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Fihrist 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ 

— Aydm Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, Batı - Trakya, Oniki Adalar ve Krbna 

Sayfa 
konularında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/24) 

S*yf* 

172 

Gensoru önergesi 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce ve iki arkadaşının, Kıbrıs, ikili an
laşmaları ve Türkiye'deki Amerikan üsleri 

meseleleri ile ilgili dış politika konusunda 
Hükümet hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/47) 270:271 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
812 — Uyuşturucu maddelere dair 1961 

Tek Sözleşmesine katılmamızın uy
gun bulunduğu hakkında 1 630 

7 219 
8 389: 

390,419,505 508,546,560,598:60i 

813 — Türk - Yunan Trakya hududu
nun mühim kısmını tâyin eden Me
riç nehri mecrasının ıslahı dolayı-
siyle 19 Ocak 1963 tarihinde imza
lanan protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair 639 

173 
8 381: 

382,413,481 =484,545 546,560,574:577 

814 — 1966 yıh Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik, yapılması 
hakkında 9 239 

.. -• . . . . . - • - • 9 608 
10 92: 

. 95,95,112 ;115,127,143,145:148,173,196, 
208 S i l 
37 389, 

459;466,477,485;486 

No. Cilt Sayfa 
815 — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yı

lı Bütçe Kanununa bağlı cetveller. 
de değişiklik yapılması hakkında 8 309 

9 390 
10 127: 

128,143,149:152,173,196,212 #15 

816 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1966 yıh Bütçesinin (A/3) iga-
retli cetvelinde değişiklik yapıl
ması hakkında 8 369 

9 390 
10 128, 

143,153:156,173,196,216:219 

817 — Devlet Su İşleri ve Karayollan-
Genel Müdürlükleri 1966 yılı Büt
çe kanunlarına bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında 9 299 

9 608 
10 128: 

129,143,157:160,173,196,22O -223 
818 — 1966 kalkınma istikrazı hat

tında 8 369 
9 558, 

637:645,648,649 £52,657,691,702:705 



— 4 — 
Ne. Cilt Sayfa 
819 — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununa e t Kanun 8 232 
9 500, 

037:091 

No. Cilt Sayfa 
10 26: 

55,56,65:68,78,92,108:111 

KARART.ATt 

227 —> Deprem bölgesinde Hükümetçe 
Alınan tedbirleri yerinde incelemek 
üzere kurulan Meclis Araştırması 

Komisyonunun görev 
uzatılmasına dair 

süresinin 
10 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 
—. Aydm Millebvekili Kesat özarda'-

nın, tütün airaati kanun teklifinün, tüttün 
V« Tüfcun Tekeli kanunu tasarısını görüş
mekte olan Geçici Komisyona havalesi 5 

— Damga Resmi halltikındaki kanun ta
sarısının, 26 . 12 . 1966 günlü Birleşimde 
tteşkili kabul olunan Geçici Kotmisyoroda 
gönüşülmesi ve adı geçen komisyona Güm-
T0k. ve Tükel Komisyıonundan da 4 üye . 
verilmesi 172:173 

— Devlet İhale 'kanunutasamı ve bu 
feanuadaıki teklifin, özel yatırım Bankası 
ıkanunu tasarısı ve bu kanundaki teklifin, 
genel rautoasabe, belediye gelirleri -ve em
lâk vengisi -kanun tasarılarının Sayıştay, 
Ticaret,. İçimleri, Maliye ve Plân . komis
yonlarından seçilecek 4 er üyeden kurulu 
«bir Geçici Komisyonda .görüşülmesi 123:124 

—• Devlet Malzeme Ofisi kuruluş ka
nun tasarısının Plân, Maliye, Sanayi, Ti
caret, Tarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
tmar ve İskan, Turizm ve Tanıtma ve Ulaş
tırma komisyonlarından seçilecek üçer üye
den kumlu tair Geçjci Komisyonda görü-

:ÇÜlmesi . . • ' . • ' 124 
-~ İmar Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi haklkınıdaki kanun t&sarı-
^n ı görıöjnıek'üzefe kurulan Geçici Ko
misyona Sağlık ve Sosyal Yardım ko-. 

;-m4syanununda katılması 25 
• .-. — tamir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
12 aîikadaıiyle Konya. Milletvekili Fakilı 
Üzfakih ve 12 ankadaşmın Konut Kanun 

teklifinin, konut kanunu .tasarısını görüş-
mökte olan Geçici. Komisyona havale olun
ması ' 5 

— Mîllelt Meclisi tûltanaklannda ve ses' 
•bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıl
dığı iddialarının tahkiki için kurulması 
kalbııl edilen Meclis Arattırması Komis
yonuna üye seçimi, 7,25:36 

— Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı 
tbir petrol dağıtım ve satış teşkilâttı ku-
ırulmaısı hakkında kanun teklifi ile Petrol 
Kanunu teklifinin Plân Enerji ve Tafoîî 
Kaynaklar, Ticaret ve Malîye teotmisyton-
larından seçilecek 4 er üyeden kurulacak 
•bir geçici komisyonda görüşülmesi 6 

— Tarım Bakanlığı Ziraat İğleri 
Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağ
lı kurum, okul ve (kuruluşlara döner ser
maye verilmesi, hakkındaki kanun tasarl
anıl görüşmek üzere .kurulan Geçici Ko
misyona, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski üyesi Möhmet Ali Demir ve 9 arka
daşının aynı konudaki tekliflerinin de ha
valesi 77:78 

— Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türikiye Tütün Ekici
leri Genel Birliği kanun tasarlımın, Ta
rım Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret, ve 
Plân ıkomisyonlarından.seçil eeo'î 4 er üye
den kurulu bir Geçici Kodniöyonda görü
şülmesi 6:7 

— Tütün. Tarım Satış Kooperatif
leri ve bölge birlikleri ile Türkiye Tütün 



— * -
Sayfa 

Ekicileri Genel Birliği kanun tasarısını 
görıüşmek üzere kanılan Geçici Komisyo
na, izmir Milletvekili Mustafa Uyv ve 
18 ankadasımn aynı konudaki teklifleri
nin de havalesi, , 

— Ziraat İğleri Genel Müdürlüğü ile 
77 

S«y/a 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel .„ 
Müdürlüklerine döner sermaye verilmesi " 
hakkında kamın tasarısının Tarım ve PEân 
komisyıonlarmdan seçilecek 7 şer kişiden "'•* 
ıkarulu lodr geçici feomrayonda görüşül- ; 
mesi 5:9 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖKEfcOEfll 

— Ağrı Milletvekili AbdülMri Akdo-
ğan'ın, Türkiye'deki kömür fiyatlarının 
yeniden tesfoit edilmesi ve Hükümet hak

kında ıhir Meclîs araştırması 
dair önergesi pO/İl») 123,175:13& 

ÖNERGELKR 

Aydın (A. P. Grupu adtna Nahü Men
teşe ve C. H. P. Grup BagkanvekiUeri) 

— Cumhuriyet Senatosu Eskisehâ* 
Üyesi Ömer Ucuzal ve altı atrfkadasının, 
gece öğretimi yapan İktisadi v« Ticari 
ilimler akademileri Öğretim yardımcıla
rına ve personeline ek ücret verilmesine 
dair kanım teklifinin gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilMe görüşülmesine dair 

Aydın (Plân Komisyonu Başkanı İsmet 
Sezgin) 

— Damga Resmi hakkındaki kanan 
tasansmın, 26 . 12 . 1966 güniü Birle
şimde teşkili kabul oturtan Geçici Komi** 
yanda görüşülmesine ve adı geçen ko
misyona Gümrük ve Tekel Komisyonum
dan da 4 üye verilmesine dair (4/131) 

— Gece -eğitimi yapan İktisadi ve Ti
cari tümler «fkademnerfnitt öğretim üye
leri ile yardımcılarına ve personeline ek 
ücret wr#m«8İne dair kamm teMifinm 
öncelik ve ivedilikle görüsül'meaioe dair 

Balıkesir (Maliye Bakam Cihat Büge-
han) 

— Devlet İhale kanuna tasarısı ve tm 
(konudaki teklifin, Özet Yatırıra Bankası 
kanunu tasarısı ve hu konudaki teklifin, 
Genel Muhasebe, Belediye Gelirleri ve 
Emlâk Yergisi kanun tasarılarının Sayış
tay, Tkarat, tc%l«ri, MaMye ve Plân 

271 

172: 
173 

271 

komisyonlarında» seçilecek 4 er iyeden \'.--i 
'kurulu bir Geçici Komisyonda tforüsül- . 
mea'me dair (4/129) 123:134 

— Devtet Mahreme Ofisi fcunflns to
nun tasansıımL Plân, Maiir», Sanayi, 
Ticaret, Tarım, Enerji ve îfcfcü Kaynat; 
lar, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma 
ve Ulaştırma komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair (4/130) 124 

İstanbul (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkam Ali Esat Bİrol) 

— İmar Kanununun bazı maddetLet&-
nin değiştirtmesi hakkındaki kamun tasa
rısını görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona katılmalarına dair $l> 

İstanbul (Res.it Ülker) 
— Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı 

bir petool dağıtım ve satış teşkilâtı ku
rulması hakkında kanun teklifi ile Pet
rol kanunu teklifinin Plân, Enerji ve 
Tabff Kaynaklar, Ticaret ve Mal v e ko--
misyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair & 

Kastamonu (Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Sabri Keskin? 

— 45 saydı Yüksek Hakimler Kuru
lu Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bâzı fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısının öncelikle görüşül-
meşine dair .271 

http://Res.it


Sayfa 
Kırklareli (Arif Hikmet Güner) 
— Sayıştay Komisyonundan çekildi

ğine dair (4/122) 4:5 

Kocaeli (Tarım Komisyonu Başkam 
Sedat Akay) 

•— Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Ge
nel Müdürlüğü üe Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Genel Müdikilüğüue bağ
lı kurum, okul ve kuruluşlara döner ser-
maye verilmesi hakkındaki kanun tasan- .. • • 
emi görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
•eski üyesi Mehmet Ali Demir ve 9 arka
daşının aynı konudaki telkliftermin de 
havalesine dair (4/128) 77:78 

— Tütün tarım satış kooperatifleri ve 
bölge biHIJderi ile Türkiye Tütün Ekici
leri Genel Birliği kanun tasarısını görüş
mek üzere kurulan Geçici Komisyona, İz
mir'Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 ar-
kadaçınm aynı konudaki te&lifleriniu ha-
Talesine dair (4/127) 77 

