına göre» 

A 
Sayfa 

Yaşar Akal (Samsun) - 22 Nisan. 19(62 
tarihli ve 45 sayılı Ylüksetk HâltimıLer Kni~ 
rukı KJaouıınınnın bâzı maddelerinin (yeni
den d'üzenleıınıcsiıiic vo ıbâtzı maddelerinin 
değiştirilmesine dan- kaimin/ tasarısı ınriina-
sabetiyle 626:628 

Erol Yılmaz Aİkçal (Rize) - Kayseri 
Milletvekili Tnırham Feyzioğhı vie iki arka
daşının, petrolle ilgili 8957 numaralı Ka
rar namenin meydana getirdiği tesirleri 
tesbit etımek ülgere bâr Meclîs anaştırima-
sı yapıilmasıtna d.air önıergesi münasebe-
tnyıle 333:33? 

İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) - İs
tanbul Milletvekilli Neddat Uğur ve 6 ar
kadaşının, ttsftjanfbıulldıa üMürulen öğran-
eirler dolayısiyle Anayasanın 89 nen mad
desi [uyarınca Başbakan baktamda bîr gen
soru açılmasına dair Önergesi 565 :568 

Kenan Mümtaz Akışık (Bitlis) - Bit
lis'in t i r köyüne yapılan baskına ve bıun-
dan önce cereyan ©tra(iş bu gün lolaylarm 
önlenmesi için ekonomik tedbiriîer alın
ması gerektiğine dair djameei 317:319 

— Hükümıet programu münasebetiyle 134 137 

Yılman Alpaslan (Tekirdağ) - Değir
men iköyü sakinlerinim Eseger - Araplı Çift
liğinin işgali ve biu işgal 'Oılajylarmnı önlen
mesi için alınması -gerekli tedbirler ko-
ıınıiarınıdaıki ıgümdeMi dışı demeci 213:215,217 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Devlet Mimarlık ve jMühendislik 
Akademisi önünde 14 Aralık 1969 Pazar 
günü vukua gelen olaylara dair demeci 
nrönatseıbetiyle 469 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin yeniden, düzenlenmesi no 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 

Sayfa 
kanun tasarısı münasebetiyle 532,533,605 flOS 

•Malhzar Arıkan (İçel) - 22 Nisan 1962 
tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu ıKanunıınun bâzı maddelerinin yeni
den düzeni emmesi ne ve bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı müna-
seebtiyle 529:530,613 ^17,620,628,631 

HüaaaneUin Atalbeyli (Devlet Bakanı 
Millî Savunma Bakan Vekili) (Eraincan) -
istiklâl Madalyası sahiplerinden bâzıla
rına şeref aylıklarının bağlanmasının ge
cikmesi konusunda 'gündem dışı konuşma 
japan Trabzon Milletvekili Abmet Şe-
ı>er'e ecvabı. 412:4.13 

ÜBan Ataftv (Anitalya) - Hükümet 
Programı .münasebetiyle 162:166 

—• .Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 
numaralı Kararnamenin meydana getirdiği 
(tesirleri tetibit etmek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 427:428 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın; birleşimlerde ısaait 17,00 - 19,00 ara
tanda sözlü soruların görüşülmesine dair 
bnemgesi münasebetiyle 424 

— Samsun Milletvelkili Bahattîn Uzım-
cğkı'nun, ıGünd«mde bulunan gensoru 
önergelerinin görüşülmesi sırasında, öner
ge sahipleri ve gruplar adına yapılacak 
konuşmaların 20 şer dakika ile sınırlandı
r/İmasına dair önergesi 'mümasebetiyle 557:558 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve 
•Lî'zı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nım tasarısı münasebetiyle 531 ;533,538 J541, 

629 r631 
Puaît Avcı (Denizli) - Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Profesörler 'Kurulu tarafından 
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son olaylar hakkında verilmiş bulunan 
muhtıraya dair gündem dışı demeci. 667:668 

iSalbît Osman Avcı (Enerji ve Tabiî 
Kaynaîklar Bakanı) (Artvin) - Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arka
daşının, petrolle ilgili 8957 numaralı Ka
rarnamenin meydana .getirdiği tesirleri 
ttsbiıt etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi .m ün as ©1 »etiyle 364: 

391 
Mehmet Sııd'dık Aydar (Bingöl) - A. 1'. 

{îrup Baskanvekilleriniıı gelecek bidesi
nin 19 , 11 . 1969 Çarşamba günü yapıl-
masına dair önergesi münasebetiyle 170:171 

— Hüküm ot programı müııase'b eltiyle 166 
— Kalkınma Plânında ve Hükümet 

programında Doğu illerinin kalkınmasiylo 

Veli Bakirli (Manisa) - Önümüzdeki 
günlerde açılacak olan Ege ekici tütün 
piyasası için alınması gerekli tedbirler 
hakkında demeci 603:604,' 

