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BAKANLAR KURULU
Sayfa
— Vazife ile yurt dışrna 'gidecek olan
Millî Savunma Bakam Ahmet Topa'loğ-

Sayfa
luna Devlet Bakanı Cihat Bîlgehan'ın ve•kilik edeceğine dair (3/443)
782

ÇEŞİTLİ İŞLER
— Adalet Partisi Grupu Başkanlığı
nın, Bulgaristan'ı ziyaret edecek olan
T. B. M. M. Kuruluna önceden seçilmiş
olan Balıkesir Milletvekili Cihat Tmr'gut'un yerine Ordu Milletvekili Ata Bodur'un 've lüakişehir Milletvekili Ertuğral
Gazi S a k a r y a l ı n yerine de Samsun Mil
letvekili Süreyya Uluçay'ın katılacakla
rına dair
862
— A. P., C. K. M. F„ T. 1 P. ve
Y. T, P . Grupları temsilcilerinin, Mecli
sin 4 Ağustostan 1 Kasım 1&66 gününe
kadar tatile (girmesine dair
921:922
— Başkanın; gelecek birleşim gün*
demine alınacak işler hakkında
544:545
•—'Başkanın; ivedilikle görüşülecek iş
lenin •bitirilmiş olması dolayısiyle buradan
sonra Meclisin normal toplantı gün ve
saatlerinde birleşim yapması hakkında
736
— Başkanın; 102, 20, 23, 90, 103,
128, 22 ye birinci ek 've 88 sıra sayılı
'basma yazılarla sunulan tasarı ve teklif
lerin gelecek gündemde yer alması husu
sunda
735
—Başkanlığın, bu toplantı yılında ya
pılan çalışmalara, ele alınan ve sonuç
landırılan işlere dair
921

— (Başkanlık ^Divanınca alman kamr
gereğimee, Romanya Sosyalist Cumhu
riyet Parlâmentosundan bir
kurulun
memleketimize çağrılmasının uygun mü
talâa edildiğinin açıklananalk oya sunul
ması
641
— C H. P. Grupu
Başkanlığının,
Sovyetler Binliğini ziyaret edecek olan
heyete Trabzon Milletvekili Hamdi Or
hun'un yerine Giresun Milletvekili Ali
Cüceoğlu'nun katılacağına dair
544
— Romanya Sosyalist Cumhuriyeti
Başkanı Ekselans lon Gheonghe Mauer'în Kordiplomatik Locasmdaki yerini al
ması üzerine kendisine «iHoş .geldiniz» de
nilmesi
650
— Yapılan çağrı üzerine Bulgaris
tan'ı ziyaret edecek olan Türkiye Büyük
Millet Meclisi Kumlu ile ilgili listenin
•okunarak bu listede adı -geçen üyelerin
Kurula üye seçilmiş sayıldıklarının bildi
ri îmesi
641
— Yapılan çağrılar üzerine Sotvyet
Birliğini ve Polonya'yı ziyaret edecek
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ku
rulları ile ilgili Millet Meclisince seçilen
lere ait listelerin okunması
4:5

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
— Adana Milletvekili Ali Karcı'nın,
dördüncü rafineri ve Batman - Mtenderun
petrol boru hattı konusuna dördüncü ra

finerinin İskenderun'da kurulmamasının
çeşitli sakıncalarına ve yeraltı ve yerüstü
mijlî servetin korunmasına dair
733 :735

— 4
Sayfa
—• Adana Milletvekili Kasım Gülek'i'n, NATO Parlöma tileri eri Daimî Komis
yonunun son toplantısında alımın karar
lara, NATO'ıuıım çeşitli problemlerine ve
1969 dan sonra da devamı konusunda ileri
sürülen tekliflere dair
95:97
— Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adamı ilçe ve bucaklarının ih
tiyacı olan orta dereceli okullarla yatılı
bölge okulları hakkında demeci ve Millî
Nğiti'm. Bakanı Orhan Deıvgiz'itı cevabı 849,851
— Adama Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, yol hıklarının yetmemesi yüzün
den ilköğretim müfettişi erinin görevlerini
gerektiği şekilde yerine getireni ediklerin e
dair demeci ve Millî Eğitim Bakam Orhan
Peııgiü'in cevabı
;î:4
— Ağrı Milletvekili Ahdülbâri Akdoğan'ın, Köyişleri Teşkilâtının kuru I amayışının meydana getirdiği
boşluklar
ve on haşin yol ve su dâvalarını tez elden
çözecek bağımsız bir genel müdürlüğün
kurulması gerektiğine dair
5-11 ;542
— Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğaıı'ın, memleketimizde yen îdi n yapıl
ması düşünülen rafineri tesisinin ve pet
rol boru hattını», halkın: da katılacağı bir
teşebbüse bırakılması gerektiğine dair
7?>C':7R2
— Afyon Kara.hisar Milletvekili Mıaıtat'a Akalın'ıti, resmî hastanelerde yurldaslara gerekli bakımi'ti' yapılmadığı hu
susunda (inceden verdiği gündem dışı de
mecin) etkisiz kaldığına. Sağlık l'akanlığıınn özelikle bağımsın tıp hastaneleriyle
•ilgilenmesinin yerinde olacağına dair
635:636
—• Ankara Milletvekili İbrahim Mşikı Ilatipoğlu'mııı, Polatlı'da ;'2 köyde ve
Tavşanlı'da; üç. köyde vuku İni lan dolu
âf'etî dolayı siy] e zarar görenlere t e ı ı ö n t
mektuplarının zamanında verilmesi sure
tiyle yardım yapılması hakkında
541
— lî.t'lıı Milletvekili Halil İbrahim
Cop'un, kendisinin ve Ankara Milletvekili
Ali Rıza Oetiner'üı, 20-21 Mayıs snehdai'inın affın içine alınması konusunda veri
len önergelerin adlar okunmak suretiyle
yapılan açık oylaması sırasında ret. oyu

Sayfa
kullandıkları halde kabul oyu kullandık
ları şekilde tutanaklarda yapılan yanlış
tesbite dair
97:98
— Bursa Milletvekili Sıulrettin (>ııga'nın, yaş meyve ve sebze ihracı konula
rında alınacak tedbirlerin memleket eko
nomisindeki önemine dair
276:277
— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali
Arsan'ın, (Jaııkırı ilinin Devirt tarafından
gösterilmesi gereken ihtimamı görmediği
ne, saman selülozu fabrikasının dahi açıl
madığına ve diğer sosyal tedbirlerin de
ahnmadığ'na. dair
7'ÎO:7;îl
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
lükiııci'tıin Doğu illerinde hastanelerde
hekim bulunmadığına ve. birçok hekimlerin
Batıya nakledildiklerine dair
ÜIO-.ÜT.İ
•— Oiresun Milletvekili Mustafa Ke
mal (Jilesiz'itı, bu yıl İmi olan fındık ürü
nünün zamanenla Inplattırılıııası, pazarlanuıası için fındık üreticisinin askerde
bulunan «ocuklarına Orduca, geçici ola
rak izin verilmesine dair
7'J!
— Hükümet ve parti grupları temsil
cilerinin Meclis Başkanının Başkanlığı al
tında yanlığı toplantıda aldığı kararlar
ve (leııel Kurul gündem ine alınacak işlere
dair
281:284
— İzmir Milletvekili Mustafa Ijyar'nı,
incir, tütün ve pa.tetes ürünleyiııb! kredi,
pazarlama ve değerlendirme konularına
değinen
(viS:{»4t)
— İzmir Milletvekili M'ustül'a Dyaı-'ın,
İzmir'in Kiraz ilçesine yapılan doktor
alanmalarındaki eski ve yeni partizanca.
tulumları 1 ! bu ilçe halkı üzerindeki ohımsuz etkileri hakkında
277:278
— Kırşehir
Milletvekili
Süleyman
Onan'ıu, çiftçiye dağıtılacak tohumluklar
ve bu hususta, alınması gerekli tedbirler
hakkında
851:852
— Kırşehir Milletvekili Süleyman
Onau'ın, memleket içinde kaçakçılık işle
rini yaytnii bir şekilde yürüten yabancılara
ve gümrük kaçakçılığına karşı engelleyici
tedbirlerin gerekli şekilde alınmadığına
dair demeci ve Oumriik ve Tekel Hakanı
İbrahim Tekin'in cevabı
7ÜI :7:W

—5 Sayfn
— Konya Milletvekili thsa.it Kabada
yının, astsubay okulunun Çankırı'ya nak
linde Konya için büyük sakıncalar doğa
cağına değinen konuşması ve Milİî Savunma
Bakanı Ahmet Topa Loğhı'mm cevabı
27R:*JS]
—• Malatya Milletvekili Ilanıit Feııdoğlu'nun, resmî taşıt araçlarının özel iş
lerde kullanıldığına ve resmî hizmet arabalariyle çoluk çocuğun gezme yerlerine
götürüldüklerine bıı hususta tedbir clmması gerektiğine dair
."70
— Manisa Milletvekili
Süleyman
Çağlar'm, çekirdeksiz üzümlerimizin baş
lıca alıeısı olan İngiltere'ye ambalaj kutu
larımızın
bcğcndirilememcsi
yüzünden
alivre satışların yapılamadığı konusunda
542 :543
— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm,
Muş İlinde üç aydan ıbcri maaş alamıyan
personeli* ilgili demce! ve Öevlet Bakanı
Rcfct Sezgin'in cevabı.
235:236
—Muş Milletvekili Ner-min Neftçi'nin, Varto'da vnku'bulan deprem dolayı-

Sayfa
siyle, tabiî âfetlerden zarar görenlere geî'ofcli şekilde yardım edilmediği ve sosya
lizasyon ve güvenlik tedbirle tinin alınma
dığına dair demeci ve İmar ve iskân Ba
kanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı
233:235
— Sinop Milletvekili Hilmi îşıgüzar'ın, Ayancık halkının yiyecek ihtiyaıçlai'inı giderme bakımından hazırlanmış
olan gıda projesi hakkında
779:780
— Tr-a'baon Milletvekili Ali Rıoa
Uzunor'm fındık ürününün dcğerfendinlnıesi konusunda almaeak tedbirlerle, fın
dık fiyatlarının vaktinde
açıklanmama
sından doğan saikı ucalara ve Fiskobirliğe
kargı takınılan partizanca tutumuna dair
demeci ve Devlet Bakanı Cihat Bilgc•han'ın cevabı
636:638
— Zonguldak
Milletvekili
Bülent
Keevit'in, ıbâzı önemJÜ işçi sorunları üze
rinde kamu oyunun ve Hükümetin dik
katinin çekilmesine dair demeci v-c Ça
lışma. Balkanı Ali Naili Erdem'in cevabı
'370:376

GENSORULAR
— Afyon Karahisar -Milletvekili Mu
|
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'zaffer Öızdağ'ın, Türk
Devletine, Türk
nın, Kıbrıs, imroz ve Bozcaada, Patrik
Milletine,
Türk
inkılâbına,
Türk
hane, Batı - Trakya ve «niki adalar gibi
Silâhlı Kuvvetlerine, Anayasa ve nizamın
•kısmen Türk - Yunan münasebetlerini vo
temel müesseselerine suikast ve Türk
Türk Devletinim egemenlik haklarını il
vatandaşlarına karşı zulüm teşkil eden
gilendiren .konularda pasif ve tâvizkâr
-tutum ve davranışlar iddiası ile Mîllî Sa
politika izlediği iddİasiyle -Hü'kümet hak
vunma Bakanı hakkında
Anayasanın
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uya
89 n&u -maddesi uyarınca Jtrir gensoru a-çılrınca bir gensoru açılmasına dair (U/43) 782:
•masma dair (J'1/41)
284:285
784,853:888
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'— C. H. P. M&elis Grupu 'Başka nnm,
Devlet
Memurları
Kanununun
vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Foy1 . 3 . 196G dan itibaren uygulanacağı
zioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat
.hakkında kesin teminat vermiş olmasına,
Eritn-in, Hükümetin yüksek idarelerle il
rağmen bu sözü yerine getirememiş olan
gili politikasını ve Danıştay
kararları
Hükümet hakkında Anayasanın 89 ncu
karşısındaki daıvnanışmı incelemcık üzere
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına
Anayasanın 89 nen maddesi uyarınca bir
dair (11/42)
543:544,642,650:667
.gensoru açılmasına dair (H/40)
237:272

__ 6 —
KANUNLAR
No.
Cilt Sayfa
773 — 1966 yılı Bütçe Kanunuma bağ
lı ( A / l ) (A/2, (A/3) ve (B)
işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması 'hakkında Kanun
7
2,
631
8 100:
•102,140,191:194
774 — Ankara Üniversitesi 1966 yılı
Bütçe Kanununa 'bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında
Kanun
7
2,
631
8 102,
140,1-95:198
775 — Gecenkondu Kanunu
1 589
5 46,
568:599,658:679,830:863
6 106:
125,303:333
7 319:
351,366:399,414:451,461:486,510:552,562:
•565,571,612,620:623
776 — Köylü -ve çiftelerin T. C. Zi
raat Bankası ve Tanm Kredi Ko
operatiflerine olan (borçlarının *afesitljendirilmjesi 'hakkında Kanun
7
6
11 78,
211,232 ;234,236>299;340:243
257:276,319:322
17 428:
433
19 30:
46,69:79
7 410
8 300:
315
777 — 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı
Maarif Teşkilâtına datir olan Kanunmı 19 ncu m'addesinin 'değişti
rilmesine dair Kanun
7 323
20 567
42 444,
687:689,703,729:732
43
5,
67:70
1 403
6
37

No,

Cilt

Sayla

8 671:
673
778 — 1966 yılı Bütçe 'Kaımtnuna Sbtağlı cetvellerde .değişiklik yapılması
hakkında Kanun
8
2,
540,667:671,673,723:726,735:736,764:
767,784,825,831:834
779 — Ankara Üniversitesi kuruluş
kadroları hakkımdaki 5239 sayılı
Kanuna elk Kanun
4
6
8
780 — Bâzı suç ve cezaların affı hak
kında Kanun
2
5

2
83
409:
420
483
3

7 571:
612,624:627,632:658,659:682,716:728,
739 =742,742:744,745:772,773:784
8
5:
38,39:42,45:88,89:92,102:149,150:186,187:
190,199:230,848,849,888:911,912:921
781 — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadroları ile merkez kurulusu
ve (görevleri hakkımda 2287 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına
dair olan 4926 sayılı Kanuna toağlı kadro cetvellerinde değişiklik
yapılını asına dair ' 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna ek Ka
nun
8 369,
7711,785:788
782 — Devlet Demiryolları İşletmesi
G-enal Müdürlüğü işçilerine mes
ken yaptırılması için hore. para ve
rilmesine dair lotan 5954 sayılı Ka
nunun 6173, 121 ve 84 sayılı Ka
nunlarla değiştirilen 1 net madde
sinde değişiklik yapılmasına dair
Kanun
2
7
8

241
5
547;
561

— 7—
KARARLAR
No.
228

Cilt Sayfa : No.
Cilt Sayla
Millet 'Meclisinin 1 Kasım 11966
Sah gününe kadar tatiline dair
8 921,
922
ÖNERGELER

Sayfa
Afyon Karahisar (Muzaffer
özdağ)
— Türk Devletine, Türk Milletine,
Türk inkılâbına, Türk Silâhlı Kuvvetleri
ne, Anayasa ve nizamın teme! müessesele
rine suikast ve Türk vatandaşlarına karşı
zulüm teşkil eden tutum ve davranışlar
iddiası ile Millî Savunma Bakanı hakkın
da Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca
bir gensoru açılmasına dair (11/41)
284:285
Aydın (Reşat Özarda)
— Devlet
Memurları
Kanununun
1 . 3 . 1966 dan itibaren uygulanacağı'
hakkında kesin teminat vermiş olmasıma
rağmen bu sözü yerine getirememiş olan
Hükümet hakkmdaı Anayasanın 89 ncu
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına
dair (11/42)
543:544,642,650:667,
— Kıbrıs, İmroz ve Bozcaada, Patrik
hane, Batı - Trakya ve oniki adalar gibi
kısmen Türk - Yunan münasebetlerini ve
Türk Devletinin egemenlik haklarını ilgi
lendiren konularda pasif ve tâvizkâr poli
tika izlediği iddiasİyle Hükümet hakkım
da Anayasanın 89 ncu maddesi uyanırca
bir gensoru açılmasına dair (11/43)
782:784,
853:888
Balıkesir (Devlet Bakanı Cihat Bilgehan)
Maaş ve ücretlere geçici zam uygulan
masına dair olan kanun tasarısının havale
olunduğu İçişleri, Millî Savunma, Maliye
ve Plân komisyonlarından ayrılacak dörder