Konya (Tarım Bakam Bahri Dağdaş) -
— Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile 

Adalet Komisyonu raporları 

— Atatan uyruklu Wilfried Herk-
redhıt'in geri kalan cezaisinin aEfı hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/243) 72 

— Cunahuriyat Senabcmı Üyesi Raıgıp . 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü madde
sinin değiştirilmesi haıklkındaki kanun tek
lifine dair (2/346) 72 

— Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaöğlu 1329 do
ğumlu Faik özerin bakiye cezasının affı 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/244) 72 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avtufeatlılk Kanununun 7nci maddesinin 
kaldırılması ve 114 noü maddesinin değiş
tirilmesine dair 'kamın teklifi hakkında 
(2/348) 72 

..—- Yozgat'Millcrtvekilİ Celâl Sungur'-
un/6023 sayılı Tünk Taibipleri Birliği Ka-

S*Vfa 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel 
Müdürlü&lerine döner sermaye verilmesi 
hakkımdaki kanun tasarısının Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 7 şer ki
şiden kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair (4/123) 5:6 

Muş (Kemal Aytaç) 
— İsrail ve Holâmda'dan ithal edilen 

ve sızal denilen maddenin ithalinin zaruri 
olup olmadığına dair Ticaret Bakanından 
olan sözlü sorusunun geriverilmesine dair 

. • . ., . 8 

Ordu (A. P. Grupu adına ilamdı Mağ-
den ve 4 parti temsilcisi) 

— Meclisin ara vermesine dair, 306:307 

Zonguldak (Ticaret Bakanı Badik Te
kin MÜftüöğlu) 

— Tüıtun Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliği kanun tasarısının, 
Taran Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret, 
ve Plân .komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair (4/126) 6:7 

nununun 28 nci maddesine, bir fı'kra eklen
mesine; daiK ' kanun teklifi hakkında 
(2/131) , 72 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 

— Beden Terbiyesi Genci Müdürlü
ğü 1966 yılı Bütçesinin (A/3) İşaretli cet
velinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/251) 128,153: 

156,173,216:219. 
— 1906 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve tekliflerine dair (1/272, 
1/267,2/370,2/379); 92,95,112 •' 

115,127,145:149,173,208211 
— Devlet Su İşleri ve Karayolları Ge

nel müdürlükleri 19GS yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvelerde değişiklik yapılması 
hakkında" kanun tasarısına dair (1/273) 

' ' • 138:1294ü7>160,173,220:223; 

RAPORLAE 



8ayf* 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1066 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/256) 127:138,149:152, 

173,212:215 

Diriğleri Komisyonu rapora 

— 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağhk Tüzüğünün bâzı- hükiüm-
lerini değiştiren 12 Mayıs 1966 tarihli 
Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısına dair 
(1/200) 170 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu rapora 

— 6974 sayılı Türkiye Kömür işletme
leri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin 
(B) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/144) 123:133,234: 

Geçici komisyonlar raporları 

— Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve 
'görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına da
ir (1/123) . 78:86 

— Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı cet
velin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 
kadro eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair (2/244) 86:92 

— Maaş ve ücretlere geçici zam uygu
lanmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/250) 26:56,5:68,78,108:111 

— Sayıştay kanunu teklifi hakkında 
(2/338) 133:144,235:264,273:306 

— Gümrük ve Tekel Komisyonu rapo
ru Rıhtım Resmi kanun tasarısına dair 
(1/135) 129:132,16i :164,173:175,224:227 

Maliye Komisyonu raporları 

—• Rıhtım Resmi kanun tasarım hak
kında (1/133) 129:132,161:1 4,173:171, 

224:227 

Sayfa 
MHH Eğitim Komisyona raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli üyesi Meh- •' •'; 
met AU Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir , 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/349) 170 

— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğ-, • 
retimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler 
akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ek 
ücret verilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/368) 267 

Mülî Savunma Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 9 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair 
ek kanun teklifi ile Mardin Milletvekili 
Rıfat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 ders 
yılında Harb Okulu öğrencilerinden okul
dan ihracolunanlsrın askerlik mükelle
fiyetlerini düzenliyen kanun teklifine 
dair (2/2, 2/66) 267 

Plân Komisyona raporları 

— 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletme-
leri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin 
(B) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/144) 132:133,234; 

235 
— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye

si Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğ
retimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler 
akademileri Öğretim üyeleri İle- öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ek üc
ret verilmesine dair kanun teklifi bakkıh-
da (2/368) 26T 

— Rıhtım Resmi kanun tasarısına da
ir (1/133) 129:132,161:164,173:175, 

224:227 

Sağlık ve Sosyal Tardım Komisyonu raporları 

— 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağhk Tüzüğünün bâzı hüküm-



~rj^ 
Sayfa 

lerini dfegi$tiWn 12 Mayıs 1965 tarihlî Ek 
Tüzüğün -onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkmda kanun tasarısına jdair {1/260) 170 

— Yozgat •"Milletvekili Celâl Sungurd
un, 6023 sayılrTürk Tabipleri Birliği Ka
nununun 28 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/131*) 72 

Sayfa 
Ticaret Komisyonu raporları 

— 6974 saydı Türkiye Kömür İşletme
leri Kurumu Kanununun 2 nci maddesi 
nin (B) fıkrasının değiştirilmesine ' dair 
kanun tasarısı hakkında (1/144) 132:133,234: 

235 
Ulaştırma Komisyonu rapora 

— -Rıhtım Resmi kanun tasarısı hak
k ındaa /133) 129:132,161:164473:175,227 

SATIN ÜYELERLE tLGİLİ İŞLER 

Çekilmeler 

—.|£wklareU MUtetvgkiK: Arif Hikmet 
Güner'İn, Sayıştay Komisyonundan çekil
mesi. 4:5 

İtfalar . 