Orhan Bİrgit (Ankara) - Kayseri Mil
letvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkada
şının, petrolle ilgili 8957 numaralı Karar
namenin meydana getirdiği tesirleri tes-
bit etmek üzere bir Meclis araştırmacı ya
pılmasına dair önergesi münasebetiyle 

Ahmet İhsan Birineioğlu (Gümrük ve 
Tekel Bakanı) (Traibaon) - Manisa Mil
letvekili Veli Bakırlı'nın 19 neu »Birleşim
de, yakında açılacak olan Ege ekici tü-

îhsan Sabri Çağlayangil (Dışişleri Ba
kanı) (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) - Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
öğretmen boykotları sırasında mal ve can 
emniyetinin ihlâl edildiği ve gergin bir 
zamanda 6 neı Filonun İzmir'e gelmesine 
müsaade verildiği iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca içişleri ve Dış
işleri bakanları hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 593:596 

Sayfa 
ilgili demeci. 360:362 

Balih Aygiün (Amasya) - Kayseri Mil
letvekili Tunhan Feyzioğlu ve iki arkada
şının, petrolle ilgili 8957 numaralı Karar
namenin .meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi münasebetiyle 428 

— 22 Nisan 1962 tarihlî ve 45 sayılı 
Y (iksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
hLzı madde lor inin yeniden düzenlenme
sine dair kanun tasarısı münasobotiyle 611:613 

Oğuz A/gün (Ankara) - Devlet, Sos-
3f.il Sigortalar Kurumuna ve diğer kamu 
ktımmiarma bag4ı hastaneler ile diğer 
sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri konu
sunda, bir (Meclis araştırması yapılmasına 
dair Önerges münasebetiyle 450:454 

Ahmet Çakmak (Bolu) - Samsun Mil
letvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, gündem
de bulunan gensoru Önergelerinin görü
şülmesi sırasında önerge sahipleri ve grup
lar adına yapılacak konuşmaların 20 şer 
dakika ile sınırlandırılmasına dair önerge
si münasebetiyle 560 

Sadrettin Çmga, (Bursa) - Hükümet 
programı münasebetiyle 164,168 

B 
tün piyasası için alınma-sı gerekli tedbir
ler hakkındaki konuşmasına dair gündem 
dışı demeci münasebetiyle 664 

Vahit Bozatlı (Sivaa) - Sivas'ta vukua 
gelen bir trafik kazası ve bu gibi olaylar
da idareye düşen görev ve sorumluluklar 
hakkındaki demeci 278:280 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâ
zı maddelerinin yeniden düzenlenmesine 
ve bâzı nıaddelerinitı değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 520:529,530:531, 

534:535,542:621:623,631 
Perruh Bozbeyli (İstanbul) - Millet 

Meclisi Başkanı seçilmesi münasebetiyle 8 

http://3f.il
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Sayfa 
Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) - Te

feciliğin, halkın ekonomik ve sosyal du
rumuna yaptığı etkileri önlemek, Kayseri 
Milletvekili Turhan Fayzioğlu ve iki ar
kadaşının, tarımla uğraşanların emekleri-

Ahmet Dallı (Ticaret Bakam) (Bur
sa) - Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve iki arkadaşının, tarımla uğraşan
ların emeklerinin harbiliğim almaları için 
kredi ve üretim alanında alınması gerek
li tedbirleri tesbit ötmek, 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, tefeciliğin, halkın ekono
mik ve sosyal durumuna yaptığı etkileri 
önlemek maksadiyle bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair Önergeleri münase
betiyle 266:268 

— Konya Milletvekili İhsan Kabada-
yı'mn, hububat fiyatlarının tesbit ve ilâ
nına dair sözlü sorusu münasebetiyle 224:225 

(Süleyman Demirel (Başbakan) (İs
parta) - Bakanlar Kurulunun Yüce Mec
lisçe verilen güven oyu münasebetiyle 169 

— Hükümet programının okunması 43: 
70,137:162 

Orhan Dengiz (Uşak) - Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'in, öğretmen boykot-

üengiz Ekinci (Ürflu) - Başkanlık Di
vanı seçimi (Baş/kanveldlleri, İdareci Üye
ler ve Kâtipler) münasebetiyle 11:13,14 

Necmettin Ertoakan (Konya) - Kendi
sinin Türkiye Odalar Birliği üzerimde ka
nunsuz tasarruflarda bulunulduğu iddia-
siyle Anayasamın 89 neu maddesi uyanın
ca Hüfcünret hakkında bir Gensoru açııl-
nnasına dair ^önergesi münasebetiyle 573:577 

—. Samsun Milletvekili Banattim Uznn-
'oğlufanın, Gündemde 'bulunan gensoru öner
gelerinin görüşülmesi sırasında Ömerge sa
hipleri ve gruplar adma yapılacak ko
nuşmaların 20 şer dakika ile sınırlandırol-
ınasma dair önergesi raünıaseıbeKiyle 5Ö8:559 