Sayfa
kişiden kurulu bit Geçici Komisyona veril
mesi hakkında (1/250)
236:237
Gaziantep (Ali îhsan Göğüs ve 11 ar
kadaşı)
— 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin gerivcrilmesi hakkında
376
İstanbul (Muhiddin Güven ve 4 parti
temsilcisi arkadaşı)
— Grupları temsilcilerinin, Meclisin
4 Ağustostan 1 Kasım 1966 gününe kadar
tatile girmesine dair
921:922
Kayseri (Turhan Feyzioğlu) ve Koca
eli (Nihat Erim)
— Hükümetin yüksek idarelerle ilgili
politikasını ve Danıştay kararlan karşısın
daki davranışını incelemek üzere Anayasa
nın 89 neu maddesi uyarınca bir gensoru
açılmasına dair (11/40)
237:272
Kocaeli (Nihat Erim)
—Sovyetler Birliğine gidecek olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kuruluna seçi
len ve mazereti dolayısiyle gidemiyeceği an
laşılan Giresun Milletvekili Ali Cüeeoğiu
yerine Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un asıl üyelik için aday gösterildiğine dair
98
Uşak (Millî Eğitim Bakanı Orhan Den
giz)
— 58 sayılı Kadro Kanununun havale
edildiği komisyonlardan beşer üye alınmak
suretiyle kurulacak Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair
376:377

RAPORLAR
Adalet Komisyonu raporları
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu
Bursa üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının,
Vergi suç ve sezalarının affı hakkında;

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi
Ahmet Nusret Tuna'nm, Bâzı orman suç
larının affına ve tazminatın terkinine dair;
Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç-

8—
Sayfa
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların ce
zalarının affına dair; Ankara Sıkıyönetim
Komutanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm
edilen 67 eski Kara Harb Okulu öğreneni
nin affı hakkında Aydm Milletvekili Reşat
Özarda'nm, Bâzı suç ve cezaların affı hak
kında ve Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Kadri Kaplan ve 8 arkadaşının, 20 - 21
Mayıs olayları ile ilgili suçlular ile diğer
bir kısım suçluların affına ve bir kısım
idari işlemlerin ' değiştirilmesine dair ka
nun teklifleri hakkında (1/117, 2/81, 114,
2/174, 1/101, 2/207, 2/223)
5:38,30:42,45:88,
89 02,102:149,186,187,190,199:
230,848:849,911,912:921
— Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının
uygun bulunduğu halikında kanun tasarısı
na dair (1/147) (S. Sayısı : 145)
729
— Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan. sonraki korunmaya ait kanun tasarısı
hakkında (1/113) (S. Sayısı ; 135)
3
— Kişİ halleri işlemlerinin düzeltilme
si kararları ile ilgili Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanım
tasarısı hakkında {1/182} 386:388,497:500,546,
590:593,641,691:694
— Mücrimlerin iadesine d d r 3 Eylül
1930 tarihli Türkiye - Almanya Anlaşma
sının 19 ncu maddesinin değiştirilmesi
haklanda mektup teatisi suretiyle yapılan
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanım tasarısı hakkında
(1/165)
385:386,493:496,546,586:
589,641,683:690
Anayasa Komisyonu raporu
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ve dört arkadaşının, Yasama Meclislerinin
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi
hakkında kanun teklifine dair (2/88)
300
Bayındırlık Komisyonu raporu
— Türk - Yunan Trakya hududunun
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mec
rasının ıslahı dolayifliyle 39 Ocak 1963 ta
rihînde İmzalanan Protokolün onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısına dair (1/83)
381:382,481:484,545,
546:574,577

Sayfa
Bütçe ve Plân Komisyonu raporları
— 6974 sayılı Türkiye Kömür isletme
leri Kurumu Kanununun 2 nei maddesinin
(B) fıkrasnmı değiştiril m esine dair kanun
tasarısı hakkında (1/144)
736,763,784
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 22 nei madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/145)
2
— Cezaların İnfazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kamın tasarısı
na dair (1/113)
3
— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Gavsi Uçagök ve 13 arkadaşının, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu mad
desinin 2 nei fıkrasmın değiştirilmesi hak
kında kamm teklifine dair (1/92) 397:409,533:
536,546,626:629,642,719:722
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve on arkadaşiylc İzmir
Milletvekili Mustafa ITyar ve onbir arkada
şının, Tanın Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesi ve bu ka
nunun bir maddesinin kal dirilin asma dair
kanun teklifi hakkında (2/75)
2
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet AH Demir ve Kırklareli Üyesn Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 , 1962 gün ve
689 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olaın Ka
nunun 19 ncu maddesinin değiştlirilım'esme
dair kanun teklifi hakfcırtla (2/89)
671:673
— Çanakkale MillelfjvakLli Ahmet Ni
hat Alkafy'm Ankara Üniversitesi kuruluş
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanıma de
kanun teklifi hakkımda (2/240)
409:420
— Eakîşfthir Millotıveikî'Li Şevket Adbuzoğlu ve Hayrı Başar, Cumhuriyet Senato
su Eskişehir Üyesi Ömer Ucuza! ve 3 ar
kadaşının ve Eskişehir milletvekilleri Aeiiz
Zeytinöğlu ve ismet Angı!nm, Devle* De
miryolları işletmesi Genci MüdıürJüğü işçi
lerine mesfeen yaptırılması için borç para
verilmesine dair olaın 5954 sayılı Kanunun
6173 ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla değiş
tirilen 1 nei maddesinde değisMük yapıl
masına dair ikanun teklifleri hakkında
{2/113, 2/192, 2/150)
547:561
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— Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai
Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki
Andlaşma ile eki pnotokollerinin onaylan
masının ujıgun bulunduğuna dair kanun
tasarısı hakkında (1/115)
2,390:391,509:512,
546,602:605/641,695:698
— Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına ka
tılmak İçin Hükümete yetki verilmeline
dair kamunun 7335 sayılı Kanunla değişik
2 noi maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısına dair (1/146)
788:792,839:842

gun bulunduğuna dair kamın tasarısı hak
kında (1/189)
388:.
389,501 =504,546,594:5»7
— Birleşmiş Milletler AraUaşnıasının
109 ITCU maddesinin Birleşmiş Milletler
(lenel Kurulunun 20 Aralık 1965 tarihli
ve 2101 (XX) sayılı K a r a n ile değiştitilLiiiş olan şeklinin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkın
da (1/198)
276,
394,517:520,546,610:613,642,703:706
— ('eza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Sözleşmesinin onaylamasının
uygun bulunduğu hakkında kanun tasr.üKina dair (J/147)
729
— Eşit değerde iş i<;in erkek ve ka
dın işçiler arasında ücret eşitliği hakkında
100 saydı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkınla (1/78)
377 :379,469 =472,545,562:565

—. Millet Meclisli İdare Âmirlerinin,
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları
nın teşkilâtına dair 5509 sayılı Kan/una
ek 6341 sayılı Kanunun 1 nei maddesini
değiştiren 695 sayılı Kanunun 3 neü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
hakikında (2/287)
546:547
—• Millî Eğitim Bakanlığı 'kuruluş
kadroları île merkez kuruluş ve görevleri
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve
58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hak
kında (1/254)
784
—• Otuzbir kişiye vattan! hiıamet teirtiıbinden aylık bağlanması hakkında kanun
tasarısına dair (1/64)
3
Çalışma Komisyonu raporları
—• Eşit değerde is için eıtofk v« kadın
işçiler arasında Ücret eşitliği hakkında 100
sayılı Milletlerarası Çalışma SÖzüeşmıeisiniin
onaylanmasının uygun bulunduğuna duir
kanun tasarısı hakkında (1/78)
377:379,469:
472,545,502:565
— 1§ ve meslek bakımından ayırım hak
kında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmelinin onaylanmasının uyaran bulun
duğuna dair kanun tasarısı
hakkında
(1/74)
379:380,473:476,545,566:569,641,679,682
— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Sta
tüsünde yapılan bâzı değişikliklerin onay
lanmasının uygun bulunduğuma dair ka
nun tasarısı hakkında (1/120) 382:383,485:488,
546,578:581
Dışişleri Komisyonu Raporları
— «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi»
Muaddel Sözleşmenin onaylanmasının uy-

— Hükiünctlerarası Denizcilik tstişarî
Teşkilâtı (İMCO) Sözleşmesinde yapılan
değişikliğin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/201)
276
— İş ve meslek bakımından ayırım
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğunu dair kanun tasarısı hakkında
(1/74)
379:
:!S0,47:J:476,545,566:569,Ö4.I,679:682
— Kişi Halleri İşleıalei'inin Düzeltil
mesi 'kararları İle ilgili sözleşmemin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
386:
388,
497:500,Ö46,59Ö:59;!,64J, 601:694
— Kuşların koni ımıa sına dair Millet
lerarası Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı
na dair (1/75)
383:
383,489:492,546,5S2;5S5
— Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zi
rai Etütler Merkezinin kurulması hakkın
daki Andlaşma ile eki protokollerinin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı hakkında (1/1.15)
2,
390:391,609:512,546,602:605,641,695:098

Sayfa
— Mi İte t ler ar ası
Çalışma Teşkilâtı
Statüsünde yapılan bâzı değişikliklerin.
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
'kanun tasarısı hakkında (1/120)
382;
383,485:488,546,582:585
— Milletlerarası Denizcili ili İs t iş arı1
Teşkilâtı (IMCO) Sözleşmesinde yapılan
değişikliğin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı haklımda
(1/201)
394:
395,521,524,546,610:613,642,707:710
— Milletlerarası Para Fonu ile Mil
letlerarası îmar ve Kalkınma Bankasına
ikatılmalk için Ilülfeitmat'e yoMıi verilmesi
ne dair kanunun 7335 sayılı Kanunla de
ğişik 2 ııei maddecinin değiyürllnuvsi hak
kında kanun tasarısına dair (1/146)
7S8:
792,835 -.m
— Mücri'mıler.in iadesine dair 3 Ey
lül 1930 tarihli Türkiye - Almanya An
laşmasının 19 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkında mdkıtup teatlsü suretiyle
yapılan Anlaşmanın onaylanmasının uy
gun 'bulunduğuna dair kanun
tasarısı
halikında (1/165)
353:386,493:496,
641,687 ^90
— Türkiye Cvumlhuriyoıti Hükümeti
ile Bulgaristan Halk Ouımhıu'iycıti
Hü
kümeti atasında hava ula/tınmasına da&r
18 Nisan 1966 tarihti Anlaşmasının vo eki
mcllrtupların onaylanmasının
uygun bu
lunduğu halkkında kanun tasarısına dair
(1/129)
276,395:396,525:528,
546,6.18:621,642,7 (1:714
—Türkiye Oumihuriyeiti
Hülkümeti
ile Komanya Halk Ou'tnhui'iyi'ji Hükümeti
arasında 22 Haziran 1965 tarihinde im
zalanan Anlaşmanı-ıı •onaylaroınasmun uyıgun 'bulunduğuna dair kanun
tasarısı
hakkında (1/99)
380:381,477:480,
545,570:573,641,.(İ83:686
— Türkiye üuımhuriyolıi
Hükümeti
ile Romıanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Hava Ulaştırmasına
dair
2 Mayıs 1966 tarihli Anlaktı asuıın onay
lanmadım uygun bulunduğu hakkında ka
nun (tasarısına dair (1/220)
276,396:
397,529:532,546,622:642,7J 5:718
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— Türkiye Cumhuriyeti ile Tunu»
Gumıhuriyettİ arasında 25 Şuibatt 19G4 ta(nibmdc Ankara'da imzalanmış olan Kültiit' Anlaşmasının onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair ikamın tasarısı hakkın
da (-1/1*8)
276,391:393,513:516,ö46,
606:609,641,699:702
— Tünk - Yunan Trakya
hududu
nun mühim (kısmını 'tâyin eden Meriç neh
ri mecrasının ıslahı dolayisiyle 19 Oea'k
1963 tarihlinde imzalanan
Protokolün
'onaylanmasının uygtın
bulunduğu ha'kllcında kanun tasarlısına dair (1/83)
381:
382,481:484,545,546:574;577
— Uyuşturucu maddelere dair 1961
Tek Sözlesin raine katılmamızın
uygun
'bulunduğu hakkında kanım
tasanınım
dair (1/84)
389 #90,505 îö08,546,6fl8:60l
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu Raporu
— 6974 sayılı Türkiye Kömür İstet
meleri Kurumu Kanununun 2 nci madde
cinin
(Ji)
fıkrasının
deği^tûrİlmeı ;ine
daıir kanun tasarısı hak/kında
(1/144)
736:763,784
Geçici Komisyon raporları
— Çalınma
Balkan lığının
kurulumu
ve görevleri ıhalklkmda 4841 sayılı Kanu
nun 4 neü maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesi ve ıbu kanuna yeni madde
ler elole-mmcısi halkkııula katıun tasarısına
dair (1/123)
793:825
— 4947 saydı Türkiye Emlâk Kredıi
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla
değişik 5 nei (maddesinin
değiştirilmedi
hakkında Ikaımn tasarısına dair (1/131)
792:793,839:842
— Edici Yozgrat Milletvekili Mustafa
KcpirUn, Köylü ve eii1 filerin T. O. Ziraat
Bankasına ve Tarım Kredi Krvoperaıtifilenİne olan borçlarının taksini emlin İm esi hak
kında kanun teklifi İle Kastamonu Milrlntvekili Sıııbri Keskin ve 4 arkadaşının,
Köylü ve Çiftçilerin T. C. Ziraaıt Banlkasıııa olan bâzı 'bowlanmn taksittendir.ilmesi hakkındaki kanun tdklifine dair
(2/109);
300:315
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kurmuş ve görevleri hak-
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kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik
yapılmasına dair 2 . 7. 1962 tari'hli ve 58
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hakkında
(1/254)
771,785:788
— Sayıştay kanunu teklifi hakkında
(2/338)
848
Karma Bütçe Komisyon raporları
— Ankara Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısına dair
(1/196); (1/655)
102,195:198
— 1966 yılı Büt<;o; Kannnunıına bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısına dair (1/199, 2/297, 2/327,
2/330, 2/334)
100:102,191:194
(1/658)
667:671,723:726
Maliye Komisyonu raporları
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 22 ııci madde
sine bir fıkra eklenmişi hakkında kanun
tasarısına dair (1/145:
2
— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Gavsi Uçagök ve 13 arkadaşının, 193 sayı
lı Gelir Vergisi Kanununun 29 neu mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (1/92)
397:409,533:
536,546,626:629,642,719:722
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve on arkadaşiylc
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve oribir
arkadaşının, Tarım Kredi Kooperatifleri
Kanununa bâzı maddelerin eklenmesi ve bu
kanunun bir maddesinin kaldırılmasına da
ir kanun teklifi hakkında (2/75)
2
— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet Se
natosu Eskişehir Üye3İ Ömer Ucuza! ve
3 arkadaşının ve Eskişehir mille tveldleri
Aziz Zeytinoğlu ve İsmet Angı'nm, Devlet
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
işçilerine mesken yaptırılması için borç pa
ra verilmesine dair olar 5954 sayılı Kanu
nun 6173 ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 1 ııci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifleri hakkında
(2/113, 2/192, 2/150)
547:561

dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/146)
788:792,835:838
— Otuzblr kişiye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/64)
3
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu
raporları
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964
yılı Kesinhesabı hakkında (5/7)
285:286
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 ay
ları hesabı hakkında (5/10)
285
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran. Temmuz ve Ağustos
1965 aylan hesabı hakkında (5/11)
285

— Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına ka
tılmak için Hükümete yetki verilmesine