— Sayın Üyelerden "bâzılarına iziri ve
rilmesi0/525) 7):77 
(3/536,) . 2?3 

Seşlmler 

'• — Komisyonlardaki açıklara üye se
çimi. 7-8,25 

— Millet Menlisi tutanakla, mda ve ses 
bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıl

dığı İddia!arifim tahkiki için -kurulması . 
kabul edilen Meclîs Araştırması Komisyo
nuna üycrsesimi. 

— Yüksek Hâkimler Kuruluna üye -se
çimi. , ; 124:127,.17&,233:234,27i ;272 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın, 
yasama^ dokunulmazlığı (3/525) 23 

— Bursa Milletvekili Barlas Küntay-
m, yasoftia dokunulmazlığı (3/535) :. 1T2 

— Tzmir' MilİetveMli iÖsman Zeki'Me-
oğlu'nitri yaSârtta dokunulmazlığı (3/531) 170 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demirîn yasama- dökunuluVazlığı (3/532) 17C* 

SÖRÜİAR VE OEVAFIA* 

A) SÖZLÜ SORULAR VECEVAPLAIil 

Adalet Bakanından 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, kesinleşmiş mahkeme kararlarının 
vaktinde' infazua »ağlamak ve böylece 
vatandaşların mağduriyetini önlemek 
üzere, her hangi bir tedbir alınması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Ada
let. Bakanından TSÖzlü sorusu. (6/487)' 

— Kayseri M'İlletvekili Fehmi Cuma-
fta$tuimm, Türkiye; Millî Talebe Fede
rasyonuna, Osmanlı ,. Bankası, aracılığı 
ile, Sovyet Rusya'dan para ye aynî yar
dım yapıldığı hakkındaki 'neşriyatın 

71 

doğru olup olmadığına dair,Adalet Baka
nından sözlü sorusu. (6/166) 

Başbakandan 

—• Adana Milletvekili Ali Karci'mn, 
sel felâketi sebebiyle., zarara uğnyan 
küçük çiftçilerin T. ,C... Ziraat Bankası 
ve; kredi koopertiflerine .olan borçları
nın ertelenmesi hakkında ne düşünüldü
ğüne dair- Başbakandan -sözlü sorusu 
(6/173) 

—>' Antalya Mifletvekili îhsan Ata^ 
gy^ün, sun yapılan basın topkntısnıın: 

TRT'île yayınlanması hakkındaki tale-

200 

201 



9 — 
Sayfa 

bin gerekçesinin ne olduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/167) 200 

— Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinei'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük 
çiftçiye verilen zirai kredi hadlerinin 
günün ihtiyaçlarına uygun bir seviyeye 
yükseltilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/164) 20'' 

— Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dost
luk münasebetlerinin kurulamaması sebep
lerine dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/121) 8,105 

— Nevşehir Milletvekili1 Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Hükümetin özerk 
TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne, Baş
bakan tarafından yapılan basın toplan
tısının, radyolarda aynen yayınlanmasını 
emretme yetkisinin olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 200 

— Sakarya MÜletve-kü Hayrettin Uy-
sal'ın, Atatürk'ün Bursa nutkunun, Ata
türk'e aidolmadığmı iddia etmenin, bunu 
özellikle, halkın şüpheyle karşılanması 
lâzımgelen bir nutuk olarak empoze 
etmenin sebebinin ne olduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/478) 21 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonun
da Kıbrıs hakkındaki, aleyhimize tecelli 
eden karara müessir «lan başlıca hu
susların neler olduğuna dair Başbakandan 
sözlü -sorusu (B/122;) B.1Q'J 

Bayındırlık Bakanından 

— Afyon Milletvekili Mustafa Akaim'-
ın, Afyon - Şühut yol güzergâhının, Ka
dîm İstanbul - Antalya yolu istikâmetin
de değiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/491) 231 

— 'Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüceMn, Oorum - Osmancık arasındaki 
yol güzergâhında Kırkdilim denilen kıs
mın teknik standartlara uygun olup ol
madığına dair Bayındırlık, Enerji vs Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
WL5$ 399 

Sayfa 
— Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel

in, Kars il ve İlçe yollarından hangile
rinin, 1967 yılında 'onarılmasının düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
dan sözlü sorusu (6/481) 22 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Çamardı İlçesi hudulıı dâhi
linde Ecemiş suyu üzerinde inşası karar
laştırılan 6 köprünün senesi içerisinde 
yapılmış olması sebebine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/137) 10 

Çalışma Bakanından 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çorum'da inşa -edilmekte «lan 
Sosyal Sigortalar Dispanseri binasının, 
birinei katının dispanser, diğer katların 
işnanı olacağının doğru olup olmadı
ğına dair torusıı ve Çalışma Bakanı AÜ 
Naili Erdem'in sözlü cevabı (6/153) 196:119 