Sayfa 
nin karşılığını almaları için kredi ve üre
tim alanında alınması gerekli tedbirleri 
tesbit etmek üzere, bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergeleri münasebetiy
le 250:251 

lan sırasında mal ve can emniyetinin ih
lâl edildiği ve gergin bir zamanda 6 neı Fi
lonun İzmir'e gelmesine müsaade verildi
ği iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyannea İçişleri ve Dışişleri bakanları 
hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 589:593 

Hüseyin Dolun (İstanbul) - A. P. Grup 
Başkan v eklilerinin geleeek birleşimin 
19 . 11 . 1969 Çarşamba günü yapılması
na dair önergesi münasebetiyle 170 

—- İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğ-
lu'nun, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mü
hendislik Akademisi öğrencilerinden iki 
kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylar hak
kında demeci. 466 ;467 

Ahmet DuraJkoğhı (Sivas) - 22 Nisan 
1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun bâzı maddeleri
nin yeniden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 531,534 

Orhan Eren (Ankara) - A. P. Grup 
Baskanvekillenmin 'gelecek (birleşimini 
10 . 11 , 1969 Çarşamba güınü yapılması
na dair önergesi m üfnaseîb etiyle 171 

Mesut Erez (Maliye Bakanı) (Kütah
ya) - Konya Milletvekili Vefa Tanır ve M 
.arkadaşının, İktisadi Devlet T e k e l l e r i n 
de israfa sebebiyet verildiği liddiasîyle bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair ömer-
-gesi ile, iSioop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'ın, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
sivil, askerî ve resmî müesseselerin din
lenme kampları için yapılan harcamalar 
konusunda 'bir Meclis arastınması yapıl
masına dair önergesi münasebetiyle 642:645 
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Sayfa 
Bahir Ersoy (İstanbul) - Konya 

Milletvekili Vefa Tanır ve iki arka
daşınım, İktisadi Devlet Teşekküllerin
de israfa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir 
Meelds araştırması yapılmasına dair öner
gesi ile, Sinop Milletvekili Hilmi Işgü-
zar'ın, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
sivil, asfeerî ve resmî müesseselerin din-
lenmo kampları iğin yapılan harcatmalar 
loöiraEfurada ibir Meclis araşturması yapıl
masına dair öneııgesi münaseibetiyle 632 

tthami Ertem (Tarım Balkanı) ('Edir
ne) - Konya Milletvekili thsan Kabadayı'-
nm, damızlık hayvan temini ve süt istih
salinin artırılmasına dair »özlü sorusu 
(münıasefbetöyle 230:231 

— Konya Milletvekili İhsan Kabada-
yı'ının, htubuibat fiyatlarının tesbit ve ilâ-
aıınıa dair sözlü sormsu münasebetiyle 224 

Turfaan Feyzioğlu (Kayseri) - Hükü
met programı münasebetiyle 74:102 

— Petnolle ilgili 8957 numaralı Karar
namenin •meydana getirdiği tesirleri tes-

Ali Rıza CHHlü (Adana) - Suni gübre 
mıüstİmalleıriıiıe dair gündem dışı demeci 562 : 

553 

Mustafa Kemal CKinıeş (Kırşehir) - Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
iki aıik adaşının, tarımla uğraşanların 
etniklerinin karşılığını almaları için kre-

Hamdi Hamaim.«ı<oğlu '(Afyon KaraM-
Bar) - Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ
lu ve iki arkadaşımın, tarımla uğraşanlarım 
emeklerimin karşılığını 'almaları için kre
d i ve üretim alanmda alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek, 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin, halkın ekonomik 

Sayfa 
Muammer Erten (Manfea) - Kay

seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
iki arkadaşının, tanınla uğraşanların 
örneklerinin karşılığını artmaları için kre
di ve üretim alanında alınması gerekli 
tedbirleri testbit etmek, 

Giresun Milletvekili Musrtafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin, halikın ekonomik 
ve sosyal durumuna yaptığı etMleri önle
mek malksaıdiyle bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergeleri münasebetiy
le 251:255/1,268:270 

SaJâhaittûı Hakkı Esatoğlu (Nevşelür) -
Hükümet programı münasebetiyle 129 -134 

— Kayseri MilletveikiLi Turhan Feyzi-
loğlu ve iki arkadaşımın, petrolle ilgili 8957 
ınumaralı Kararnamenin meydana getir
diği tesirleri tesibit etımök üzere Wir M'eclİB 
araştırması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 43-9 

bit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi münasebetiyle 384: 

293,337 ;344j345,345:353,37e ,392:393,432: 
437,440.441 

di ve üretim alanımda alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek, 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin, hallkm eflsonomiık 
ve sosyal durumuna yaptığı «tMleıü önle
mek .maksadiyle bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önemgeleri mıünasebetiy-
•le 258:265 

vo sosyal durumuna yaptığı etkileri Önle
mek nmaiksadiyle bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair ömenıgeleri (münasebetiy
le 265:266 