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965
ayları hesabı hakkında (5/12)
285
— Türkiye Büyü!: Millet Meclisi Say
manlığının, Aralık, Ocak ve Şubat 1966
ayları hesabı hakkında (5/16)
540,667
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Mart, Nis'in ve Mayıs 1966 ay
lan hesabı hakkında (5/17)
540,667
Millî Eğitim Komisyonu raporları
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akay'm Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 52)^9 sayılı Kanuna ek
kanun teklifi hakkında (2/240)
409:420
— Millî Eğilim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik
yapılmasına dair 2 . 7. 1962 tarihli ve 58
sayılı Kanuna ek kanun, tasarısına dair
(1/254)
784 .
— Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus
Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 1964 tavihinde Ankara'da imzalanmış olan Kültür
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun hakkında (1/168)
276,
391:393,513:516,546,606:609,
641,699:702
Millî Savunma Komisyonu raporu
— Karayolları Trafik Kanununun 232
sayılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka-
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nutı tasarıma dair (1/64)
540
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu
— Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek
Sözleşmesine katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısına dair (1/84) 389:
390,505:508,546,598:601
Sayıştay Komisyonu raporları
— Ankara Üniversitesinin .1860 bütçe
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sımu'duğum dair (3/130, 1/25)
286:287,
316:310
— Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yı
lı Kes in hesabına ait uygunluk bildiriminin
sunulduğunu dair (3/137, 1/128)
287,320:323
— Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı
KeuİnheL'abuıa ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/141,1/33) 2^9:290,328:331
—• Ankara Üniversitesi 1963 İnitae yılı
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/151), 1/51) 290:291,332:335
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 11)62 bütçe yılı Kesin
hesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair (3/155, 1/35)
848
— Devlet Hava. Meydanları İsletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 19Ö3 bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair (3/372, t/54)
849
— Devlet Su İşlevi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna
dair
(3/136, 1/30)
293:294,344:347
— Devlet Su İçleri Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhosaibına ait uy
gunluk bildiriminin
sunulduğuna dair
(3/150, 1/36)
294:295,348:351
— Devlet üretme Çiftlikleri
Genel
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabına
ait uygunluk bildirim inin sunulduğuna da
ir (3/115, 1/46)
843
— Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961
bütçe yılı Kesinhesabımı ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/149, 1/29) 288:
289,324:327
— Genel, bütçeye dâhil dairelerin 1962
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/162,
1/32)
296:297,356:359

Sayfa
— istanbul Üniversitesinin 1963 bütçe
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/174, 1/44) 295:296,
352:355
— Karayolları Genel Müdürlüğünün
1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/151,
1/34)
848
— Karayolları Genel Müdürlüğünün
1963 büuje yılı Keslnhe^ıbına ait uygunluk
bildiriminin sunııhluğ'ma
dair (3/251,
1/49)
848
— Sivil Savunum İdaresi Başkanlığı
Fon İsleri Saymanlığının 1960, 1961, 1962
ve 1963 yıllan lıeK^bıııa n'A raporun bilanço
ile birlikte sunulduğuna dair {3/132, 3/133,
3/152, 3/150)
298,360:363
— Vakıflar Genel Müdürlüğü nün 1961
bütçe yıb Krain'hesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/13*, 1/67) 291:
292:336:339
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1962
bütçe yılı eKninhesabnm ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/154, 1/38) 292:
293,340:343
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963
bütçe yılı Ke.'-nliMM-hına ait uygunluk bildi
riminin smmhluğ'.mıı dair (3/390, 1/52)
848
Tarım Komisyonu raporları
— Islahı Hayvanat Kanununun 5883
sayılı Kanunla, değişik 35 nci maddesine
bâzı •hiülîümlöi' ctklenmcsine dair 7554 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkra
sının (kaldırılması haikkmda kanun tasarı
sına dair (1/435)
298:300
— Kuşların 'korunmasına dair Millet
lerarası .Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu 'hakkında kanun tasarısı
na dair (1/75)
383:385,489:492
— Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zi
rai lütütler Merkezinin 'kurulması haklkındalki Andlasnıa ile eki protokollerinin
onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair
(kanun tasarısı 'hakkında (1/115)
2,390:391,
509 ;512J546,602:605,C41,095:698
— Uyuşturucu maddelere dair 1961
Tek Sözleşmesine katılmamızın uygun bu
lunduğu Tuvkikında kanun tasarısına Vlair
(1/84)
389:390,505:508,598:60.l
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Ticaret Komisyonu raporları
— «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi»
Muaddel Sözleşmenin 'onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasamı
hakkında (1/189)
388:389,50i :504,54C,
594 :-597
— 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmelerİ Kurumu Kanununun 2 ııei maddesi
nin (B) Mirasının değiştirilmesine dair
kanun tasarısı halkkıtida (1/144)
736:763,784
— 'Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve on aükadaışîyle İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar r e ım-bir
arkadaşının, Tarım Kredi Kooperatifleri
Kanununa 'bâzı maddelerin dklenınesi ve
bu kanunun 'bir maddesinin ''kaldırılması
na dair kanun teklifi halfckında (2/75)
2
— Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası Iınar ve Kalkınma -Ban'kasına -katılmalk için Hükümete yetki verilmesine
dair Kanunun 7335 saydı Kanunla değişik
2 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısına dair (1/146) 788:792,835 ;838
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle
Romanya Halk Oumfhuriyeti Hükümeti
arasında 22 Haziran 1965 tarihinde i tura
lanan Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun ibulunduğuna dair 'kanun tasarısı hak
kında (1/99)
380:381,477 =480,545,570:573,
641,683:68(5
—• Uyuşturucu -maddelere dair 1961
Tefe Sözleşmesine 'katılmaınrznı uygun bu
lunduğu 'hakkında 'kanun tasarısına dair
(1/84)
389 =390,505 608,546,598:601.
Ulaştırma Komisyonu raporları
— Birleşmiş Milletler Atıdlaşma'smııı
109 ucu maddesinin Birleşmişi Milletler
Genel Kurulunun 20 Aralık 1965 tarihli ve
2101 (XX) sayılı Kararı ile değiştirilmiş
olan seklinin on ay lan t ti asının uygun bu
lunduğuna dair 'kanun tasarısı hakkında
(1/198)
276
— Cumhuriyet Senatosu Esluşehir Üye
si Gavsi Uçagök ve 13 arkadaşının, 193

Sayfa
sayılı Gcür Vergisi Kanununun 29 ucu
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi
hakkında kanun-tekiİtme dair (1/92)
397:
409,533:536,546,628:629,642,719:722
— Eskişehir Milletvekili Şevket Aabuzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet Senato
su Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 3 ar
kadaşının ve Eskişehir milletvekilleri A-ziz
Zeytinoğlu ve İsmet Angı'nnı, Devlet De
miryolları İşletmesi Genci Müdürlüğü iş
çilerine mesken yaptırılması için borç pa
ra verilmesine dair 'olan 5954 sayılı Kanu
nun 6173 ve 121 ve 48 sayılı (kanunlarla
değiştirilen 1 ııci 'maddesinde değişiklik
yapılmasına dair kanun teklifleri hakikin- •
da (2/113, 2/192, 2/150)
547:561
— Hükümetlerarası Denizcilik tstişari
Teşkilâtı (İMCO) Sözleşmesinde yapılan
değişikliğin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı
hakkında
(1/201)
— Karayolları Trafik Kanununun 232
sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/94)

276

540

— Milletlerarası Denizcilik tstişari'
Teşkilâtı (İMCO) Sözleşmesinde yapılan
değişikliğin onaylan m asın in uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/201) 394:395,521,524,546,614:617,642,707:710
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında Hava Ulaştırmasına dair 18 Nisan
1966 tarihli Anlaşmanın ve eki mektupla
rın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısına dair (1/219) 276,395:396,
525 :528,546,618:621,642,7i 1:714
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
liomanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti
arasında Hava Ulaştırmasına dair 2 Mayıs
1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasını uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısına
dair (1 /220)
276,396 397,529 =532,546,622:625,
642,715:718

— 14 SAYIN ÜTÜLERLE ÎLOİLÎ İŞLER
Sayfa
İzinler
— Sayın üyelerden bâzılarına issin ve
rilmesi hakkında (.'i/422)
4
(3/444)
782
(3/445)
236
ödenek
— Bu toplantı yılında İki aydan fazla
izin alan Mardin Milletvekili Fuat Uluç'a
• ödeneğinin verilebilmesine dair (3/446)
852
Tasama dokunulmazlıkları
— Aydın Milletvekili Sinan Bozna'nın
yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması
halikında (3/423)
232
— Bursa Milletvekili Cemal Kül'fthlı'nın
yasama
dokunul mazi iğinin
kaldırılması
hakkında (3/424)
233
— Çorum Milletvekili Ahmet Uysal'ın
yasama dokunulmazlığının haki dini ması
hakkında (3/425)
233

Sayfa
— Krzu'rum Milletvekili ismail Hakkı
Yıldırım'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/429)
233
— Eskişehir Milletvekili Hayri Basar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/432)
540
— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nuıı yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/421)
2
— Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/433)
635
— istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/426)
233
(3/426)
233
—İstanbul Milletvekili Tekin lirer'in
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/428)
233

SORULAR VE CEVAPLAR
.4 - SÖZLÜ SORULAR
Başbakandan
— Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, Tİiıikiye'nin d-eniz, 'göl ve
nehir kıyılarının uzunluk .miktarına da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/386)

95

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'm, Hükümet
politikasını
tasvibetmiyen yaym losganJan'im karşı
yönetilen baskının mesullerinin kimler ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/405)
847
— Aydın Milletvekili M. Keımal Yılmaz'ın, ıgösterîsli temel atoma 'törenleri
tertıplenım'esinclen ne fgîbi faydalar umul
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/387)
368
— Konya Milletvekili Nezif Kunıcıı'nun, 14 . 7 . 1966 tarihli Yeni Istaribul
Gazetesinde bir balsama atfen yayınlanan
olaya dair Başbakandan •sözlü SOTUSIV
('6/384)
— Nevşehir Milletvekili Salâbatt-în.
'Hakkı Esatoğlu'nun, Yüksek Adalet IM-

95
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vanı 'karariyle İmralıVla İdam edilenlerin
na'şmm İm ir as çılanı ta verilmesi konusunda
yapılmış bir müracaat <olup olmadığına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/404)
847
— Tokat MilletTveMli Osman Sarae'ın, Hıristiyan Misyonerlik çahşıroaları ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair Başiba1tandan sözlü sorusu (6/385)
95
Bayındırlık Bakanından
— Tokat Mil'letv-ekiK Osman ıSaraç'm, Ankara - Aımasya ve 'Erbaa üzerinden
Kelkik vadisini rzliyerek, Erzurum 'ana
yoluna bağlanacağı müjdelenen Kuzey fkai'ayolunun ne zaman tebaılckıık edeceğ'irae
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorulu
(6/392)
3(38
Çalışma Bakanından
— Afyon Kanahisar ıMılleDvakili Mu
zaffer özdağ'ın, yurdumu'zd<a ne kadar
himayeye muhtaç ve Ocfrnsesîz çoeu-k 'bu
lunduğuna "ve bunlardan 'ne İkadanım, Dev
letin, toplumun şefkat ve himayesi temin
edildiğinle dair •Oalışnira Balkanından söz
lü sorusu (6/40.1.)
847

-
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Sayfa
Devlet Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, Diyanet fişleri' (Başkanı
nın seyahat programının iptali ile kemlisinin Tunus'ta geri çağrılması ısebeibiııîn ne
olduğuna dair Devlet Balkanından sözlü
sorusu (fi/403)
847
Dışişleri Bakanından
— Afyon Karahbar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'rn, Diyanet işleri 'Başkanı
nın seyahat; programının iptali ile 'kendi
sinin Tunus'tan 'geri çağrılması sebebinin
ne olduğuna dair Dışişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/4Î3)
847

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Denizli Milletvekili Âtuf Şohoğhı'ntın, Denizli ovasının sulanınva işinin :bir
intizama [bağlanması "hususunda her han
gi bir etüt ve çalışma ohıp olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar -Bakanın
dan sözlü sorusu (6/3Ö6)
729
içişleri Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sarılbrahimoğlu'nun, Türkiyenin deniz, göl ve ne
hir kıyılarının uzunluk -miktarına dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/386)
95
— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, Denizli'nin Acıpayam ilcesine ^vağh
Yeşilyu'va kasabasının, 'bucak olması hak
kındaki vâki müracaatlarının h'anıgi saf
hada olduğuna dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (8/396)
729
İmar ve İskân Bakanından
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza. Uzuoer'in, Trabzon'un Araklı ilçesine -bağlı
Köprüüstü köyü'iıde «el felaketine -maraz
kalan ailelere -yardım yapılması k onlusundane düşünüldüğüne dair imar 've İskân iBakanınd-an sözlü ısorusu ('6/389)
368
Köy İşleri Bakanından
— Tnabaon Milletvekili Ali Rıza Uzuner*in, Trabzon'un Araklı ilçesine 'bağlı

Sayfa
Köprüüstü köyünde sel felâketine mâruz
kalan aıüclere yardım yapılmıası konu
sunda ne düşünüldüğüne dair (Köy işleri
Bakanından sözlü sorusu {'6/389)
368

Maliye Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sarı-ıbrahimoğlu'nun, Türkiye'nin de.nİZjg'öl vte ne
hir kıyılarının uzunluk miktarına dair
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/386)
— Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya
Ekİnci'Vİn, 1965 yılı içinde, yurt çapında,
muhtaç •çiftçiye dağıtılan tfohumlrik buğ
day ve arpa miktarına dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/097)

95

95

Millî Eğitim Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'rn, Hinema'dan, eğitim ve
terbiye kurumu olarak, rni'llot çapında ve
millî eğitim çanaksında, faydalanma öh'ümÜ2iin me okluğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından vsözlü sorusu (6/402)
— Afyon Kara'hisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, yurdumuzda ne kadar hi
mayeye muhtaç 've kimsesiz çocuk bulun
duğuna 've bunlardan ne 'kadarına, l>evlotin, toplumun şefkat ve himayesi temin
edildiğine dair Millî Eğitim Balkanından
sözlü sorusu (6/401)
— Enzuru'm Milletvekili Necati Güven'in; Atatürk Üniversitesinde, ımuthata alı
nlımda mîlyönllulk bir 'suiistimal yapılımı*;
•olduğu Ihakfkıııdaki neşri|yaıtm -doğra olup
olmadığına dair Millî Eğitim 'Bakanından
sözlü sorusu (6/399)
— Tralbzon Milletvekili AH Hıza. Uauner'in, Tra'bzon ili ve ilçelerinin tort-aoluıl,
lise, sanat ve teknik okul ihtiyacını gi-denmek için n« 'gibi ted'birler düşünüldü
ğünle dair Millî Eğitim (Bakanından -sözlü
sorusu (6/390)
Millî Savunma Bakanından
— 'Tokat Milletvekili Osman Saray'
ın, Kıbrıs'a gönderilmek üzere Mersin'
de bekletilen ve harcırah -alamıyan subay
ve astsubayların malî sıkıntılarını önle-

847

847

845

368
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Sayfa

Sayfa
mek içi» ne düşünüldüğüne dair iMil'lî »Sa
vunma Balkanından sözlü1 sorasıı ('G/ît-M) 368

nıun içelli olup olmadığına dair
Bakanından sözlü sorusu (6/394)

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Kiya
Ekinei'ııin, 1965 yılı idinde, yurt çapında-,
muhtaç çiftliye dağıtılan itobumlük buğ
day ve -arpa. miktarına- dair 'Tanım Baikaıırad-an sözlü sorusu ('6/S97)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Afyon 'Karalı işar dVEIletvetkili 'ilu•zaffer özdağ'ın, yurdumuzda ne kadar hi
mayeye muhtaç ve /kimsemiz çocuk Ibulunduğuına ve 'bunlardan ne kadannıa, Dev
letin, toplumun şofkat ve himay<sai tanin
edildiğine dair 'SağMt ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu (6/401)
847

— (Canlan Milletvekili Mehmet Ali
Arsan'ıtı, otomobil sanayii 'lutrm&ik için
ımüraeaat ocl-eTi Opel ve Vkıt fi amaların
dan. Fiat fi tan asın in ıfcercih edihıvesmdeiki
millî menfaat gerekçesinin ne olduğuna
dair Sanayi Bakanından sözlü s«ı,u,»u
(6/400)
847