— İçel Milletvekili İsmail Çataloğhı'-
nun, Tarsus'ta vergi borçlarından ötürü, 
Maliye Bakanlığınca icra voliyle satışa çı
karılan Kasım Dokur Fabrikasının ha
len ne durumda bulunduğuna dair Çalış
ma Bakanından sözlü sorusu (6/169) 200 

—. Malatya Milletvekili Şaban Erik'İn, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallele
rinde Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 
meskenlerin, kimler için inşa ettirildi
ğine ve halen kimlerin oturduğuna dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/489) 169 

— Manisa Milletvekili Sami Bînicioğ-
lu'mm, İşçi Sigortalan Kurumu tarafından 
Soma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 se
neden berj gayesine tahsis edilmemesi se
bebine dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/183) 201:202 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-
oğlu'nun, maden ocaklarında, İş güvenliği 
İle ilgili mevzuat hükümlerinin aynen uy
gulanıp uygulanmadığına dair sorusu ve 
Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in sözlü 
eevaibı (6/138) 10:17 

— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
hafice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi 
Bulma Eumtım şubelerine verilecek kon
tenjan miktarının tespitinde coğrafi du-



Sayfa 
ram ile az gelişmiş bölgeler durumunun 
nazara, alınıp alınmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/119). 8 

— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'mm, Uşak'ta Türkiye Emlâ'k Kredi Ban
kası tarafından yaptırılan 105 evin şahıs
lara, kuram veya bankalara satış veya dev
ri hususunda ne düşünüldüğüne da'ir soru
suna Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in 
sözlü cevabı (6/140) 193:196 

Dilişleri Bakanından 

— Bursa Milletvekili Sadretin Çanga'-
nın, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatan
daşlarımızın işbu emlâkinin 'bedellerinin 
ödenmesi 'hususunda, 'bugüne kadar ne gibi 
muamelelerin cereyan etmiş olduğuna dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/13-6) 10, 

im 
— Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-

lu'nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dost
luk münasebetlerinin kurulamaması sebep
lerine dair Dışişleri 'Bakanından sözlü so
rusu (6/121) 8,193 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
son karamama ile Tayland'a atanan Bü
yükelçimizin Kore'de görevli bulunduğu 
sırada sebebiyet verdiği bâzı olayların bili
nip bilinmediğine daîr Düşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/482) 22 

Enerji re Tabii Kaynaklar Bakanından 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki 
yol güzergâhında Kırkdilim denilen kısmın 
teknik standartlara uygun olup olmadığına 
daîr Bayındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar "bakanlarından sözlü sorusu (6/154) 199 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı 
için bir etüt çalışması olup olmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/178) 201 

—Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, yılbaşı dölayısiyle Avrupa'nın muh-

Sayfa 
telif yerlerinden izinli olarak 'gelen işçile-' 
rimizin gümrükte alıkonulan çeşitli eşyala
rının iadesi konusunda bîr imkân düşünü
lüp düşünülmediğine dair, Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu (6/151) 196 

— Yozgat Milletvekili Neşe't Tanndağ'-
m, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına ka
rar verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında 
ihaleye çıkarıldığı halde, sonradan İhalesi
nin durdurulması sebebinin ne olduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/16S) 200 

İçişleri Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in, Mihalıççık ilçesi 
Beylikahır 'bucağı Belediye Muhasibinin İş
ten el çektirilmesini icabettiren hâdisenin 
ne olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/174) 201 

— Eskişehir Milletvekili Şevket As-
buzoğlu'nun, Sivrihisar ilcesine bağlı Gün-
yüzü bucak müdürünün 'başka bir il emri
ne tâyin edilmesi sebebine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/175) 201 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'-
in. Atatürk'ün Bursa'da Çokirge yolunda
ki köşkte 6 Şuıbat 1933 günü, akşam, ye
meğimden sonra, 13 - 14 kişiye hiba/ten 
bir konuşma yapıp yapmadığına dair İç
işleri ve MM Eğitim bakanlarından sözlü 
sorusu (6/479) 21 

— Kayseri MBetvekili Fehmi Oumalı-
•oğlu'nusn, Türkiye Millî Talebe Federas
yonuma, Osmanlı Bankası aracılığı İle, 
Sovyet Rusya'dan para ve aynî yardım 
yapıldığı hakkındaiki neşriyatın doğru 
olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 200 

İmar ve İskân Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Nihat Dfter'-
in, Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, 
sel felâketi dölayısiyle evleri, umumi ha
yata müessir olacak şekilde, yıkılmış va
tandaşların tekrar meskene kavuşmaları 
için ne.gübi tedbirler alındığına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/157) 200 



Sayfa 
— Uçak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-

lu'nun, UşalVta Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası tarafından yaptırılan 105 evkı 
Şahıslara, kurum veya bankalara satış 
veya devri hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna İmar ve İskân Bakam Hal
dun Meıateşeoğlu ile Çalışma Bakanı Ali' 
Naili Erdeon'in sözlü cevaplan (S/140) 193: 

196 

Köy İşleri Bakanından 

— Kars Milletvekili Sevinç Düşün
sel'İn, kadınlarımızın topyekûn okur -
yazaT hale getirilebilmesini temin etmek 
üzere bir eğitim seferberliğine başlanılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/480) 21:22 

— Kars Milletvekili Sevinç Düşün-
sel'in. Kars'ın merkez ve ilçelerine bağlı 
köylerine, 1967 yılında, ne miktar köy 
yolu yapılmasının düşünüldüğüne dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/488) 71 