— Konya Milletvekili Necmettin Er-
bakan'm, Tüıfldye Odalar Birliği üzerinde 
kanunsuz tasarruflarda bulıunıulduğu id
diasiyle Anayasamın 89 ucu maddesi uya-

F 
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Sayfa 
raica Hülkümett hakkımda bir gensoru açıl
masına dair önergesi miinaselbetiıylc 577:578 

— Konya Miiletvelkili Vefa Taıııır ve 
iki arkadaşının, İktisadi I>evlet Teşekkül
lerinde israfa sebebiyet verildiği iddia-
siyie, 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
feisadi Devlet Teşekkülleri il* sivil as-

tsmet İnönü (Malatya) - Millet Mecli
sinin açılışı miinaısebetiyle 2 

Hilmi İşgüzar (Sinop) - İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile sjvâl, askeri ve resmî 
'tjfitcssescierân 'dinlenme kampları iğin ya
pılan harcamalar konusunda, 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
arkadaşının, İktlissaclî Daylet TeşekkiüJle-
rİnde israfa seMriyet verildiği idd&aısiyle 
'bir Medlîls arattırması yapılmasına dair 
önergeleri münasebetiyle 491:497 

— iKeniclfcinm öğretmen boykotları sı-
rasmlda mal ve can emniyetinin ihlâl edil
diği ve gergin !bir zamanda 6 neı fâlbnun 
İzmir'e gelmmine ımüfeiaalde verildiği ikîidi-

tbsaıt KabaSdayı (Konya) - 1969 yılı 
Mayıs ayından fttii'bapen açılan ve açıknası-
na karar verilen ortaokul ve liselere dair 
MÖKTJÎÎ. aornusu ve Millî "Eğitim Bakanı Or-
'han Oğuz'un cevabı müııaısefbetiyle 220:230 

— Damızlık hayvan bdmitm ve ısilt fetih-
«atinin artırılmasına dair ısözlü storasıu ve 
Tarım Bakanı îllhnımi Erteı'm'in. eev-albı ımü-
nıassdbetlryle 231 

— Devlet, Sosyal Sigortalar Kuruımn-
na ve diğer kamu kurumlarına bağlı ha^-
taneler ile diğer sağlik kım^lttşl&rının fce-
dWi usulleri kondsunlda bir Meclfe aıras-
tmmaraı yapılmasına dair önergesi mîiııa-
sclbstiyto 454:457 

—• Hulbulbat fiyatlıarımn teslbit ve ilâ-' 
nına dair sfözllü sıomsu ve Tanım Babanı 
tl'hami Ertem ile Ticaret Bakanı Ahmet 
Dalh'nm cevapları mıinaıselbeıtiJlyle 225:227 

Sayfa 
kerî ve resmî müesseselerin dinletilme 
kampları için yapılan, harcamalar konu
şumda bir Meclis araştırması yapıknasma 
dair öa,eııgeleıri 497 ;499 

İbrahim Bıtüa Katiboğlu (Ankara) • 
Ticaret liselerinin imtihan Yönetmeliği 
hakkındaki gündem dışı demeci 666 

I 
asiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarın
ca içişleri ve Dışişleri balfcanliaın 'hakkında 
'bir gensoru açılmasına dair önetlgesd mıi-
nasdbefciyle 583:587 

— Kenya Milletvekili Veiüa Tanır ve 
iki arkadaşının, Devlete, Sosyal iS%orta-
lai' Kurutanına ve diğer kamu kuramlarına 
'biiğliı Jıasbamstcır ile diğer sağlık knrulnış-
lariınm tedavi usulLeri klonussıunda bir Mee-
Ü'!s arattırması yapıllmasına dair öniemgesi 
'iniünfUsebctlfyl'e 475:4ö0 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 eayi.Ii 
Yıfeelk Hâkimler Kumlu Kanununun .bâ
zı maddelerinin yeniden ditoeııfe-nmıesdıre 
ve bâzı 'maddelerinin değiştiril metsiine da-
îi" kanun tasarısı m'ünasetbeltiyle 609:61i 

Gıyasetffcin Karaca (Erzurum) - 22 Ni-
nan 1962 tnriSıli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kumlu Kanununun 'bâzı rmakMete-
riıiin yeniden düzen leinlmc&inıe ve 'bâzı 
maddelerinin ileğistirilmicsıme dair kaniim 
tafeanfei münaMolyjtîyle 536:538,628,629 

Celâl Kargıüı (tçsl) - A. P. Grup 
Başkan vıakiîl e; i n in gel eşek ibârfıeşimtin 
19 . 11 . 1969 ÇarvjnımSba- günlü yapılması
na dair önergesi rmünasaelbetiyle 170 

— Kanat enstitülerinde devam elden 
'boykotlar, teknik okıııllam lise meızunJan-
ınn •abremaısının •saıkmealan ve bu konuda-
İki gerekli tedibi rl ere dair Uemedi 313:3^15 