Tarım Bakanından

Turizm ve Tanıtma Bakanından
— Adana Milletvekili Kemini 'Sarri'bra'himoğlu'nnıı, Türkiye'nin deniz, ıg*ol ve ne
hir kıyılarının uzunluk tniktarrn'a dair
Turizm ve Tanı-tma Halkanın dan sözlü so
rusu (6/368)
<).">

SORULAR

Adalet Bakanından
— Çanları Milletvekili Mehmet Alı Arsan'm, idam cezalarının müobbed hapse çev
rilmesi ilo döviz -kaçalkçılarının affını îstiyen önergelerin kimler tarafından veril
miş olduğuna dair Adalet Balkanından yaızılı sorusu (7/205)
848
— ist&mbul Miiietıvokili Coşkun Kınca'nın lıanıgi siyasi partilerin, Siyasi Pıarfciler Kanununa göre besinihesap vo bilanço-

95

Ticaret Bakanından
— Çıuraııı Milletvekili Aıhmet Uysal *sal'ııi; Toprak Mathısu İleri Ofisince eeltjik
ve pirine, mubayaası yapılıp yapı İmi laıeağına dair Ticaret Balkanından sözlü so
rusu ('6/398)
845
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ekinei'ııin, 1965 yılı içinde, yurt çapında,
muhtaç Kjiftciye dağıtılan 'tolıumlnk: buğ
day v* arpa miktarına, dair Ticaret Bakanmdan sözlü eonısu (fi/307)
770

— Sinop Millet.vekili Hilmi Işgüznr'ın, kok kömürü lalmak istiyen gerçek ih
tiyaç sahipleriııhı bu ih'tiynçkınnın IKISI]
ve ne yoldan 'karşılanaeağnıa dair Sanayi
Hakanından sözlü sorusu ı(6/406)
847

Jİ — YAZILI

729

— Trabzon Milletvekili Ali Kıza ITzuner'ın, Traib7,on Orman Tekniker Oknlunutı, mıosMîî Öğretimle görevli eleman ih
tiyacının ne zaman 'giderileceğine dair
Tarım Bakanından sözlü sorulu (6/388)
.'(68
— Tokat Milleti vekili Osman Saray'
ın, Erbaa - Nitosar ve çevrelerinden An•tep fıstığı yetiştirilmesi konusunda ne dü
şünüldüğüne d-air Tarım -Basteaımıdan söz
lü sorusu (6/393)
368

Sanayi Bakanından

— Çorum Milletvekilli Ahmiet Uysal'm ; Toprafc Mahsulleri Ofisince çeltik ve
pirine nraibaıyaaısı yapılıp ya pdmırya cağına
dair Tarım lMtanından .»özlü ısontsn
(6/398)
845
— Denizli Milletvekili Âttıf ıŞohoğln'nun, Türkiye'de mezru ı&razmiıiı Ik-atî miikta-
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lıu'inı Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anavalsa Mah'kcanesı Başkanlığına venırii§, han
gilerinin vermemiş olduklarına dair yazılı
sorusuna Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in
yazılı cevabı (7/158)
774:776
Başbakandan
— Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın TİiA'ü Tiink'e, Müslüımamı Möslüımana
sovdinnek ve Alövî - Sünni ayırımını bu.

— 17 Sayfa
yoldan kardeşlik esaslarına göre halletmek
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
yaızılı sorusuna ve Başbakan Süleyman De
mirci'm cevabı (7/159)
677:678
— Diyarbakır- Milletvekili Tank Ziya
EMnci'nân, 1964 ve 1965 yılları icra prog
ramlarına göne öngörülen yatırımlarla ger
çekleştirilmiş olan yatırımların miktarına
dair Barbakandan yazılı sorusu (7/194)
770
— Kars Milletvekili Adil Kurtel'in;
Kars'ın Posof ilçesinde doludan zarar gö
renlere her hangi bir yardım yapılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Başba
kandan sorusuna Tarım Bakanı Bahri Dağ
dasın yaralı cevabı (7/167)
828:829
— Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun, Adalet Partisi İktidarının vazi
feye başladığı tarihten bugüne kadar temel
atma veya tesis açıma münasebetiyle kaç
merasim tertibedildiğine ve her birinin kaç
liraya malolduğuna dair Başbakandan ya
zılı sorusu (7/208)
848
— Niğde Milletvekili RttM Soyer'ın,
Personel Kanununun tatbikine imkân ve
recek olan Genel Kadro Kanununun ne
zaman çfloanlacağma dair Başbakandan ya
zılı somısu (7/188)
369
Bayındırlık Bakanından
— Aydın Milletvekili Nahit Mentese'nin; Eski Çine Çayı üzerinde yapılmakta
olan köprü sebebiyle arazileri su altında
kalacak olan Çine ve Yeniköy halkının za
rarlarının telâfisi için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair sorusuna Bayındırlık
Bakanı Eteim Erdinç'in yazılı cevabı
(7/168)
829
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nm, Çorum'un Sungurlu -Boğazkale bucağı arasındaki yol çalışmalarına
bugüne kadar başlanılmaması sebebine dair
yazılı sorusuna Bayındırlık Bakanı Etem
Erdinç'in yazılı cevabı (7/178)
776
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ekinci'nin, Urfa'nm Siverek ilçesini, Di
yarbakır'ın Çermik ilçesine bağlıyan yolun
biran evvel ikmali için ne düşünüldüğüne
dair Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu
(7/195)
770

Sayfa
Çalışma Bakanından
— Erzurum Milletvekili Nihat Dfler"ih;
Erzurum'un Hınıs ilçesinde zelzeleden ha
sar gören vatandaşlardan, ne kadarının dış
imamteketlere işçi olarak gitmek istedikleri
ne ve ne kadarının gönderilmiş oldukları
na. dair Çalışma Bakanından yazılı sorusu
(7/200)
816
— Muş Milletvekili Nermİn Nefi6çi"ttin,
Muş'un Varto ilçesinde vukua gelen zelzele
dolayisiyle işsiz kalanların iş sahalarında
çalışmaLaranı temin için bir kontenjan ta
nınmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Çalışma Bakanından yazılı sorusu
(7/187)
369
Derlet Bakanından
— Hatay Milletvekili Yahya Kanlbolat'in, Hatay'ın Şanköy bucağı camiine verilen
müezzinlik kadrosuna, müezzin tâyini için
yapılan müsabaka imtihanına dair Devlet
Bakanından yazılı sorusu (7/189)
729
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu*nun, Diyanet iğleri Başkanının, dışardan
vâki bir davet ile mi, yoksa Hükümet tara
fından görevlendirilerek mi dış geziye çık
mış olduğuna dair Devlet Bakanından ya
zılı sorusu (7/206)
848
Dışişleri Bakanından
— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanhoğîu'nun, Tahran Büyükelçimi
zin makam arabasından Türkiye yazısını
sildirdiğinin doğru olup olmadığına dair
Dışigleri
Balkanından
yazılı
sorusu
(7/190)
729
— Konya Milletvekili Nazil Kumcu'nun, Diyanrt tşlet'i Ba^kanınnı, dışardan
vâki 'bir davet âie mi, yoksa Hükümeti ta
rafından görevlendirilerek .mi dış geziye
çakmış olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan yazılı sorusu (7/206)
848
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Burtsa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Uluaibat gölünün, güney kıyıla
rında bulunan Karaoğlan, Durak, Ona*},
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ve Akçapmar köylerinin taşkınlardan ko
runması için bir çalışma olup olmadığına
dair öonusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı İbrahim Deriner'in yazılı cevalıı
(7/146)
774
— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, Büyük Antik projesine dâhil bulunan
Tahtakoprü Barajının katî ihalesinin ne
zaman yapılacağına dair yazılı sorusuna
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İb
rahim Deriner'in cevajbı (7/151)
675J676
— Hatay MiHeİJvdkİli Hüsnü özlkan'm, Haitay'ın Hassa ilçesi arazisinin büyük
ibir 'kısmımı tehdit ve fahriyeden Tiyek
Çayı mecrasının taranması konusunda ne
düşünüldüğüne dair sorusuna Enerji ve
Tabiî Kaynalklar Bakanı İbrahim Deri
ner'in yazılı cevapları (7/147)
826
— Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğlu'nun, Büyük Amik Ovası projesine
dâhil bulunan Taıhtaköprü Barajının 'katî
.ihalesinin ne zaman yapılacağına dair ya
zılı sorusuna Enerji ve Ta;biî Kaynak
lar Balkanı İbrahim Deriner'in cevabı.
(7/155)
676:677
— Haitay Milletvekili îlo§at Mnraaloğlu'nun, Hatay'ın Hassa ilçesi araaisinin
büyük bir kısmını ıtetndit ve tabrihed'cn
Tiyek Çayı meıcraısınnı taranması konu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna
Enerji ve Talbiî Kaymaklar Bakanı İbra
him Deriner'in yazılı cevaplan (7/163)
826 :827
— Hatay Milletvekili Yahya Kambolat'ın, Hatay'ın merkez ilçeye bağlı Bedirge 'bucağı ve köylerinde, arazîleri an
lar altında hıraıkan Karasu kanalının
[kazılması isinin, 1967 yılı programıma
alınmış olup olmadığına dair Enerji ve
ve Taıbiî Kaynaklar Bakanından yasıh
sorusu (7/2Ö3)
847
— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaöğlu'mın, Sivas'ın, Yıldızeli ilçesin
de, Yıldız ırmağram sağ ve sol 'kıyıların
da yapılacak sulama tesfistenmin süratle
ikmali için ne düşünüldüğüne
dair
(7/189) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazili soruşu
369

Gümrük ve Tekel Bakanından
— Malatya Milletvekili Mehmet Delİıkaya'ıım; Malatya Tültün Faibrİkası tev
sii işi ile ispirto saıtış yeri inşaatının şim
diye kadar neden gecikmiş okluğuna
dair Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı
sorusu (7/202)
846
İçişleri Bakanından
— Nevşehir Milletvekili Seiâhattin
Hakkı Ksatoğlu'nun, Nevşehir Belediye
Başkanlığı tarafından, son aylar içinde,
6785 sayılı İmar Kanununun 50 ııei maddosıne dayanılarak kaç ev ve dükkân
yıktırılmış olduğuna dair İbişleri Baka
nından yazılı sorusu (7/207)
848

İmar ve İskân Bakanından
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif
Sarıyücc'nıin, Çorum'un Osmancık ilçesi
ne bağlı Danişmeııt 'köyünün, heyelan se
bebiyle başka bir mahalle taşıiMiıası işine başlanıp 'başlanmadığına dair İmar ve
•İskân Bakanından yazılı sorusu (7/198)
773
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in; Enznrum'un Hınıs ilçesinde vulkuibulan zelzelede, ne kadar evin ağır, orta ve
hafif hasara mâruz kaldığına dair İmar
ve İskan Bıılk anından yazılı sorulanı
(7/201)
846
Köy İşleri Bakanından
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif
Sarıyıiıe-c'n-m, Çorum ilinde 1966 progra
mına alınan köy yolları ile köy içme su
ları çalışmalarının hangi safhada bulun
duğuna dair sorusuna Köy İşleri Bakam
Sabİrt Osman Avcı'nın ya-zılı cevabı
(7/174)
922:925
— Çorum Millatvefloili Hasan Lâtif
Sarıyüce'nİn, Çorum'un Sungurlu ilçesine
bağlı 11 köyün, inşası yarıda kalan içme
smyu tesislerinin taımamlatîlınası husnsunda ne gMıi tedibiilerin alınacağına dair so
rusuna Köy İşleri Bakanı Sabit Osman
Aviı'nın yaızılı cevabı (7/175)
925:926
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— Çorum Milletvekili Hasan L#âttif
Sanyüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine
ıbağlı Tatan köyünün içme suyuna kavuş
turmak için ne düşünüldüğüne dair soru
suna Köy İşleri Bakam Sa/bit Osman Av
cı'nın yazılı eevaıbı (7/176)
926
— Çorum MnlleHvekili Hasan Lâtif
Sanyüce'nin, Yozgat ilinee Sungurlu
ilçesine kadar yapılan köy yollarının Dev
let Karayoluna bağlanması hususunda ne
düşünüldüğüne dair sorusuna Köy İşleri
Saikanı Salbıt Osman Avcı'nın yazılı ce
vabı (7/177)
296:297
— Hatay MallahvekiM Hüsnü Qzltatı'ın, Hatay'ın Hassa ilçesi arazisinin büyülk
'bir kısmım tehdit ve tahribeden Tdyek
Çayı mecrasının tararamam konusunda ne
düşünüldüğüne dair sorusuna Köy İşleri
Bakanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı ce
vaplan (7/147)
826
— Manisa Milletvekili Sami Bmicioğlu'nun, Malatya'nın Darende ilçesi ile köy
lerinin irtibatını sağlıyacafe yolların yapı
mının ne zaman •gerçekleştirileceğine dair
sorusuna Köy İşleri Bakanı Sabit Osman
Avcı'nın yazılı «cevabı (7/182)
44,927:928
Milli Eğitim Bakanından
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ekinci'nin, 1966 yılında orta dereceli öğ
retim yapan dkullarda 'bu •okullarda oku
yan öğrencilerin adedine dair 'Millî Eğitim
Başkanından yazılı sorusu (7/193)
770
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ekinci'nin, Diyarbakır Eğitim Enstitüsün
de hangi (branşlarda Öğretmen yetiştiril
diğine dair Millî Eğitim Balkanından ya
zılı Borusu (7/197)
770
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ekincimin, yatılı bölge ilkokulları siste
minin ne zamandan beri uygulandığına ve
halen kaç yatılı 'bölge iEcofkulu bulunduğu
na dair Millî Eğitim Bakanından yazılı so
rusu (7/196)
770
— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin,
Muş'un Varto ilçesine bağlı köylerin, zelzeledeft okulları yıkılan öğrencilerine okul
binası tedariki hususunda ne gibi tedbir-

Sayfo
ler alındığına dair (Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı sorusu (7/185)
360
— Ordu 'Milletvekili Ferda Güley'in,
Koalisyon ve Sayın Süleyman Demirel Hü
kümetleri zamanlarında, Millî Eğittim Ba
kanlığı Merkez Teşkilâtına mensubohnadığı halde bu teşklâta ve merkez teşkilâtın
da iken 'hariç bir göreve atananların du
rumuna dair sorusuna Millî Eğitim Baka
nı Orhan Dengiz'in yazılı «evaıbı (7/108) 6741
676
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı'nm, ilk öğretmen lakullarında bel
ge alan öğrenciler için 'bir belge sman dü
şünülüp düşünülmediğine dair Millî Eği
tim Balkanından yaızılı sorusu (7/191)
729
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya
Ekinci'nin, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi
Şahinli köyünde yaptırılması düşünülen
sağlık ocağının, Serpil (köyüne verilmesin
de politik sebeplerin rol oynadığının doğ
ru olup olmadığına dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bafttamndan yazılı sorusu (7/192) 729
— Muş Milletvekili Nerrain Neftçi'nin,
Muş ilindeki sağlık sosyalizasyon hizmet
lerinin yürütülebilmesi için gerekli olan
sağÜk personelinin ıtemini hususunda ne
düşünüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Balkanından yazılı sorusu (7/186) 369
'Sanayi Bakanından
— Sürt Milletvekili Hüseyin Hüsnü
Oran'ın, (Siirt'te bir azot sanayii kurulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair soramına Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un
yazılı -cevabı (7/170)
829:830
Tamu Bakanından
f

— Aydm Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Aydın İlinde, pamuk tarımında ağır
hasara sebefoolan Fas ÇeSkirgesi ile Teknik
ve maddi yardım yapılmak suretiyle Cfenel
ve ımeeburi mücadele usulleri uygulanma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair ya-
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zıh sorusuna Tarım Balkanı Bahri Dağdaş'"'m yazılı cevabı (7/135)
772:774
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'm; Erzurum'un Hıms ilçesinde zelzeleden
hasar görmüş vatandaşlara, evlerini tamir
etmeleri için, ne miktar ikereste tahsisi ya
pıldığına dair Tarım Balkanından yazılı so
rusu (7/199)
845
— Hatay Milletvekili Yalıya Kanbolat'ın,. Hatay'a tahsis edilecek 60 bin Ameri{kan asma çubuğunun, tamamen, filokse
raya mâruz bulunan dağlık bölgelere da
ğıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Tarım Bakanından yazılı sorusu
(7/204)
847
— Kars Milletvefkili Adil Kurtel'in;
Kars'ın Posof ilçesinde doludan zarar gö
renlere her hangi bir yardım yapılmasının