— Konya Millet/vekili Nazif Kurucu'-
nuın, Konya ili Karapınar İlçesinde, çölleş
meye karşı daha hızlı savaşmak için ne 
gibi tedbirler alındığına dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/171) 201 

— Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'm,. • Sivas'ın merkez ve kazalarına 
bağlı köylerine 1965 yılında kaç km. köy 
yolu yapıldığına ve 1966 yılında daha ne 
kadar köy yolu yapılacağına daîr sorusu 
ve Koy İşleri Bakanı Sait Osman Avcı'-
nın sözlü cevabı (6/127) 8:10 

Halive Bakanından 

— tçeJ Milletvekili İsmail Çataloğlu*-
amın, Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, 
Maliye Bakanlığınca icra yoluyla satışa 
çıkarılan Rasim Dokur Fabrikasının ha
len ne durumda bulunduğuna dair Mali
ye Bakanından sözlü sorusu (6/169) 200 

Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, lise ve ortaokullardaki 

Sayfa 
müdür yaıdımcılanoıın, haftalık ders 
saatlerine re bunlann girdikleri dersler 
için, diğer öğretmenlere ödemen ücretle
re dair MiMÎ Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/490) 231 

•— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, ders ve resmî gÖrevlari dışındaki yazı 
ve sözlerinden dolayı kaç eğitimcinin ba
kanlık emrîne alındığına ve bu konuda 
kaç soruşturmanın bakanlığa intikal ettiği
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/176) 201 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum'un Karayaeı, Ttikman ve Çat 
üçe merkezleriyle Karaçoban nahiyesin
de ortaokul açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğime dair Millî Eğitim Bakanın
dan SÖ2İÜ sorusu (6/158) 200 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ü'/kerln, 
Türk ümvora!lülcr.:nde Hüseyin Ayan 
ad'nda, asfötan veya doçent, birinin olup. 
olmadığına dair. MiiJî Eğitim Bakanından 
»özlü sorusu. (6/477) 21 

— İ3taribUl Milletvekili Tekin Erer'in, 
Atatürk'ün, Bursa'da Çekirge yalundakî 
teöşkte 6 Şubat 1933 günü, a'kşaıh yeme
ğinden sonra, 13 - 14 kişiye hitaben bir 
konuşma yapıp yapmadığına dair İçişleri, 
Millî Eğitim ve Ulaştırma bakanlıkların
dan sözlü sorusu (6/479) 21 

— Kars Milletvekili Sevinç DÜşünseT-
in, kadınlarımızın topyekûn okur - yaza>r 
hale gelebilmesini temin obmek üzere bir 
eğitim seferberliğine başlanılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
ve Köy İşleri bakanlıklarından sözlü so
rusu. (6/480) 21:22 

— Karo Milletvekili- Sevinç Diişünsel'-
in, Kars'ın merkez ilçe ve köylerinden 
hangilerine, 1967 yılında, kaç okul yapıl
masının düjünül'dü&üne dair, Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/483) Tl 

— Samsun Milletveükili Yasar A'kal'ım, 
Samsun'da, 19 Mayıs adiyle 'bir üniversite 
kurutmasının düsürıülüp düsünü'lmediğine 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/476) 81 



— ıa — 
Mm! Savunma Sakajuadajı 

Sayfa 

— "Hatay MiTret-veHli Hüsnü Özkan'ın, 
kesinleşmiş mattcme kararlarının vaktin
de infazını saklamak -ve böj'itce vatandaş
ların mağduriyetim önlemek üzere, her 
hangi bir tedbîr alınmasının düşumiliip dü
şünülmediğine dair Millî Savunma Baka-
nınldan Jsöztii sorusu. (6/487) 71 

Saflık ve Sosyal Yardım HTiifamTuTut» 

— Erzurum Milletvekili TSecatS Gü-
ven'İn, Erzurum İlinde halen kaç doktor 
oHduğUna ve Numune Hastanesinden ayrı
lan Vloktorlarm yerlerine ne zaman tâyin 
yapılacağına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Batanından sözlü sorusu. (6/182) 201 

— Konya MUletvelkili Nazif Kuru-
cu'nun, Konya, ili Akşehir ilçesîride, "bîı-
verem sanatoryumu açılması için bir 
hazırlık olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından södlü sorusu 
6/170) 200 

— MITI MllIeftvokiK Kemal Ayt^'m, 
sıtma sağlık koruynculannm, kadrolu 
momur olmalarının düşünülüp düşünül-
madiğine dair Sağlı'k ve Srwval Yaddım' 
Balkanımdan sözlü sorusu. <6/180) 201 

Sanayi Bakanından 

— İçel Milletvekili İsmail Çatafl-
ogl'U'nun, TarnuVtî; vei'jfi borçlarından' 
Ötürü, Ma^ye Bakanlığınca .Vrra yınlıyle 
satışa çıkarılan RaaVm Dokur Fabrika
sının halen ne dununda bulunduğuna dair 
Sanayi Ba'kan^ndan sözlü sorusu, f6AC69) 200 

— Kırklareli MiH'tfvMM Hasan Tahsin1 

Uzun'un, pan^aır ciftçisiroin çalınmalarının 
îyî değerle ndi'rîlelb i fmnsi için. pancar f'yat
larına zam yapılmasmm dtrşünü'üp düşü
nülmediğine dair, Sanayi Bakanından söz
lü sorusu, (6/484) 71 