Kemal Kaya (Kars) - 22 Nfean 1962 
tarihlli ve 45 Yütavk 'Hâkimler Kuinılu Ka-
ıvunımun Tbâ:?:! fraahMeteriırân yeniden dlüı-
K enlenmesin e bâzı ıinadidel eninin değaştdril-
rîr-rtSime ıdaie kanını taTOinl-îi •m'i'maistibeıtıyle 6.19 

http://eayi.Ii
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Sayfa 
Safari Kerkin (Kastamonu) - Başkan

lık Dîvanı Secimıi {Bagfcanvekilleni, idaare-
«S üyeler ve kâtipler) münaBebertSyle 22:25 

Sadi Koçaş (Konya) - Samsun Millet
vekili Baüıatfcin Uzunjoğlu'nun, Günldeımde 
fbulunıan gensoru önergelerinin ğörüşlul-

HaMun Menteşeoğlu (İçilen Bakanı) 
;Oumlhııriyet Senatosu Muğla üyesi) -
Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'-
ın; Bitlis'in bir köyüne yapılan baskına 
ve bundan önce eereyan etmiş bu gibi 
alayların önlenmesi için ekonomik tedbir
ler alınması gerektiğine dair demeci mü-
atasebertiyle 319:320 

— Hakkâri Milletvekili Ahmet Zey-
tlan'ın, Hakkâri Valilik .konutunun meş
bu! kimseler tarafından kurşuni anması 
olayına dair gündem dışı demeci müna
sebetiyle 551:552 

— İstanbul Devlet Mimarlık ve Mü
hendislik Akademisi öğrencilerinden iki 
kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylar hak
kında demeci 467:469 

— İstanbul Milletvekili Necdet Uğur 
ve 6 arkadaşının, İstanbul'da öldürülen 
öğrenciler dolayısiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi 568:571 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühen-
•dislik Akademisi önünde 14 Aralık 1969 
Pazar günü vukua gelen olaylara dair de
meci münasebetiyle 470:471 

— İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'
in, İstanbul - Sarıyer'de meydana gelen 
kaçırma olayına dair sözlü sorusu müna
sebetiyle 332,235:234 

— Konya Milletvekili Necmettin Er-
balkan'ın, Türkiye Odalar Birliği üzerinde 
[kanunsuz tasarruflarda bulunulduğu iddi
asiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarın
ca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 581 

Sayfa 
mıesi sırasında önerge saMpleri ve gmıplaır 
adına yapılacak konuşmaların 20 şer da
kika ile sınırlandırılmasına dair önergesi 
.münasebetiyle • 535,556:657 

Nuri Kodanmnoğlu (Niğde) - Başkan
lık Dîvanı seçimi (Başkanrvekilieri, didareci 
üyeler ve (fcatiipler) münasebetiyle. 25:28 

— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-
nun, Ordu ili ve ilçelerinde bir süreden 
beri devam eden asayişsizlik olayları, 
faili meçhul cinayetler ve bu konularda 
gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci 
münasebetiyle 278 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saTın, bir gazetede çıkan bir haber üze
rine bu gazeteye yapılan baskılara ve vu
kua 'gelen bâzı olaylara dair demeci müna
sebetiyle 240:244 

— Sinop Milletvekili EGlmi İşgüzar'm, 
•eğretmen (boykotları sırasında mal ve can 
-emniyetinin ihlâl edildiği ve •gergin bir sa
manda 6 neı filonun İzmir'e gelmesine mü
saade verildiği iddiasiyle Anayasanın 89 
ncu 'maddesi uyarınca İçişleri ve Dışişleri 
bakanları haıkkında bir gensoru açılması
na dair önergesi münasebetiyle 596r598 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozaıtl'ınm, 
Sivas'ta vukua .gelen bir trafik kazası ve 
bu <gıbi olaylarda idareye düşen görev ve 
sorumluluklar hajkkındaki demeci müna
sebetiyle 280:281 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Değirmen köyü sakinlerinin Eseçe -
ArapU Çiftliğini işgali ve bu gibi işgal 
.olaylarının önlenmesi için alınması gerekli 
tedbirler konularındaki gündem dışı de
meci münasebetiyle 215:217 

Sadık Telkin Müftüoğlu (Zonguldak) • 
'Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'm, 
Türkiye Odalar Birliği üzerinde kanunsuz 
'tasarruflarda bulunulduğu iddiasiyle Ana
yasanın 89 neu maddesi uyarınca Hükü-
H'et hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 578:581 

M 
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N 
Sayfa 

Hayrettin Nftkipoğlu (İmar ve tokan 
fiakaiu) (Kayseri) - içel Milletvekili Tur
han özgüner'in 17 nei Birleşimde, Çuku-

Orhan Oğuz (Millî Eğitim Bakanı) 
(Eskişehir) - Ankara Milletvekili İbra
him Sıtkı Hatipoğkı'nan, ticaret liseleri
nin imtihan yönetmeliği hakikındıaiki g"üw-
<knm -dışı demeci münasebetiyle 666:607 