Sayfa
düşünülüp «düşünülmediğine dair Başba
kandan sorusuna Tarım Balkanı Bahri
Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/167)
828:829
— Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'ın; Millî iktisadiyatımıza ağır (kayıp
lar veren gayrinizami 'balık avlama usul
lerinin önlenmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusuna Tarım Bakanı Bahri
Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/166)
827:828
Ticaret Bakanından
— Muş Milletvekili Nemim Neftçi'nin,
Muş'un Varto ilçesinde zelzeleden ağır ha
sar gören 'köylülerin, zirai kredi taksitle
rinin ertelenmesi ve bunlara yeniden kredi
verilmesi imkânları konusunda ne düşü
nüldüğüne dair Ticaret Bakanından yazılı
sorusu (7/184)
369

TASARILAR
— «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi»
Muaddel Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair (1/189) 388:389,501:504,
546,594:597
— 6974 sayüı Türkiye Kömür işletme
leri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin
(B) fıkrasının değiştirilmesine dair (1/144) 736:
763,784
— Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi üe Ankara Üniversitesi 1960 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (3/130,
1/25)
286:287,316:319,377,421:424
— Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı
Kesinhesabına dair (1/28)
287,320:323,377,
425:428
— Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı
Kesinhesabına dair (1/33) 289,290:328:331,377,
433436
— Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı
Kesinhesabına dair (1/51) 290:291,332:335,377,
/
437:440
—• Ankara Üniversitesi 1966 yılı .Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/196), (1/655) 102,195.198

— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
(1/117)
5:38,3942,45:88,89,92,102:149,186,
187,190:15)9,230,848,849,911,912:921
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta- .
sarısı (1/248)
2
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1966 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetve
linde değişiklik yapılması hakkında (1/251) 369
— Belediye gelirleri kanunu tasarısı
(1/252)
369
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında (1/145)
2
— 1966 Kalkınma İstikrazı hakkında
kanun tasarısı (1/253)
369
— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/247)
2,540,667:671,723:726,735:736,
764:767,784,831:834
— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet- vellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/199, 2/327, 2/330, 2/334)
100:102,191:194
— Birleşmiş Milletler Andlasmasınyı
109 neu maddesinin Birleşmiş Milletler
Genel Kurulunun 20 Aralık 1965 talihli ve
2101 (XX) sayılı Kararı ile değiştirilmiğ
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olan şeklinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/198)
276,394,517:520,546,610:
613,642,703:706
— Ceza iğlerinde Karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında (1/147)
729
— Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı
(1/113)
3
— Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kamımın.
4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesi ve hu kanuna yeni maddeler eklenmesi
hakkında (1/123)
793:825
— Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Ke
sinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinlıesap kanunu tasarısı (3/155, 1/35)
848
— Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi İle Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı (3/372, 1/54)
849
— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
1961 bütçe yılı Kesinhesabma dair (1/30) 293:
204,344:347,377,449:452
— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait kanun ta
sansı (1/36)
294:295,348:351,377,453:456
—Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair
Sayıştay Başkanlığı tezkereci ile Devlet
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963
bütçe yılı Kesinlıesap _ kanunu tasansı
(3/115, 1/46)
848
— 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla
değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/131)
792:793,839:842,883,933:936
— Emlâk Vergisi kanunu tasansı
(1/246)
2

Sayfa
— Eğit değerde iş için erkek ve kadm
işçiler arasmda ücret eşitliği hakkında 100
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
(1/78)
377:379,469:472,545,562:565
— Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961
bütçe yılı Kesinhesabnra ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasamı (3/149, 1/29) 288:289,296:
297,324:327,356:359,377,429,432:461:464
— Hükümetlerarası Denizcilik îstişari
Teşkilâtı (tMCO) Sözleşmesinde ypılan de
ğişikliğin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasansı (1/201)
276
— Islahı Hayvanat Kanununun 5883
sayılı, Kanunla değişik 35 nei maddesine
bâzı hükümler eklenmesine dair 7554 sayılı
Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasının
kaldırılması hakkında (1/435)
298:300
— istanbul Üniversitesi 1963 bütçe yılı
Kesinhesap kanım tasarısı (1/44) 295:296,352:
355,377,457:460
— iş ve meslek bakımından ayırım
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair (1/74) 379:380,473:476,545,566:
569,641,679:682
— Karayolları Genel Müdürlüğünün
1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ile Karayollan Genel
Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı (3/151, 1/34)
848
— Karayollan Genel Müdürlüğünün
1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ile Karayollan Genel
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasansı (3/251, 1/49)
848
— Karayolları Trafik Kanununun 232
sayılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında
(1/94)
540
— Kişi Halleri işlemlerinin Düzeltil
mesi kararlan ile ilgili Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair
(1/182) 386:388,497:500,546,590:593,641,691:694.
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— Kırçların korunmasına dair Milletler
arası Sözleşmenin onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkında (1/75)
383:385,489:492,
546,582:585
— Maaş ve ücretlere geçici zam uygu
lanmasına dair (1/250)
232,236:237
— Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai
Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki
Andlaşma ile eki protokollerinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/115) 2,390:
391,509 =512,546,602:605,641,695:699
— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Sta
tüsünde yapılan bâzı değişikliklerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair (1/120) 382:
383,485:488,546,578:581
— Milletlerarası Denizcilik fstişari
Teşkilâtı (ÎMCO) Sözleşmesinde yapılan
değişikliğin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/201)
394:395,521,524,546,
614:617,642,707,710
— Milletlerarası Para Fonu ite Millet
lerarası tmar ve Kalkmnıa Bankasına ka
tılmak için Hükümete yetki verilmesine
dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik
2 nei maddesinin değiştirilmesi hakkmda
(1/146)
788:792,835:838,888,929:932
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluşu ve görevleri
hakkındaki 2287 sayılı Kanımda değişiklik
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 2 , 7 . 1962 tarihli ve 58 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/254) 369,771,
784,785:788
— Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül
1930 tarihli Türkiye - Almanya Anlaşması
nın 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında mektup teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna daîr (1/165) 285386,493:496,546,556:589,
641,687:690
— Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında (1/64)
3
— 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılma
sına dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı
Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici
4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı

Kanunun 10 neu maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/258)
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1964
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/249)
' — Serbest liman ve bölge kanunu tasa
rısı (1/255)
— Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Ka
rantina Genel Müdürlüğüne bağlı kurum,
okul ve kuruluşlara döner sermaye veril
mesi hakkında (1/259)
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1964
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
(1/257)
— Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/256)

369
2
369

634

369

369

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında Hava Ulaştırmasına dair 18 Ni
san 1966 tarihli Anlaşmasının ve eki mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında (1/129) 276,395:396,525:528,546,618:
621,642,711:714
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/99)
380:381,477:480,545,566:
569,641,683:686
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Romanya- Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti
arasında Hava Ulaştırmasına dair 2 Mayıs
1966 tarihli Anlaşmasınm onaylanmasının
uygun bulunduğu halikında (1/220) 276,396:397,
529:532,546,622 =625,642,715:718
— Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cum
huriyeti arasında 25 Şubat 1964 tarihinde
Ankara'da İmzalanmış olan Kültür Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair (1/168)
• 276,391:393,513:516,
546,606 .-609
— Türk - Yunan Trakya hududunun
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri
mecrasının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963
tarihinde imzalanan Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında (1/83) 381:
382,481:484,545,546,574:577

23Sayfa
— Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek
Sözleşmesine katılmamızın uygun bulundu
ğu hakkında (1/84) 389:390,505:508,546,598:60i
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1901 büt
çe yılı Kesinhesabma dair (1/67) 291:292,336:
339,377,441.444
—Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 büt-

Sayfa
292:293,340;
343,377,445.448
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (3/390, 1/52)
848
çe yılı Kesinhesabma dair (1/38)

JFLBR
TEKLİFLER
Adana (Turhan Düligü)
— 265 sayılı Turizm ve Tanıtına Ba
kanlığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/351)

95

Afyon Karahisar (Kemal Senocak «C.
Senatosu Üyesin ve 15 arlzadaşı) ••
— Afyon iline bağlı «Başmakçı» adı
41e bir ilçe kurulmasına dair (2/352)
95
Aydın (Reşat uzarda)
• — Bâzı suç ve eczaların affı hakkında
(2/207)
5,30,39:42,45:8S,89,92:J02,149:
186,187,190,199:230,848,849,91i ,912:921
Balıkesir (Zeki Tücetürk ve beş ar
kadaşı)
— Muazzez Fdlcsoy'a vatani hizmet
tertibinden maaş bağlanması haJldunda
(2/350)

2

Bursa (Cahit Ortaç «C. Senatosu Üye
si* ve 9 arkadaşı)
— Vergi suç ve cezalarının affı hakkmda (2/81)
5:38,39:42,45:
88,89,92:102:149,187,190:199,230,84S,
849,911,912:921
Çanakkale (Ahmet Nihat Akan)
— Ankar-a Üniversitesi kuruluş kad
roları haktkındüjki 5239 .sayılı Kamına ek
'kanun tdklifi (2/240)
409:420
Eskişehir (Aziz Zeytinoğlu ve İsmet
Angı)
— Devlet Demiryolları işletmesi Genel
'Müdürlüğü işçilerine nıeaken yaptırıl
ması içaıı hıorç para verilmesine dair olan
5954 sayılı Kanunun 6175 ve 121 ve 48
Bayılı kanunilarla değiştirilen 1 nei mad
desinde değişiklik yapılmasına dair.
(2/150)
547:561

Eskişehir (Gavsi Uçagök «C. Senatosu
Üycsİ» ve 13 arkadaşı)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 29 neu maddesinin 2 nci fıkrasının
'değiştirilmesi halkkmda (1/92)
397:409,
533:536
Eskişehir (Ömer Vcuzal «C. Senatosu
Üyesi ve üç arkadaşı)
— Devlet Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılma
sı için horç para verilmesine dair olan
5954 sayılı Kanunun 6173 ve 12-1 ve 48 sa
yılı kanunlarla değûşitirilen 1 nei madde
sinde değişiklik yapılmasına dair. (2/192)
547&6l'
Eskişehir (§evket Asbuzoğlu ve Hay
rı Başar)
— Demiryolları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü işçilerine mesken yaptırılması
için ıborç para verilımeısine dair olan 5954
sayılı Kaaunun 6173 ve 121 ve 48 sayılı
kanunlarla değiştirilen 1 nei maddesinde
değişiklik yapılmasına dair (2/113)
547:561
— Giresun (İbrahim Eteni Kıhçoğlu
ve 21 arkadaşı)
— Devlet memurları aylaklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü .kısmına kadro etlenmesi hak
kında (2/244)
784İdarecİ Üyeler (Millet Meclisi İdare
Âmirleri)
— Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye,
Sayıştay, Anayasa ve Plân komisyonların
dan 5 er üye seçilerek kurulan Geçicd
Komisyon raporu (2/338)
848
— Türkiye Büyük Millet Meclisi meımurlarmm teşküâtma dair 5509 sayılı

- w Sayfa
Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci
maddesini değiştiren 695 sayılı İvanraıun
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair
(2/287)
546:547
İstanbul (Coşkun Kırca ve dört arkadost)
— Yasama Meclîslerinin aralarındaki
münasebeti erin düzenlenmesi halkkında
(2/88)
300
(Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna «Cum
huriyet Senatosu Üyesi»)
— Bâzı orman suçlarının affına ve taz
minatın terkinine dair (2/144) 5:38,39:42,45:
88,89,92,92:102:149,149,187,190,199,230,
848:849,911,912
Kastamonu (ismail Hakkı Yılanlıoğlu
ve 7 arkadaş)
— Bâzı siyasi suçlarla basın suçluları
nın ve bunlarla ilgili olarak mahkûm ol
muş diğer suçluların cezalarının affına da
ir (2/174)
5,38,39:42,45:88,89,92:102,149,186,
187,190,199:230,848,849,911,912:921
— Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı
Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67
eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı
hakkında. (2/101)
5,38,39,42,45:88,89,92:102,
149:186,187,190,199:230,848,849,9i 1,912:921
Kastamonu (Sabrı Keskin ve 4 arka
daşı)
— Köylü ve Çiftçilerin T. C. Ziraat
Bankasına olan bâzı borçlarının teksitlendirilmesi hakkında (2/109)
300:315
Kayseri (Hüsnü Dikeçligil «Cumhuri
yet Senatosu Üyesfo ve 69 arkadaşı)
— Kore Savağına katılan Mehmet Mırzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altıner'e vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanması
hakkında (2/355)
634
Kırklareli (Arif Hikmet Güne? ve
3 arkadaşı)
— Hafız Ahmet Akyıldız'a vatanı hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair
(2/354)
540

Sayfa
Tabiî Üye (Kadri Kaplm ^Cumhuri
yet Senatosu Üyesi» ve 8 arkadaşı)
— 2 0 - 2 1 Mayıs olayları ile ilgili suç
lular ile diğer bir kısım suçluların affına
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirilme
sine dair. (2/223)
5,38,39,42,45:88,89,92:102,
149:186,187,190:199,230,848,849,911,912:921
Tabiî Üye (Sami Küçük «Cumhuriyet
Senatosu Üyesİ» ve üç arkadaşı)
— MehmctoğJu İsmail Borazan'a vata
ni hizmet tertibinden maaş. bağlanması
hakkında (2/356)
771
Tunceli Mehmet AU Demir ^Cumhuri
yet Senatosu Üyesin) ve Kırklareli (Ah
met Naci Arı «Cumhuriyet Senatosu üyesi%)
— 3 . 4 . 1962 gün ve 689 sayılı Maarif
Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu
maddesinin değiştirilmesine dair (2/89) 671:
673
Tunceli (Mehmet Ali Demir «Cumhu
riyet Senatosu üyesi» ve 10 arkadaşı) İle
İzmir (Mustafa Uuyar ve onbir arkadaşı)
— Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu
na bâzı maddelerin eklenmesi ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair
(2/75)

2

Yozgat (Mustafa Kepir «Birinci dönem
Milletvekili»)
— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine
olan borçlarının taksitlcndirilmcsi hakkın
da (2/109)
300:315
Zonguldak (Ekmel Çetiner ve kırkaltı
arkadaşı)
— Umumi bütçeden maaş veya ücret
alan memurlar ile {Hâkim sınıfına dâhil
olanlar ve öğretmenler dâhil) emekli, dul
ve yetimlerin ve bunların ailelerinin mua
yene ve tedavileri hakkında (2/353)
232

26TEZKEEEIER
Sayfa
(Başbakanlık Teskereleri)
(Çegitli)
— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rım etMlâyen ınrüıkeUefiyetleri bertaraf
etımeyi öngören Bakanlar Kurulu (karar
larının onaylanınaısı ile ilgili 1/1, 1 1/106,
î/140, 1/164, 1/191 ve 1/202 sayılı kanun
taasarının geriveriknesine dair (3/437, 433,
439, 440, 441, 442)
640:641
— Hıtldut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/434)
635
— Maden Teknik ve Arama Enstitüsü
nün 1964 malî yıl: bilançosu ve Murakıplar
Heyeti raporunun sunulduğuna
dair
(3/436)
635
— Tcikel Genel Müdürlüğünün 1963 büt
çe yılı Kesinılıesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/435)
635
. (Ölüm cezalan)
— Çanakkale İlinin Yeniee kazası Çı
narcık köyünde Hüseyinoğlu Emine'den
doğma 1942 doğumlu Mehmet înanç'm
ölüm cezasına çarptırılması hakkında
(3/431)
233
—-Düzeo'nin Gümüşava bucağı Aımankaya 'köyünden hane 3/19, cilt 12/19, say
fa 3 te nüfusu kayıtlı Dursunoğlu, Elmasıtan doğma 16 . 2 , 1941 doğumlu Büstü
Dal'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/430)
233
(Tasama d okııınılm RTihklan)
— Ayidın Milletıvdirili Sinan Bosna'nın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/423)
232
— Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı'nın
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
ihakkmda 3/424)
233
— Çorum Milletvekili Ahmet UysaTın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında 3/425)
233
— Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı
Yıldırıman yasama
dokunulmazlığının

kaldırılması hakkında (3/429)
— Eskişehir Milletvekilli Hayri Basar'in Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/432)
— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/421)
— Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/433)
— îstaınbul Milletvekili Çetin Altan'ın
yasama dokunulmazlığının kaldınlması
hakkında (3/426)
(3/427)
— İstanbul Milletvekili Tekin Ercr'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/428)