— Kırklareli MJUetvettilii Ha«wn Tahsin 
Uzun'un, Pmarlıisar Çîmeribo FcJbrikas'n^ 
da. O, H P, K7>avpyf%n ,h'iikii'mf(f,1eri i'e 
A. P. Hüküm c*? mnan'arTtda k&ear acl«l 
işçi alınmış olduğuna dair. Sanayi Baka-
wndan sözKı sorusu. 6/485) 71 

Sayfa 
' — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 

Uzun'un, Pınariıisar Çimento Faıbrjkası-
mn, 1965 - 1966 yıllan içerisinde, îsbühsal1-
ettiği çimentolarının hangi firmalara ve-
ritidiğİtıe ve halka pahalı satılması karcı
sında ne giTaİ tedbir alınmasının düşünül
düğüne dair, Sanayi Bakanından «özlü so
rusu. (6/486) 71 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, şeker pancarı alwn fiyatının, 
hangi ölçüler ve faktörler dikkate alına
rak tesbit edildiğine dair Sanayi Bata
nından sözlü sorusu (G/177) 201 

Tarım Bakanından 

— Çlwru'm Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüee 'nin, Makinah taran araçları
nın Devletçe İthal edilerek Zirai Dona
tım Kurutmu ve Tanım Kredi Koopera
tifleri eliyle satılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/16*5) 200 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nm, T. C. Ziraat Bankasınca kü
çük çiftçiye verilen airai kredi hadlerinin 
günün' ihtiyaçlarına uygun bir seviyeye 
yükseltilmesi için ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan ve Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/164) 200 

— İçel Milletvekili İsmail Çat&Ioğ-
lu'nun İçel'de ithalât tacirlerine gübre 
ithali içân verilen müsaade için hangi 
kıstasın esas alındığına dair Tarım ve Ti
caret Bakanlarından sözlü sorusu. (C/172) '201 

—̂ Sivas MillctvekiM Gıyasettîn Du-
ıman'm, Tanm Bakanlığında görevli Zi
raat ınıülıendİs'crinden, kaçar kişinin, bü
ro ve taşra teşkilâtında çalıştığına dair 
Tarımı Bakanından sözlü sorusu (6/492) 

231 

Ticaret Bakanından 

— Çorura .Milletvekili Haşatı Lâ
tif Sarıyüce'nin, Makinah tarım araç
larının Devletçe Itihal edilerek İZiraİ 
Donatım Kurumu ve Tarım Kredi Koo
peratifleri eliyle satılmasının düşünü-



Saj/fa 
dığma dair Turianr ve- Tanıtma Batanın
dan sözlü; sorusu. (6/181) 201 

:- - - '• '•'• Sayfa 
lıip düşünülmediğine dair TieaTet Baka
nından sözlü sorusu (6/165) 200 

— İçel Milletvekili t&maü Çataloğ-
lu'nun içel'de ithalât tacirlerine gübre 
ithali için verilen müsaade için hangi' 
kıstasın esas alındığıma dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 201 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm 
İsrail ve Holânda'dan İthal edilen ve sı-
zal denilen maddemin ithalinin zaruri olup 
olmadığına dair Ticaret Bakanından olan 
sözlü sorusu (6/179) 8 

Tarlan ve Tanıtma Bakanından 

— Antalya Milletvekili ihsan Atn-
övün, Bedri Baykaim'ın Amerika'da ta
nıtılması için bir karar alınıp alınma-

Başbafianda» 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü. Koç'
un, yurdumuzu resmen ziyaret etmiş, bu
lunan Simdi Araıbiatan Emici Fay&al'm, 
Ankara'mla kaldığı sürece, Anıt Kabri zi
yaret etmek üzere, programa bir mad
de ilâone edilmemesi sebdbine dair sorusu-
ita Başjbakaır Süleyman Demirel'in yazrlı 
cevabı (7/238) 104:105 

— Samsun Milletvekili Kâmran Ev-
liyaoğWmm, .Adalet Pantfei iktidarının 
vazifeye- 'başladığı tarihten bugüne ka
dar ferael atma veya tesis açma münase
betiyle kaç merasim tertibediküğine ve 
her birinin kaç liraya mafoktttğuna dair 
Başbakandan sorusuna Devlet Bakanı Be-
fet Sezimin yazılı cevabı (7/206) 96:98 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgnizar'-
VSk demokraside ve sosyal Devlet nizama-
nında yatırımlar yapılırken güdalen ga
yenin ne olduğuna dair sorusuna Başba
kan Süleyman BemireTin yazılı cevâbı 
(7/218) 202:203 

— Sivas Milletvekili' Gıyasettin Dtt-
,man'm, Î96ET yriında 100" milyonun üstünde 
Keşif bedelli yatırım 'temellerinin hangi il-

— Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'un Tekman kazasında 
bulunan Haımzan ve Memaaı kaplıcaları
nın turistik ehemmiyetinin tesbit edİlmkj 
olup olmadığına dair Turizm ve Tanıtıma 
Bakarandan sözlü sorusu (6/155) 199 