— Konyıa Milletvekili İhsanı Katoada-
yı'nın, 1969 yılı Mayıs ayından itılbanen 
açılan ve açılmasın» karar verilen orta-
<fks\il "ve (liselere (dair sözlü sorman müuıase-
bötiyle 227:229 

— öğretmenlerin boytkolttıı, btâaı kuru
luşların bu faonıuldaki davranışları ve alı
nan tedbirlere dair demeci 463:466 

Nurettin Ok (Çankırı) - "Başkanlik Di
vanı seçimi (Başkanveki İleri, İdareci üye» 
ler ve kâtipler) münıaıseibetiyle 39 

Orhan Otoay (Konya) - Konya Mülat-
vckili Vefo Tanar ve üki •arkadaşının, İk
tisadi Devlet Te^eMd&Herinde israfa se
bebiyet verildiği idldiiasiyle bâr Meclis •araş
tırması yapılmasına dair önergesi ile, Si
nop Milletvekili Hilmi tşgüzıar'ın, İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri ile sivil, askerî ve res
mî mütesscselcrin dinlcnımc kampları içim 
yapılan karcrajmaLar konusunda bir Moeliia 
araştırması yapılmalına dair önergesi mü
nasebetiyle 640:643 

Mehmet Nebîl Oktay (Siirt) - Kayseri 
Mîlletve'ld-li Turban Feyzioğlu ve iki ar-
Jcıadaşıran, tarımla uğraşanların emekle-
rinin foarşılığıni (almaları için kredi ve 
üretim alanında alırtması geerkld tedlbırleri 
tedbit etmek, 

Giresun MiMetvekiM Mhıstafa Kenual 
Çilesizdin, tefeciliğin, halkın ekonomik ve 
sosyal dunuirmma yaptığı etkileri önlıetmA 
nna'ksadiyle ibdr Meclis araştırması yapıl
masına dıair Önergeleri ttiüııasebetiyl* 
(255/1) 257 

Sayfa-
ruva 'bölgesinde vukubulan âfetler dolayı-
sıyle yapılan yardımların partizanca kul
lanıldığına dair demeci münasebetiyle 662 

— Konya Milletvekili Necmeıtitân Er-
bakan'ın, Türkiye Odalar 'Birliği üzerinde 
kaımuısuz tasarfinflarda bulunulduğu iddi-
asiyle Anayasanın 89 ncu maddesi ıiıya-
rmaa Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi 'münasdbıeıtiyle 571:572-

— Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 
iki arkadaşının, İktisadi Dcvlot TeaeSklküb 
terinde israfa sebebiyet verildiği Mdia-
isiyle, 

— Sinop MıllciflvakiM Hilmi İşgüzar'ın, 
iktisadi Devlet T«ş̂ (kk'üilileri ile sivil, aske
rî ve resmî müesseselerin din-Icııme kaımıp-
larm iğin yapılan (harcamalar «konusunda! 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri münasebetiyle 489:491 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşıgiizar'ın, 
öğretmen boykotları sırasında mıal ve can' 
emniyetinin ihlâl edildiği ve gergin bir za-j 
umanda 6 neı filonun izmir'e gelmesinle 
müsaade verildiği İddiasiylc Anayasanın! 
89 nen maddesi uyarımca leşleri ve Dışiş
leri bakanları hakkında bir gensoru 
açılmasına dair' önergesi mütnasebettîryle 587:589* 

— 22 Nfean 1962 tartfhli ve 45 sayılı 
Yüsek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
•maddelerinin yeniden düızenlenmıesine ve 
bazı nKad'delerinin değ%ıtirilm>esîne dair 'ka
nun -tasarısı münasebetiyle 535:536 

Cavit Okyayuz (tçel) - Hükümet Erog-
raınrtı münasebetiiyle 115:125 

Hîidaİ Oral (Denizli) - Kayseri Millet-
vekili Turhan. Feyzioğlu ve ilki arkadaşı
nın petrolle ilgili 8957 numaralı Kararna
menin ımeydana getirdiği tesirleri tosbit 
e*;rek üzere bir Meclis araştırması yapıl
malına dair ömergctıt münasebetiyle 29?: 

309.f,23:333,345:349,426,428:432 
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Sayfa 

Reşit önder (Tokat) - Konya Milletve
kili Vc£a Tanır ve iki arkadaşının, Devte-
te, Sosyal Sigortalar Kanununa ve diğer 
kamu kurumlarına bağla hastaneler file 
diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usulle
ri konusunda bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi münasebetiyle 4721 

474 
Mustafa Vedat Önsal (Sakarya) - Kon-

ya Milletvekili Vefa Tanır ve liki taırkada-
şınm, İktisadi Devlet Teşekkü&lerttnde dsrra-
fa sebebiyet verildiği iddiaiBİyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi ile, 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, tkti-
saıdij Devlet Teşekkülleri ilo sivil, askerî 
ve resımî -rnâıessesetlerin dimlenıme .kampları 
için yapılan harcamalar (konusunda bir 
Meclis araştıı-ması yapılmasına datİtr öner
gesi münasebetiyle 636:640 