Sayfa
233

540

2

634

233
233

233

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekil
lik edeceğine dair (3/443)
782
O. Senatosu Başkanlığı Tezkereleri
— Ankara Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasansı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair 102,
(1/196)
'
195:198
— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporuna dair (1/199, 2/297, 2/327, 2/330,
2/334;)
100:102,191:194
(1/247)
667:671,723:726
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi
Ahmet Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1962 gün ve 689
sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi hakkında (2/89)
671:673
— Eskî Yozgat Milletvekili Mustafa
Kepir'in, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat
Bankasına ve Tarım Kredi Koopeeratiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi

- 2 6 Sayfa
hakkında kanun teklifi ile Kastamonu
Milletvekili Satiri Keskin ve 4 arkadaşı
nın, Köylü ve Çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kasına 'olan bâzı borçlarının taksitlendtirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/109)
300:315
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca ve dört arkadaşının, Yasama Meclis
lerinin- aralarındaki münasebetlerin düzen
lenmesi hakkında kanun teklifine daür
(2/88;)
300
— Islahı Hayvanat Kanununun 5883
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine
bazı hükümler eklcnımesine dair 7554
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son
fıkrasının kaldırılması hakkındaki1 ka
nuna dair (1/435,)
298:300

Sayfa
un yerine Ordu Milletvekili Ata Bodur'un
ve Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi
Sakarya'nın yerine de Samsun Milletve
kili Süreyya Uluçay'ın katılacaklarına
dair
852
(O. H. P. Grupu Başkanlığı)
— C. H. P. Grupu
Başkanlığının,
Sovyetler Birliğini ziyaret edecek olan he
yete Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'ım yerine Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun katılacağına dair
544
Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri

Parti Grup Başkanlıkları Tezkereleri
(A. F . Grupu Başkanlığı)

—Ankara Ihıiversftesinin 1960 bütçe
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna
dair
3/130, 1/25)
286:287,316:319
— Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/137, 1/128) 287,320:323
— Anfcara Üniversitesi 1962 bütçe -yılı
-Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/141, 1/33) 289:290,328:331
—. Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı
Kesinihesalbına siiıt uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/159, 1/51) 290:291,332:335
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesin
hesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair (3/155, 1/35)
848
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesînhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/372, 1/54)
849
— D.evl'crfr Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesin
hesabma ait uygunluk bildiriminim sunul
duğuna dair (3/136, 1/30)
293:294,344:347
— Devlet Su İçleri Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesİnhesabına ait uy>
gunluk bildiriminin sunulduğuna daâr
•(3/150, 1/36)
294:295,348:351

— .Adalet Partisi Grupu Başkanlığı
nın, Bulgaristan'ı ziyaret edecek olan
T. B. M. M. Kuruluna önceden seçilmiş}
olan Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'-

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait
uygunluk biMiriminin sunulduğuna daîr
(3/115, 1/46)
848

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı
Tezkereleri
— Ankara Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(1/196;)
102,195:198
— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (1/199, 2/297, 2/327,
2/330, 2/334;)
100:102,191:194
(1/247)
667:671,723:726
Millet Meclisi Başkanlığı Tezkereleri
— Bu toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Mardin Milletvekili Fuat Uluç'a
ödeneğinin verilebilmesine dair (3/446)
852
*~- Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/422)
4
(3/444)
782
(3/445)
236

- f c Sayfa
— Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961
bürtiçe yılı Kesinhesaibına ait uygunluk bildirimiııin sunulduğuna dair (3/149, 1/29)
288:289,324:327
— Genel Bütçeye dahil dairelerin 1962
bütçe yılı Kesüıesabına ait genel uygunluk
IbildMrainitt sunulduğuna dair (3/162,
1/32)
296:297,356:359
— İstanbul ÜnâvenatesûıtüV 1963 bütçe
yılı Kesinihesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair '(3/174, 1/44)
295:296,352:355
—. Karayolları Genel Müdürlüğünün
1962 bütçe yılı Kestinhesabına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/151,
1/34)
848
— Karayolları Genel Müdürlüğünün
1963 bütçe yılı KesinJhesabına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/251,
1/49)
848

Sayfa

— Srril Savunma İdare» Başkanlığı
P\jn iğleri Saymanlığının 1960, 1961, 1962
ve 1963 yılları hesabına ait raporun bilan
ço ile biıüildte sunulduğuna dair 3/132,
3/133, 3/152, 3/156)
> 298,260:363
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1961
bütçe yılı Kesinihesabına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/138,
1/67)
291:292,336:339
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1962
bütçe yılı Kesûüıesabına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/154,1/38)
292:293,340:343
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963
bütçe yılı Kesİnhes&bına ait uygunluk bil
diriminin
sunulduğuna dair
(3/390,
1/52)
848
— Tüıfciye Büyük. Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964
yılı Kesiolresabı hakkında (5/7)
285:286

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Cilt Sayla
15 . 7 . 1966 tarihli 112 nci Birleşim
tutanak özeti
8 44
18 . 7 . 1966 tarihli 113 ncü Birleşim
S 94:
tutanak özeti
95
19 , 7 . 1966 tarihli 114 neü Birleşim
tutanak özeti
8 232
20 . 7 . 1966 tarihli 115 nci Birleşim
8 275
tutanak Ö2eti
21 . 7 . 1966 tarihli 116 nci Birleşim
tutanak özeti
8 367:
36922 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşim
/tutanak özeti
8 539:
540

Cilt Sayft

25 . 7 • 1966 tarihli 118 nei Birleşim
8 633:
tutanak özeti
634
26 . 7 . 1966 tarihli 119 ncu Birleşim
tutanak özeti
8 728:
729
Birleşim
27 . 7 . 1966 tarihü 120 nci
tutanak özeti
8 770:
771
29 . 7 . 1966 tarihli 121 nci Birleşim
tutanak Özeti
8 779
1 . 8 . 1966 tarihli 122 nci Birleşim
tutanak özeti
8 845:
846
3 . 8 . 1966 tarihli 123 ncü Birleşim
tutanak özeti
8 846:
848

YOKLAMALAR
3,38,45,95,233,276,370,541,635,730,771,772,
779,849
DÜZELT1ŞLER
678,928

Söz alanlar

A
Sayfa

Sayfa

Yasar Akal (Samsun) - Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkında kanun tasarısı ile İl
gili teklifler münasebetiyle
150
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Akay'ın, Ankara Üniversitesi Kuru
luş kadroları hakkındaki 5299 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi münasebetiyle
409,
417
— Eski Yozgat Millletvekilî Mustafa
Kepİr'in köylü ve çiftçilerin T. C. .Ziraat
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine olan borçlarının taksitlendinilmesi
hakfemda kanun teklifi ile Kastamonu
Milletvekili Sabr-i Keskin ve dört arka
daşının, köylü ve çiftçilerin. T. C. Ziraat
Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
310

nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle
405,
407
Abdiilbâri Akdoğan (Ağrı) - 6974 sa
yılı Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu
Kanununun 2 nei maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun tasarısı
münasebetiyle
744

Mustafa Akalın (A, Karahisar) - 6974
sayılı Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
mu Kanununun 2 nei maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle
757,759
— Kesmî hastanelerde yurtdaşlara ge
rekli bakımın yapılmadığı hususunda ön
ceden verdiği gündem dışı demecin erkisiz
kaldığına, Sağlık Bakanlığının özellikle
bağımsız tıp hastaneleriyle ilgilenmesinin
yerinde -olacağına, dair demeci
635
Adnan Akarca (Muğla) • Kuşların koıummasına dair Milletlerarası Sözleşmenin
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle
383
Erol Yolmaz Akçıl (Rize) - Cumhuri
yet Senatosu Eskişehir Üyesi Gavsi Uçagök ve 13 arkadaşının, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2

— Çalışma Bakanlığı kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin (B) fıkrasının değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek; lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
796,
809
— Köy Iglerû Teşkilâtının kurulamayı
şının meydana getirdiği boşluklar ve en
başta yol ve su dâvalarım tez elden çdzeeek bağımsız bir genel müdürlüğün ku
rulması gerektiğine dair demcei
541
— Memleketimizde yeniden yapılması
düşünülen rafineri tesisinin ve petrol bo
ru hattının, halkın da katılacağı bîr te
şebbüse bırakılması gerektiğine dair de
meci
780
İrfan Aksu (İsparta) - Aydın Mil
letvekili Reşat Özarda'nın, Kıbrıs, tmroz
ve Bozcaada, Patrikhane, Batı - Trakya
ve oniki adalar gibi kısmen Türk - Yunan.
münasebetlerini ve Türk Devletinin ege
menlik haklarını ilgilendiren konularda
pasif ve tavizkâr politika izlediği iddiasiyle Hükümet hakkında Anayasanın
89 neu maddesi uyarınca bir gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle
873
Ahmet Tevfik Alpaslan (Maliye Bakanı
adına Gelirler Genel Müdürü) - Bâzı suç

— 298ayfa
ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı
ile ilgili teklifler münasebetiyle
11,51
— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir
Üyesi Gavsi Uçagök ve 13 arkadaşının,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu
maddesinin 2 nei fıkrasının değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 397,404
Çetin Altan (İstanbul) • 6974 sayılı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ka
nununun 2 nei maddesinin (B) fıkrası*
nın değiştirilmesine dair kanun tasarısı
münasebetiyle
749
Mehmet Angı (Eskişehir) - Eskişe
hir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hay
li Başar, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir
Üyesi Ömer Ucuzal ve 3 arkadaşının ve
Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu
ve İsmet Angı'nın, Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mes
ken yaptırılması için borç para verilme
sine dair olan 5954 sayıla Kanunun 6173
ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla değiştiri
len 1 nei maddesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifleri münasebe
tiyle
554
Mehmet Ali Arsan (Canlan) • Çankı
rı ilinin Devlet tarafından gösterilmesi
gereken ihtimamı görmediğine, saman se
lülozu fabrikasının dahi açılamadığına
ve diğer sosyal tedbirlerin da alınmadığı
na dair demeci
730
— Kişi Halleri işlemlerinin düzeltil
mesi kararları ile ilgili Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
387
— Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül
1930 tarihli Türkiye - Almanya Anlaş
masının 19 ncu maddesinin değiştirilmesi
hakkında mektup teatisi suretiyle yapılan
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı münasebe
tiyle
385
Talât" Asal (Zonguldak) - Aydın Mil
letvekili Kesat özarda'nın, Kıbrıs, İmroz
ve Bozcaada, Patrikhane, Batı - Trakya
ve oniki adalar gibi kısmen Türk - Yunan
münasebetlerini ve Türk Devletinin egeJfcenlüs hakisini ilgilendiren ionularda

Sayfa
pasif ve tavizkâr politika izlediği iddiasiyle Hükümet hakkında Anayasanın
89 ncu maddesi uyarınca bir gensoru açıl
masına datr önergesi münasebetiyle
875
Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) - Eskişe
hir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir
Üyesi Ömer Ucuzal ve 3 arkadaşının ve
Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu
ve İsmet Angı'nın, Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mes
ken yaptırılması için borç para verilme
sine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173
ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla değiştiri
len 1 nei maddesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifleri münasebe
tiyle
550
İhsan AtaÖv (Antalya) - Bâzı suç ve
cezaların affı hakkında kanun tasarısı
ile ilgili teklifler münasebetiyle
918
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi
Ahmet Naci Ari'nin 3 . 4 . 1926 gün ve 689
sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan Ka
nunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi münasebetiyle
672
— Eskişehir Milletvekili Şevket As
buzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet Se
natosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve
3 arkadaşının ve Eskişehir milletvekilleri
Aziz Zeytinoğlu ve İsmet Angı'nın Devlet
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
işçilerine mesken yaptırılması için borç
para verilmesine dair olan 5954 sayılı Ka
nunun 6173 ve 121 ve 48 sayılı kanunlar
la değiştirilen 1 nei maddesinde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklefleri mü
nasebetiyle
551
Kemal Aytaç (Muş) • Muş ilinde üç
aydan beri maaş alamıyan personelle ilgin
demeei
235
Mehmet Ali Aytaş (İzmir) - Cumhuri
yet Senatosu Eskişehir Üyesi Gavsi Uçagök ve 13 arkadaşının, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin
2 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi münasebetiyle
401,407
— Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus
Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 1964 tari-

_
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lunduğuna dair kanun tasarısı münasebe
tiyle
- 393

hinde Ankara'da imzalanmış olan Kültür
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu-

B
Kemal Ba|cıoğlu (Ankara) - Bâzı suç
ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı
ile ilgili teklifler münasebetiyle
Yusuf Ziya Bahadınh (Yozgat) - Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet
Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci
Ari'nin 3 . 4 . 1026 gün ve 689 sayılı Ma
arif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 nen
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
Hayri Başar (Eskişehir) . Eskişe
hir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hay
ri Başar, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir
üyesi Ömer Ucuzal vo 3 arkadaşının ve
Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu
ve ismet Angı'nın, Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mes
ken yaptırılması için borç para verilme
sine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173
ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla değiştiri
len 1 nci maddesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifleri münasebe
tiyle
— Mîllet Meelisi İdare Âmirlerinin,
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurla
rının teşkilâtına dair 5509 sayılı Kanıma
ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesini
değiştiren 695 sayılı Kanunun 3 neü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle

154

671

Rifat Baykal (Mardin) - Aydm Millet
vekili Beşat Özarda'nın, Devlet Memurları
Kanununun 1 . 3 . 1966 dan itibaren uy
gulanacağı hakkında kesin teminat ver
miş olmasına rağmen bu sözü yerine ge
tirmemiş olan Hükümet hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince bir gen
soru açılmasına dair önergesi münase
betiyle
651
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
kanun tasarısı ile ilgili teklifler münase
betiyle
892
Cihat Bilgehan (Devlet Bakanı) • Ay
dm Milletvekili Reşat özarda'nın, Devlet
Memurları Kanununun 1 . 3 . 1966 dan
itibaren uygulanacağı hakkında kesin te
minat vermiş olmasına rağmen bu sözü
yerine getirmemiş olan Hükümet hakkında
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir
gensoru açılmasına dair önergesi münase
betiyle
663

553

547

Halil Bafol (Tekirdağ) - Eskişehir
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hay
ri Başar, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir
Üyesi Ömer Ucuzal ve 3 arkadaşının ve
Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu
ve İsmet Angı'nın, Devlet Demiryolları
işletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mes
ken yaptırılması için borç para verilme
sine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173
ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla değiştiri
len 1 nci maddesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifleri münasebe
tiyle
555,557

— C. H. P. Meclis Grupu Başkanvekillerindcn Kayseri Milletvekili Turhan Peyzioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Hükümetin yüksek idarecilerle ilgili
politikasını ve Danıştay kararları karşı
sında davranışını incelemek üzere Anaya
sanın 89 ncu maddesi uyarınca bir gen
soru açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle
259,269,270
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, fındık ürününün değerlendirilmesi
konusunda alınacak tedbirlerle, fındık fi
yatlarının vaktinde açıklanmamasından
doğan sakıncalara ve Fiskobirliğc karşı
takınılan partizanca tavırlara dair deme
cine cevabı
639
Ahmet Can Bilgin (Kütahya) - Çalış
ma Bakanlığının kuruluş ve görevleri
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesüıin (D) fıkrasının değiştirilmesi

hakkında kanım tasana; münasebetiyle

816
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Sadi Binay (Bilecik) - Eskişehir Mil
letvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hayri
Başcr, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir
Üyesi Ömer Ueuzal ve 3 arkadaşının ve
Eskişehir Milletvekili Aziz ZcytinoğUı
ve İsmet Angı'nm, Devlet Demiryolları
tglctmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mes
ken yaptırılması için borç para verilme
sine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173
ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla değiştiri
len 1 nci maddesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifleri münasebe
tiyle
550
Sami Binicioğlu (Manisa) • Bâzı suç
ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı
ile ilgili teklifler münasebetiyle
22
Orhan Birgit (İstanbul) - Bâzı suç ve
cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile
ilgili teklifler münasebetiyle
21
Benice Hatko Boran (Urfa) • Bâzı suç
ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı
ile ügilİ teklifler münasebetiyle
76
— C H, P. Meclis Cfrupu Başkanvekübleri Kayseri Milletvekili Turhan Peyzioğlu
ve Koeaeli Milletvekilli Nihat Erim'in, Hü
kümetin yüksek İdarecilerle ilgili politikası

Halü ibrahim Cop (Bola) - Bâzı suç ve
cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile
ilgili teklifler münasebetiyle
— Kendisinin ve Ankara Milletvekili
Ali Kıza Çetincr'in, 20, 21 Mayıs suçlula
rının affm içine alınması konusunda veri
len önergelerin adlar okunmak suretiyle
yapılan açık oylaması sırasında ret oyu
kullandıklar halde kabuli oyu kullandık
ları şeklinde tutanaklarda yapılan yanlış
tesbite dair demeci

ihsan Sa-bri Çağlayangil (Dışişleri Ba
kanı) - Aydın Milletveibîli Reşat özarda*nm, Kıbrıs İmroz ve Bozcaada, patrikha
ne, Bat; Trakya ve Oniki adalar gibi k\&

6

Sayfa
nı ve Danıştay kararlar* kargısında davra
nışını incelemek üzere Anayasanın 89 ncu
maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına
dair önergesi münasebetiyle
Mahmut Bozdoğan (Adana) - Adana
ilçe ve bucaklarının ihtiyacı olan orta de
receli "okullarla yatılı bölge okulları hak
kında demeci ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Dengiz'in cevabı
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akay'ın, Ankara Üniversitesi Kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayıh Kanuna ek
kanun teklûfi münasebetiyle
— Yollukların yetmemesi yüzünden
ilköğretim müfettişlerinin görevlerini ge
rektiği şekilde yerine getiremediklerine
dair demeci
Osman Bölükbagı (Ankara) - C. H. P.
Meclis Grupu Başkanvekilleri Kayseri Milıletvekili Turhan Peyzioğlu ve Kocaeli Mil
letvekili Nihat Erim'in, Hükümetin yüksek
idareciterle İlgili politikasını ve Danıştay
kararları karşısında davranışını incelemek
üzere Anayasanın 89 nen maddesi uya
rınca bîr gensoru açılmasına dâir öner
gesi münasebetiyle

255

850

413

3

250

Fehmi Cumahoğlu (Kayseri) - Aydın
Milletvekili Reşat özarda'mn, DevDet Me
murları Kanununun 1 . 3 . 1966 dan itiba
ren uygulanacağı hakkında kesin temiminat vermiş olmasına rağmen bu sözü ye
rine getirememiş olan Hükümet hakkında

97

Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir
gensoru açılmasına dair önergesi münasetiyle
658

men Türle - Yuman münasebetlerini ve
Türk Devletinin egemenlik haklarını ilgi
lendiren konularda pasif ve tavizkâr poli
tika izlediği iddiasiyle Hükümet hakkında
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Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir
gensoru açılmasına dair önergesi münase
betiyle
878
gadrettin Çanga (Bursa) - Yaş meyva
ve sebze ihracı 'konularında alınacak ted
birlerin memleket ekonomisindeki önemin*
dair demeci
276
A. Alî Çetin (Kars) - Bâzı suç ve ce
faların affı hakkında kanun tasarısı ile
ilgili teklifler münasebetiyle
81,899

Ahmet Demiray (Amasya) - Bâzı suç
ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı
île ilgili teklifler münasebetiyle
47
Orhan Dengiz (Millî Eğitim'Bakanı) •
Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın,
yolluklarının yetmemesi yüzünden ilköğre
tim müfettişlerinin görevlerini gerektiği
şekilde yerine getiremediklerine dair deimecino cevabı
4
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına datr 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetjyk
788
İbrahim . Deriner (Enerji re Tabiî
Kaynaklar Bakanı) • 6974 saydı Türkiye

Bülent Ecevİt
(Zonduldak) - B&sı
önermK işçi sorundan üzerimde kamu oyu
nun ve Hükümetin dikkatinin çekilmesine
dair demeci
373
— Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve
görevleri hattındaki 4841 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin (D) fıkrasının^ değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle
794,803,815,819
Cengiz Ekinci (İstanbul) - iB&zı suç re
•cezaların affı hakkında kanun tasarısı He
ilgili teklifler münasebetiyle
59,103

Sayfa
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akayto, Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları haıkkındaki 5239 sayılı Kanuna ek
kamın teklifi münasebetiyle
411
Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) •
Bu yıl bol olan fındık ürününün zamanın
da toplattırılması, pazarlanıması için fındık
üreticisinin askerde bulunan çocuklarına
orduca geçici olarak izin verilmesine dair
demeci
781

Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun
2 nei maddesinin (B) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 757,
759,760
Ekrem Dikmen (Trabzon) - Cmrihturiyet Senatosu Eskişehir Üyesi Gavsİ Uçagök ve 13 arkadaşının, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin
2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle
408
Nihat Diler (Erzurum) • Bâzı suç ve
cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile
ilgili teklifler münasebetiyle
6,103
Hasan Dinçer (Adalet Bakanı) . Bâzı
suç ve cezaların affı hakkında kamun tasa
rısı ile ilgili teklifler münasebetiyle
896

Tarik Ziya Ekinci (Diyarbakır) - Ay
dın Milletvekili Kesat özarda"nm, Devlet
Memurları Kanununun 1 . 3 . 1966 dan
itibaren uygulanacağı hakkında kesin temi
nat vermiş olmasına rağmen bu sözü yerine
.getirememiş olan .HüGdüımıet hakfkında Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince bir gen
soru açılmasına dair önergesi münasebetiy
le
656
— Boğu illerinde hastanelerde hekim
bulunmadığına ve birçok hekimlerin Batıya
nakledildiklerine dair demeci
370
— Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası traar ve Kalkınma Bankasına batıl-
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inak için Hükümete yetki verilmesine dair
kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı (münasebetiyle
788
— Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile
Romanya Halk Cumhuriyeti Hüüıkmetî ara
sında 22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan
amlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle 381
— Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cum
huriyeti arasında 25 Şubat 1964 tarihinde
Ankara'da imzalanmış olan Kültür Anlaş
masının onaylanmasının uygum bulunduğu
na dair kanun tasarısı münasebetiyle
392
— Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek
Sözleşmesine katılmamızın uygun bulundu
ğu hakkında kantm tasarısı münasebetiyle 389
Süleyman Arif Emre (Adıyaman) 'Bâzı suç ve cezaların affı hak/kında ka
mun tasarısı ile ilgili teklifler münasebe
tiyle
28,893,911,914
— C. H. P. Meclis Grupu Başkanvckillcri Kayseri Milletvekili Turban Fcyzioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Hükümetin yüksek idarecilerle ilgili
politikasını ve Danıştay kararlan karşısın
da davranışını incelemek üzere Anayasa
nın 89 nen maddesi uyarınca bir gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiy
le
248
Ati Naili Erdem (Çalışma Bakanı) Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle
812,815,815
Mesut Erez (Kütahya) - Bâzı suç ve
cezaların affı hakkında kanun tasarısı İle
ilgili teklifler münasebetiyle
115
Şaban Erik
(Malatya) • Eskişe
hir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve
ffayri Başar, Cumhuriyet Senatosu Eski
şehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 3 arkadaşının
ye Eskişehir Milletvekilleri Aziz Zeytinoğlu ve İsmet Angı'nın Devlet Demiryol
ları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine
mesken yaptırılması için borç para veril
mesine dftir plan 5954 sayılı Kanunun

Sayfa
6173 ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla değiş
tirilen 1 nci maddesinde
değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifleri münasetiyle
'553
— Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve ~'-:
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
795
Nihat Erim (Kocaeli) - Aydın Millet
vekili Reşat Özarda'nın, Kıbrıs, İmroz ve
Bozcaada, Patrikhane, Batı - Trakya ve
Oniki Adalar gibi kısmen Türk - Yunan
münasebetlerini ve Türk Devletinin ege
menlik haklarını ilgilendiren konularda
pasif ve tâvizkâr politika izlediği iddiasiyle Hükümet hakkında Anayasanın
89 nuu maddesi uyarınca bîr gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiy
le
860
— C. H. P. Mcelis Grupu Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'İn, Hükümetin yüksek idarecilerle ilgili
politikasını ve Danıştay kararları karşısın
da davranışını incelemek üzere Anayasa
nın 89 neu maddesi uyarınca bir gensoru
açı bn asma dair önergesi münasebetiy
le
252
AU Naili Erdem (Çalışma Bakanı) •
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in,
bâzı Önemli işçi sorunları üzerinde kamu
oyunun ve Hükümetin dikkatinin çekil
mesine dair demecine eevabı
375
İlhami Ertem (Edirne) - Aydın Millet
vekili Kesat Özarda'nın, Devlet Memurları
Kanununun 1 . 3 . 1966 dan itibaren uygu
lanacağı hakkında kesin teminat vermiş
olmasına rağmen bu sözü yerine getirme
miş olan Hükümet hakkında Anayasanm
89 neu maddesi gereğince bir gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle
660
— O, H. P. Meclis Grupu Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili "Turhan Feyzioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Hükümetin yüksek idarecilerle ilgili
politikasını ve Danıştay kararları kargısın-.

— 34
Sayfa
da davranışını incelemek üzere Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyannca bir gensoru
.açılmasına dair önergesi münasebetiy
243
le

Sayfa
Kenan Esengin (Zonguldak) - Bâzı suç
ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı
ile ilgili teklifler münasebetiyle
167

Hamit Pendoğlu (Malatya) - Resmî
taşıt araçlarının özel işlerde kullanıldığı
na ve resmî hizmet arabalariyle çoluk ço
cuğun gezme yerlerine götürüldüklerine
dair demeci
370

— C. H. P, Meclis Gıupu Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi
oğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim
in, Hükümetin yüksek idarecilerle ilgili
politikasını ve Danıştay kararları karşısın
da davranışını incelemek üzere Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca bir gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiy
le
237,268,269271

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Bâzı suç
ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı
ile ilgili teklifler münasebetiyle
56,86

Kasım GÜlek (Adana) - NATO Parla
menterleri Daimî Komisyonunun son top
lantısında alman kararlara, NATO'nım
çeşitli problemlerine ve 1969 dan sonra da
devamı konusunda ileri sürülen tekliflere
dair demeci
95
Ferda Güley (Ordu) - Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkında kanun tasarısı ile
' ilgili teklifler münasebetiyle
122,123,171
Muslihittin Güm (Sakarya) - «Akde
niz Balıkçılık Genel Konseyi» Muaddel
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı münasebe
tiyle
388
— .Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet Se
natosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 3
arkadaşının ve Eskişehir milletvekilleri
Aziz Zeytmoğlu ve îsmet Angı'nm, Dev
let Demiryolları işletmesi Genel Müdür
lüğü -işçilerine mesken yaptırılması için
rborç para verilmesine dair olan 5954 sa
yılı Kamımın 6173 ve 121 ve 48 sayılı ka
nanlarla değiştirilen 1 nej maddesinde de

ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri
münasebetiyle
552
— Eski Yozgat Milletvekili Mustafa
Kcpi'r'İn, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksİtlcndirilmcsi hak
kında kanun teklifi ile Kastamonu Millet
vekili Sabri Keskin vo dört arkadaşının,
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası
na olan bâzı borçlarının taksİtlcndirilmcsi
hakkındaki kanun teklifleri münasebetiy
le
300
— Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus
Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan Kül
tür Anlaşmasının onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı müna
sebetiyle
392
İhsan Gürsan (Maliye Bahanı) •
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun
tasarısı ile ilgili teklifler münasebetiyle
116
Selâhattin Güven (Trahaon) . Bâzı suç
vo cezaların affı hakkında kanun tasarısı
ile ilgili teklifler münasebetiyle

48
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Sayfa
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) Polatlı'da 32 köyde ve Tavşanlı'da üç köy
de vuku bulan dolu âfeti dolayısiyle zarar

görenlere teminat mektuplarının zamanın*
da verilmesi suretiyle yardım yapılması
hakkında demeci
341

Şefik İnan (Çanakkale) • Sazı suç ve
cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile
ilgili teklifler münasebetiyle
— 6974 sayılı Türkiye Kömür işletme
leri Kurumu Kanununun 2 nei maddesi
nin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair
kanun tasarısı münasebetiyle
736
Hilmi İşgüzar (Sinop) - Ayancık hal
kının yiyecek ihtiyaçlarını giderme bakı
mından hazırlanmış olan gıda projesi hak
kında demeci
779
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-

nın, Kıbrıs, ve Bozcaada, Patrikhane, Ba
tı - Trakya ve Oniki Adalar gibi kısmen
Türk - Yunan münasebetlerini ve Türk
Devletinin egemenlik haklarını İlgilendi
ren konularda pasif ve Tavizkâr politika
izlediği iddiasiyle Hükümet hakkında Ana-:
;:
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir gen
soru açılmasına dair önergesi münasebet
tiyle
m
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
kanun tasarısı ile ilgili teklifler münasebe- ...;-•,
tiyle
16?iSH

K
İhsan Kabadayı (Konya) - Astsubay
olculunun Çankırı'ya naklinde Konya için
büyük sakıncalar doğacağına değinen ko
nuşması
279
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
kanun tasarısı ile ilgili teklifler münasebe
tiyle
29,30,37,895
—> Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun
4 neü maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
797,822
Ali K&rahan (Hakkâri) • Aydın Millet
vekili Reşat özarda'mn, Devlet Memurları
Kanununun 1 . 3 . 1966 dan itibaren uygu
lanacağı hakkında kesin teminat vermiş
olmasına rağmen bu sözü yerine getirme
miş olan Hülriimet hakkında Anayasanın
89 ncu maddesi uyarınca bir gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiy
le
649

— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında •
kanun tasarısı İle ilgili teklifler münase-"
betiyle
; 134,169
— Dördüncü rafineri ve Batman - İs- ;
kendenın petrol boru hattı konusuna,- dör
düncü refinerinin İskenderun'da kurulma- " ;
masımn çeşitli sakıncalarına ve yeraltı ve
yerüstü millî servetin korunmasına dair de
meci
733
Mustafa Kaptan (Sinop) - Bâzı suç ve
cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile
ilgili teklifler münasebetiyle
119
Sabri Keskin (Kastamonu) - Bâzı suç
ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ".
ile ilgili teklifler münasebetiyle
114
Faik Kırbaşb (Burdur) • Bâzı suç ve
cezaların affı hakkında kamun tasarısı ile
ilgili teklifler münasebetiyle
55
— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si CavBİ Uçagök ve 13 arkadaşının, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu mad
desinin 2 nci fıkrasrnm değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle
399

_S6_
Sayfa
v, ;: v- Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hayri Basar, Cumhuriyet Se
natosu Eskişehir Üyesi ÖmerUcusal ve 3
arkadaşının ve Eskişehir milletvekilleri
Aziz Zeythuoğlu ve İsmet Angı'nııı, Dev
let Demiryolları İşletmesi Genel Müdür
lüğü işçilerine menken yaptırılması îçîn
borç para verilmesine dair olan 5954 sa
yılı Kanunun 6173 ve 121 ve 48 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 1 nei maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri
münasebetiyle
548,558
Coşkun Kırca (İstanbul) - Bâzı suç
ve eezalann affı hakkında kanun tasansı
ile ilgili teklifler münasebetiyle
171,180,181,
890,900,905,912
— Yunus Koçak (Konya) - 6974 sayılı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ka
nununun 2 nei maddesinin (B) fıkrasının "•
değiştirilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle
7^2
— Bâzı suç ve eezalann affı hakkında
kanun tasansı ile ilgili teklifler münasebrt
WB
24,892,907,915
0. Nuri Koç (Kars) - 6974 sayılı Tür
kiye. Kömür İşletmeleri Kurumu Kanunu
nun 2 nei maddesinin (B) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle
738
— Bâzı suç ve eezalann affı hakkında
kanun tasarısı ile ilgili teklifler münase
betiyle
Ug
*,, Nuri Kodamanoğ'lu(Yozgat) . Bâzı suç
ye cezaların affı hakkında kanun tasansı
üe ilgili teklifler münasebetiyle 14,47,85,124,
166,902,913
— Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun
4 neü maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasansı münasebeti le
y
796,802,815
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
;
Akay'ın, Ankara Üniversitesi Kuruluş kad-