Hüseyin Özalp (Orman Bakam) (Sam
sun) - Orman suçlarının affı konusunda 
gündem, dışı konuşma yaparı Trabzon M51-
letvekiH Ali Rıza Uzumer'e cevabı 407: 

412 
Şinasi öadenoğlu (Ankara) - Ankara 

havasının Mrlennıesi ve alınması gerekli 
tedbirler konusundaki demeci 4131 

415 
— 22 Nisan 1962 tarihia ve 45 sayılı 

Emin Pafesüt (Ankara) - Başkanlık 
Divanı seçimi [((Başkanvekilleri, İdareci 
üyeler ve Kâtipler) münasebetiyle 18:22 

Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas) -
Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki ar
kadaşınım, İktisadi Devlet Teşekküllerin
de israfa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir 

Kemal Satır (Adana) - Başkanlık 
Divanı seçimi (fBaskanvekiUeri, İdareci 
Üyeler ve Kâtipler) münasebetiyle 13:18,39 

— Hükümet programı münasebetiy
le 102:115 

Sayfa 
Yüksdk Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
ımaddelerînin yeniden düzenlentmesine ve 
bâzı ̂ maddelerinin dteğiştirihnesiMie dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 617:618 

Turan Ozgiiner (İçel) - Çukurova böl
gesinde vukubulan âfeitler dodayifiiyle ya,-
pılan yardımiların partizanca kullanıldığı
na dair demeci ve İmar ve İskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboglu'nun cevabı konuş
ması ınüınaısebetfLyle 664 

— «Geçen yıl Çukurova'da vukubulan 
sek yangın vo kar âfetlerine uğnyan köy
lere yapılan yardımlarda partizanca davl-
sanıldığına dair» gündem, dışı demeci. 513: 

514 
— 22 Nisan 1962 tarihli! v;e 45 sayılı 

Yüksek Hâkimler Kurudu Kanumuaıun bâ
zı maddelerinin yeniden düzenlenmesine 
ve bâzı maddelerinin değistörümesıine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 608:609 

Vedat Âli Ö4kan (Sağlık ve Sosyal 
Tardım Sakanı) (Kayveri) - Konya 
Milletvekili Vefa Tanır ve İM arkadaşının, 
Devlet, Sosyal Sigortalar Kanununa ve di-
ğör kamu kuruluşlarına bağdı hastaneler ite 
diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usuiHe-
rii konusunda bir Meclis araştırması yapıl-
imasına daıir önörgesi münasebetiyle 480: 

Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi ile, iSinop Milletvekili Hilmi t§-
güzar'm, İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
ile sivil, askerî ve resmî müesseselerin 
dinlenme kampları için yapılan harcama
lar konusunda bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi münasebetiyle 645:648 

Refet Sezgin (Devlet Bakanı) (Çanak
kale) - Adana Milletvekili Ali Bıza Gül-
lü'nün, suni gübre suiistimallerine dair 
gündem dışı demeci münasebetiyle 553 

— Ankara Milletvekili (Şinasi özden-

S 
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Sayfa 
oğlu'nun, Ankara havasının kirlenmesi 
ve alınması gerekli tedbirler konusunda-
ki demeci münasebetiyle 415:416 

— Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 

Ahmet Şener '(Trabzon) içişleri 
kamı (Haldun (Menteşeoğlu'nun, İstanbul 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akade
misi öğrencilerinden iki kişinin ölümü 
ile sonuçlanan olaylar hakkında demeci 466, 

467 
— İstiklâl (Madalyası verilmiş bulu

nanlardan bâzılarına bağlanacak aylık-

Vefa Tanır (Konya) - Kayseri Mil
letvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arka
daşının, tarımla uğraşanların emekle
rinin kargılığını almaları için kredi ve 
üretim alanında alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek, 

— Giresun Milletvekili -Mustafa Kemal 
Çülesiz'in, tefeciliğin, halkın ekonomik 
ve sosyal durumuna yaptığı etkileri Ön
lemek maksadiyle bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair Önergeleri münasebetiyle 246: 

250 
— Devlet, Sosyal Sigortalar Kuru

muna ve diğer kamu kurumlarına bağlı 
hastaneler ile diğer sağlık kuruluşlarının 
tedavi usulleri konusunda bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 442:450 

Gürhan Titrek (Devlet Bakanı ve 
Millî Eğitim Saikanı Vekili (O. S. Çanları 
üyesi) - tçel Milletvekili Celâl Kargılı'-

Cevdet Uğur (totanbul) - Kendisi ve 
ve 6 arkadaşının, İstanbul'da öldürülen 
öğrenciler dolayısiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Başbakan halikında bir 
gensoru açılmasına dair Önergesi müna-