Sayfa
rolan hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek
kanun teklifi münasebetiyle
410,416
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş, kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
yılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58
sayılı Kanuna ek kanun tasansı münasebe
tiyle
785
Feyyaz Koksal (Kayseri) - 6974 sa
yılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Kanununun 2 nei maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun tasansı mü
nasebetiyle
751
Talât Köseoğlu (Hatay) - Islahı Hay
vanat Kanununun 5883 sayılı Kanunla de
ğişik 35 nei maddesine bâzı hükümler ek
lenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nei
maddesinin son fıkrasının kaldırılması
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 298
— Eski Yozgat Milletvekili Mustafa
KepiT'in, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borglannın taksitlendirilmesi hak
kında kanun teklifi ile Kastamonu Millet
vekili Sabri Keskin ve dört ar'kadaşınm,
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası
na olan bâzı borelannm taksitlendirilmesi
hakkındaki kanun teklifleri münasebetiy
le
302
Adil Kurtel (Kars) - Aydm Millet
vekili Reşat Özarda'nın, Kıbns, İmroz ve
Bozcaada, Patrikhane, Batı - Trakya ve
OniH Adalar gibi kısmen Türk - Yunan
münasebetlerini ve Türk Devletinin ege
menlik haklarını ilgilendiren konularda
pasif ve tâvizkâr politika izlediği iddiasiyle Hükümet hakkında Anayasanın
89 ncu maddesi uyannca bir gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiy
le
871
— Bâzı suç ve eezalann affı hakkında
kanun tasarısı ile ilgili teklifler münase
betiyle
8,104
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ile ilgili teklifler münasebetiyle

H, Şeref Lâç (İstanbul) - Bâzı suç
ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı

Sayfa
74,906,919

M
Haldun Menteşeoğlu (İmar re iskân
Bakanı) • Muş, Milletvekili Nemin Neftçi'nin, Varto'da vuku bulan deprem dolayıeiyle, tabiî âfetlerden zarar görenlere ge-

rekli şekilde yardım edilmediği ve sosyali
zasyon ve güvenlik tedbirlerinin alınmadığı
hususunda yaptığı konuşmaya cevatiı
235

N
— Eşit değerde iş için erkek ve kadın
işçiler arasında ücret eşitliği hakkında
100 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı münasebetiyle
378

Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) - Cumhu
riyet Senatosu Eskişehir Üyesi Gavsi Uçagök ve 13 arkadaşının, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin
2 nei fıkrasmm değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi münasebetiyle
406
— Eski Yozgat Milletvekili Mustafa
Kepirin, köylü ve çiftçilerin T, C. Ziraat •
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borclannm taksitlendmlmesi hak
kında kanun teklifi ile Kastamonu Millet
vekili Sabrı Keskin ve dört arkadaşının,
köylü ve çiftçilerin T, C. Ziraat Bankası
na olan bâzı borclannm taksitlendirilnıesi
hakkındaki kanun teklifleri münasebetiy
le
312

bulan deprem dolayısiyle, tabiî âfetlerden
zarar görenlere gerekli şekilde yardım
edilmediği ve sosyalizasyon ve güvenlik
tedbirlerinin alınmadığına dair demeci
234

Nurettin Ok (BaskanvekiU) - Bu top
lantı yılında yapılan çalışmalar ve netice
ler hakkındaki açıklaması
921
Süleyman Onan (Kırşehir) - 6974 sa
yılı Türikye Kömür İşletmeleri Kurumu
Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun tasarısı
münasebetiyle
739,759
— Eski Yozgat Milletvekili Mustafa
Kepir'in, köylü.ve çiftçilerin T. C. Ziraat
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilnıesi hak
kımda kanun teklifi îte Kastamonu Millet

vekili Sabrİ Keskin ve dört arkadaşının.
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası
na olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesi
hakkındaki kanun teklifleri münasebetiy
le
305
— Çiftçiye dağıtılacak tohumluklar ve
bu hususta alınması gerekli tedbîrler hak
kında demeci
851
— Memleket içinde kaçakçılık işlerini
yaygın bir şekilde yürüten yabancılara ve
gümrük kaçaklığına karşı engelleyici ted
birlerin gerekli şekilde fllihriıadîğına îîağinen konuşması
732

— İş ve meslek bakımından ayırım hak
kında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle
379
Nermin Neftçi (Muş) - Varto'da vuku-

- 3 8 Ö
Sayfa'
Reşat özarda (Aydın) - 6974 sayılı
Türlriye Kömür işletmeleri Kurumu Ka
nununun 2 nei maddesinin (B) fıkrasının
değiştirilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle
746
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
kamın tasarısı ile ilgili teklifler münase
betiyle
49,157
— Devlet Memurları Kanununun
1 . 3 . 1966 dan itibaren uygulanacağı hali
kında kesin teminat vermiş, olmasına rağ
men bu sözü yerine getirememiş olan Hü
kümet hakkında Anayasanın 89 ncu madde
si gereğince bir gensoru açılmasına dair
Önergesi münasebetiyle
642
— Kıbrıs, İmroz ve Bozcaada, Patrikane, Batı - Trakya ve Oniki Adalar gibi kıs
men Türk - Yunan münasebetlerini ve Türk
Devletinin egemenlik haklarım ilgilendiren
konularda pasif ve tâvizkûr politika izlediği
iddiasîyle Hükümet hakkında Anayasanın
89 ncu maddesi uyarınca bir gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle
854,863
Muzaffer özdağ (Afyon Karabisar) Bâzı suç ve cezaların aSfı hakkında kanun
tasarısı ile ilgili teklifler münasebetiyle 23,83
Kaya ösdemir (istanbul) - Çalışma
Bakanlığının kurutuşa ve görevleri hakkındald 4841 sayılı Ktınumm 4 ncü madde
sinin (t)) fıkrasının değiştirilmesi ve bu
kanuna yeni maddeler eldenmesi hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle
810,812.820,
823,824
Nazmi özoğul (Edirne) • (Eskişe
hir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve

Sayfa
Hayri Başar, Cumhuriyet Senatosu Eski
şehir Üyesi Ömer Ueuzal ve 3 arkadaşının
ve Eskişehir Milletvekilleri Aziz Zeytinoğlu ve İsmet Angı'nın Devlet Demiryol
ları işletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine
mesken yaptırılması için borç para veril
mesine dair olan 5954 sayılı Kanunun
6173 ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla değiş
tirilen 1 nei maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifleri münase
betiyle .
559

Gültekin Sakarya (Sivas) - Çanakkale
Milletvekili Ahmet Nihat Akay'm, An
kara Üniversitesi Kuruluş (kadroları hak
kındaki 5239 sayılı 'Kanuna ek kanun tek
lifi münasebetiyle
414,418
H, Lâtif Sarıyüce (Çorum) - Bâzı suç
ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı
ile ilgili teklifler münasebetiyle 72,185,186,905

Türkân Seçkin (Edirne) - Bâzı suç ve
cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile
ilgili teklifler "münasebetiyle
141

— Eski Yozgat Milletvekili Mustafa
Kepir'in, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat
Bankasına ve Tanın Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesİ hak
kında kanun teklifi ile Kastamonu Millet
vekili Sabri Keskin ve dört arkadaşının,
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası
na olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesİ
hakkındaki kanun teklifleri münasebetiy
le
313
Seyfi öztürk (Ulaştırma Bakanı) -Es
kişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve
Hayri Başar, Cumlmrİyet Senatosu Eski
şehir Üyesi Ömer Ueuzal vo 3 arkadaşının
ve Eskişehir Milletvekilleri Aziz Zeytinoğln ve İsmet Angı'nın Devlet Demiryol
ları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine
mesken yaptırılması için borç para veril
mesine dair olan 5954 sayılı Kanunun
6173 ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla değiş
tirilen 1 nei maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifleri münase
betiyle
559

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akay'ın, Ankara Üniversitesi Kuruluş
kadroları hakkındaki 5239 sayıh Kanuna
ek kanun teklifi münasebetiyle
414

- 89
Sayfa
Befet Sezgin (Devlet Bakanı) - Muş
Milletvekül Kemal Aytaç'ın, Muş ilinde üç
aydan beri maaş alamıyan personelle ilgili
demecine cevabı
236
Ruhi Soyer (Niğde) • Çalışma Bakan-

Sayfa
lığmın kuruluş ve görevleri hakkındaki
4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna
yeni maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle
800,815,823

Kemal Şensoy (Orda) - Eski Yozgat
Milletvekili 'Mustafa Kepir'in, Köylü ve
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Ta
rım Kredi kooperatiflerine olan borçları
nın taksitlendirilmesi hakkında 'kanun tek-

lifi ile Kastamonu Milletvekili SabriKeskin ve dört arkadaşının, köylü ve çiftçile
rin T, O. Ziraat Bankasına olan bâzı borç
larının taksitlendirilmesi hakkındaki ka
nun teklifleri münasebetiyle
303

Ahmet Tahtakılıg (İstanbul) - Bâzı suç
ve cezaların affı hakkında karnın tasarısı
ile ilgili teklifler münasebetiyle
18
İbrahim Tekin (Gümrük re Tekel Ba
kanı) - Kırşehir Milletvekili Süleyman
Onan'm, memleekt içinde kaçakçılık işle
rini yaygın i)ir şekilde yürüten yabancı
lara ve gübrü'k (kaçakçılığına karşı engel
leyici tedbirlerin gerekli şekilde alınmadı
ğına dair demecine
732
İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul) - Bâzı
suç ve cezaların affı hakkında kanun ta
sarısı ile ilgili teklifler münasebetiyle 25,31,52,
59,87,107,108,118,121,123,134,145,146,148,
149,150,158,159,164,176
Hasan Tez (Ankara) - Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkında kanun tasarısı ile
ilgili teklifler münasebetiyle
162
Ahmet Topaloğhı (Millî Savunma Ba
kam) - Konya Milletvekili İhsan Kabada
yımın, Astsubay Okulunun Çankırı'ya
naiklinde Konya için büyük sakıncalar
doğacağına değinen konuşmasına cevabı 280
Enver Turgut (İzmir) - Çalışma Ba
kanlığının kuruluşu ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle
' 793

— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet Se
natosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 3
arkadaşının ve Eskişehir Milletvekilleri
Aziz Zeytinoğlu ve İsmet Angı'nın, Dev
let Demiryolları işletmesi Genel Müdürlü
ğü işçilerine mesken yaptırılması için iborç
para verilmesine dair olan 5954 sayılı Ka
nunun 6173 ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla
değiştirilen 1 nei maddesinde" değişiklik
yapılmasına dair kanun teklifleri müna
sebetiyle
555
Hasan Türkay (Ankara) - Çalışma Ba
kanlığının kuruluş ve görevleri hakkında
ki 4841 aayılı Kanunun 4 ncü maddesinin
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle
795
Ahmet Türkel (Bursa) - Eski Yozgat
Milletvekili Mustafa Kepİr'în, Köylü ve
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Ta
rım Kredi kooperatiflerine olan borçları
nın taksHlendirİlmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve dört arkadaşının, köylü ve çiftçile
rin T. C. Ziraat Bankasına olan bâzı borç
larının taksitlendirilmesi hakkındaki ka
nun teklifleri münasebetiyle •
309,311

— 40 —

u
Sayfa
Fahri Vğrmzoğhı (Uşak) - Bâzı sug
ve cezaların affı halkkında kanun tasarısı
ile ilgili teklifler münasebetiyle

13

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akay'ın, Ankara Üniversitesi Kuruluş
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna
ek kanun teklifi münasebetiyle
414
— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet Se
natosu Eskişehir Üyesi Ömer Ueuzal ve 3
arkadaşının ve Eskişehir Milletvekilleri
Aziz Zeytinoğlu ve İsmet Angı'nm, Dev
let Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü işçilerine mesken yaptırılması için borç
para verilmesine dair olan 5954 sayılı Ka
nunun 6173 ve 121 ve 48 •sayılı kanunlarla
değiştirilen 1 nei maddesinde değişiklik
yapılmasına dair kanun teklifleri müna
sebetiyle
556
— Eski Yozgat Milletvekili Mustafa
Kepir'in, Köylü ve çiftçilerin 'T. C. Ziraat
Bankasma ve Tarım Kredi koperatiflerine
olan 'borçlarının taksitlendirilmesi halikın
da kanun (teklifi ile Kastamonu Milletve
kili Sa'brİ Keskin ve dört arkadaşının, köy
lü ve -çiftçilerin T. C. Zirat Bankasına olan
bâzı 'borçlarının taksitlendirilnıesi hakkın
daki (kanun teklifleri münasebetiyle
307
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair 2.7.1962 tarihli ve 58 sa-

Sayfa
yıh Kanuna ök kanun tasarısı münasebe
tiyle
787
Mustafa Uyar (İzmir) - Bâzı BUÇ ve ce
zaların affı hakkında kanun tasarısı ile
ilgili teklifler münasebetiyle
46,50,109,148
— İncir, tütün ve patates ürünlerinin
kredi, pazarlarına ve değerlendirme konu
larına değinen demeci
638
— İzmir'in, Kiraz ilçesine yapılan dok
tor atanmalarmdaki eski ve yeni partizan
ca tutumların bu ilçe halkı üzerindeki
olumsuz eskileri hakkında demeci
277
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Cumhuri
yet Senatosu Eskişehir üyesi Gavsi Uçag'Ğk ve 13 arkadaşının, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin
2 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında
kanun tçftdİfi 'münasebetiyle
404
— Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı »münasebe
tiyle
806
— Fındık ürününün değerlendirilmesi
konusunda alınacak tedbirlerle, fındık
fiyatlarının vaktinde açıklanmamasından
doğan sakıncalara ve Piskobİrliğe karşı
takınılan partizanca tutumuna dair de
meci
637
Bahattin Uzunoğlu (Samsun) - Bâzı
suç ve cezaların affı hakkında kanun tasa
rısı ile ilgili teklifler münasebetiyle
155,156

Ü
Hasan Ünlü (Tunceli) - Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkında kanun tasarısı ile il
gili teklifler münasebetiyle
111

Reşit Ülker (İstanbul) - Bâzı suç ve
cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile
ilgiü teklifler münasebetiyle 60,115,170,180,182

Y
Adil Yaşa (Siirt) «Bâzı suç, ye cezala
rın affı hakkında kanun tasarısı ile ilgili
teklifler
raüftftşdbetiyle
110

t Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu) •
C. H. P. Meclis Grupu Bagkanvekilleri
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzıoğlu vç

Sayfa
Kocaeli Milletvekili Nihat Erimen, Hükü
metin yüksek idarecilerle ilgili politika
sını ve Danıştay kararları karşısında dav
ranışlarını incelemek üzere Anayasanın 89
nou maddesi uyarınca bîr gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle
259
—. Çalışma Bakanlığının 'kuruluşu ve
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değişti-

Sayfa
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle
808,811,822
t. Hakkı Yıldırım (Erzurum) - Bâzı
suç ve cezaların affı hakkında kanun ta
sarısı ile ilgili teklifler münasebetiyle
106
Salih Yıldız (Van) - Bâzı suç ve ceza
ların affı hakkında kanun tasarısı ile ilgili
teklifler münasebetiyle
159,161

z
Asta Zeytinoğlu (Eskişehir) - 'Cumhuri
yet Senatosu Eskişehir Üyesi Gavsi üçagök ve 13 arkadaşının, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin
2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi münasebetiyle
403
—- Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hayri Başar, Cuımhnriyet Se
natosu Eskişehir Üyesi fhner Ueuzal ve 3

•

arkadaşının ve Eskişehir Milletvekilleri
Aziz Zeytinoğlu ve İsmet Angı'nın, Dev
let Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü işçilerine mesken yaptırılması için borç
para verilmesine dair olan 5954 sayılı Ka
nunun 6173 ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla
değiştirilen 1 nei maddesinde değişiklik
yapılmasına dair kanun teklifleri müna
sebetiyle
549