Sayfa 
8957 numaralı kararnamenin meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek üzere bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 344:345 

lavın gecikmekte olduğuna, gerekli ted
birlerin alınmasına dair demeci 362 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayıh 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi
ne ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 533 

nım; sanat enstitülerinde devam edem 
boykotlar, teknik okullara lise mezunla
rının alınmasının sakıncaları ve bu konu
daki gerekli tedbirlere dair demeci mü
nasebetiyle 315 

Ata Topaloğlu (Ordu) - Konya [Mil
letvekili Vefa Tanır ve iki arkadaşının, 
(Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve 
diğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler 
ile diğer sağbk kuruluşlarının tedavi 
usulleri konusunda bir Meclis araştır
masına dair önergesi münasebetiyle 485:487 

— Ordu ili ve ilçelerinde bir süreden 
beri devam eden asayişsizlik olayları, 
faili meçhul cinayetler ve bu konularda 
gerekli tedbirlerin alınmasına dair de
meci. 277 

Hasan Tosyalı (Kastamonu) - Hükü
met Programı münasebetiyle 126 

Alpaslan Türkeş (Adana) - Hükümet 
Programı münasebetiyle 126:129 

scbc-tiylo 561 
Hayrettin Uysal (Sakarya) - Bir gaze

temle çıkan bir haber üzerine bu gazeteye 
yapılan baskılara ve vuknagelen bâzı olay
lara dair demeci 239:240 

T 
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Sayfa 
— Birleşimlerde saat 17 - 19 arasında 

sözlü soruların görüşülmesine dair önerge
si münasebetiyle 425 

AH Rıza Uzuner (Trabzon) • «Orman 
suçlarının affına dair önceki birleşimler
de yaptığı konuşmanın, Orman Bakanı 
Hüseyin Özalp tarafından Genel Kurulda 
yapılan bir gündem dışı konuşmada yanlış 
ifade edildiğine dair» gündem dışı demeci 510: 

513 

Sayfa 
— Orman suçlarının affını hedef alan 

davranışları dolayısiyle orman varlığımı
zın büyük ölçüde tahribedildiğine dair de
meci 358:360 

Bah&fctin TTzunoğln (Samsun) • Kendi
sinin, gündemde bulunan gensoru öner
gelerinin görüşülmesi sırasında önerge sa
hipleri ve gruplar adına yapılacak konuş
maların 20 şer dakika ile sınırlandırılma
sına dair önergesi münasebetiyle 555 

Ü 
Reşit Ülker (İstanbul) - Başkanlık 

Divanı Seçimi (Başkanvekilleri, İdareci 
üyeler ve kâtipler) münasebetiyle 29:30 

—İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğ-
lu'nun, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mü
hendislik Akademisi Öğrencilerinden iki 
kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylar hak
kında demeci 466 

— istanbul Devlet Mimarlık ve Mü
hendislik Akademisi önünde 14 Aralık 
1969 Pazar günü vukua gelen olaylara 
dair demeci 469:470 

— istanbul Sarıyer'de meydana gelen 
kaçırma olayına dair sözlü sorusu ve İç

işleri Bakanı Haldun Mentcşeoğlu'nun ce
vabı münasebetiyle 232:233 

— Manisa Milletvekili Selçuk Gü-
müşpala ve 11 (arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanunun 32 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle 363 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi
ne ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 619,623: 

626 

Orhan Vural (Ordu) • Türk - Persen 
öendaka&mm yapılacağını açıkladığı boy
kot ve kamu personelinin hayat pahalılı

ğından çektiği sıkıntılar ile ilgili demeci 604: 
605 

Sahh Yıldız (Van) - Hayvancılığımı
zın geliştirilmesi ve hayvancılıkla geçinen 

yurt bÖIgelerindn ve yurttaşın refaha ka
vuşturulması için gerekli tedbirleri tes-
bit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi münasebetiyle 283 

Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman) - Hü
kümet programı münasebetiyle . 136 

Oengizhan Yorulmaz (Ankara) • Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Değirmen köyü sakinlerinin Bseçe - Arap-

lı Çiftliğini işgali ve bu gibi isgâl olayla
rının önlenmesi için alınması gerekli ted
birler konularındaki gündem dışı demeci 
münasebetiyle 217 

Lebit Yurdoğlu (İstanbul) - İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, istanbul Dev
let Mimarlık ve Mühendislik Akademisi 
önünde 14 Aralık 1969 Pazar günü vu
kua gelen olaylara dair demeci münasebe
tiyle 471 
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z 
Sayfa 

Ahmet Zeydan (Hakkâri) • Çukurca 
ilçesinin yoL durumu ve kışlık ihtiyacının 
kiarşılanması konularında gündem dışı de
meci 211:213 

— Hakkâri Valisi konutunun meçhul 
kimseler tarafından kurşunlanması olayı
na dair gündem dışı demeci 551 

Sayfa 
•— Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 

iki arkadaşının, Devlet, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ve diğer kamu kurumlarına 
bağlı hastaneler ile diğer sağlık kuruluş
larının tedavi usulleri konusundaki bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair .öner
gesi münasebetiyle 474:475 