Ulaştırma Bakanından 

— istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Atatürklün Bnraa'da Çekirge yolundaki 
köşkte 6 Şubat 1933 günü, «akşamı yeme
ğinden sonra, 13 - 14 kişiye hitaıben 'bir 
konuşma yapıp yapmadığına dair Ulaştır-
ma Bakanından sözlü sorusu. (6/479) 21 

lerde atılacağına dair Barbakandan y&zıfr 
sorusu (7/284) 231 

Yazıjat Milletvekili Yusuf Ziya Balta-
dmb'nm, 29 Ekim 1933 ten bugüne kadar, 
yunda sokulması yasaklanan ve yurt içinde 
yayınlanıp da toplatılan kitaplara dair 
Barbakandan sorusuna İçişleri Bakanı Fa
ruk Sokanın yazılı cevabı (.7/110) 5057 

— Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in, İçişleri Bakanının görevinden uzak
laştırılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demi-
rel'in yazılı cevabı (7/221) 2O3.:204 

Bayındırlık Bakanından 

— Çankırı Milletvekili Nnrettin Ok*un, 
Çanıltın - Ankara karayolunun, yeni bir 
güzengah tedbit edilerek, en kısa mesafeden 
ve en az virajlı bir standart yol halinde 
ne zaman yapıla'bileeeğine dair Bayındır
lık Bakanından yamlı sorusu (7/280) 71 

— Muğla Milletvekili Seyfi Sadi Pen-
cap'iD, Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Boz-
burun bucağı arasjmdaki yol gozengâihı-
nın, Söğüt köyünden geçirilecek sekilide 
teöbit edilip edilmediğine dair Bayındır
lık Bakanından yazıtı sorusu (7/283) 169 

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Çalışma Bakanından: 

•— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nobi-
oğlu'nun, Çorum Belediyesinde İSKSİ olarak 
çalışmakta iken, mevcut toplu iş sözleşme
sine rağmen, 72 isçinin Emekli Sandığına 
geçmeleri hususunda belediye tarafından 
yapılan tefklifi kabul etmedikleri için iş-
Jerino son verildiğinin 'doğru olup olma
dığına dair sorusu ve Çalışma Bakanı Ali 
Naili Btıdem'in yazılı cevabı (7/180) 57:50 " 

Derlet Bakanından 

— Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'ın, Diyanet İşleri Başkanının «yur
dumuzda hilâfet kurulmadıkça kurtuluş 
yaktur» şeklindeki gazetelere intikal eden 
sözlerinden dolayı 'bir soruşturma açılmıg 
olup olmadığına dair sorusu ve Devlet 
Bakanı Eefot Soagin'in yazılı «evaîbı 
(7/224) 204:205 

— Manisa Milletvekili Sami Bİnici-
oğlu'muv Malatya'nın Akçadağ ilçesine 
bağlı Hartut ve Sarıhacı köylerine imam 
ikadrosu verilmemesi sebebine dair sorusu 
ve Devlet Bakanı Refet Sezgin'in yazılı 
«evabı (7/242) 62:63 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, Konya'nın Bozkır ilçesi ile bu ilçenin 
Üçpınar nahiyesinde mevcut bulunan kö
mür yataiklarının Devlet tarafından işle
tilmesi işinin ne saİhada olduğuna dair so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı İbrahim Deriner'in yazık cevabı 
(7/251) 64 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı M'üsteşarının üzerinde, ayrıca 7 iş 
daha bulunduğu hakikmdaki haberlerin 
doğıru olup olmadığına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru
su. (7/281) ' 71:72 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'-
nın, 1962 yılından elde 'kalan tütün raah-

Bayfa 
•sülünün İhracına imkân verilmek üzere ha
zırlanan sirMlere göre no miktar tütün. 
satılmış olduğuna dair sorusu ve Ticaret 
Ba'ka,nı Sadık Tekin Müfbüoğlu ile Güm-
jıüik ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin'in. 
yazılı cevapları (7/233) 98:104 

— Manisa Milletvdkili Muammer Er
itenin, 1965 yılı tü'bün piyasalarında, böl
geler itibariyle, Tekel ve tüccar tarafın
dan ne miktar .tutum mubayaa edildiğine 
ve müıatahsılın eline geçen fiyat ortala
ması ile Türkiye fiyat ortalamasının ne 
olduğuna dair sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakafiı İbrahim Tekin'in yazılı ceva
bım (7/259) 103:107 

İçişleri Bakanından 

— İçel Milletvekili Kemal Ataman'-
ın, îîtanlburun Bakırlcöy ilçesi Yeşilfcöy 
nahiyesine bağlı Avcular köyü hudutları 
içinde, Berzah adını taşıyan mevıkide, 
ıfcöy şahsiyeti mâneviyesıne' ait bir kura 
ocağı olup olmadığına dair sorusu ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/217) 60:61 

— Sİvaıs Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas'ın, Gemerek ilçesine 
bağlı olan Sızır kasabasında ne zamanı 
bucak teşkilâtı kurulabileceğine dair İç
işleri Bakanından yazılı sorusu (7/272) 22 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nej 

bioğlu'nun, Çorum Belediyesinde İşçi ola-
ra'k çalışmakita iken, mevcut toplu ig söz
leşmesine rağmen, 72 işçinin Emekli San
dığına geçmeleri hususunda belediye ta
rafından yapılan takllfi kabul etmedik
leri için işlerine son verildiğinin doğru 
olup olmadığına dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan ile Çalışma Baıkanı 
Ali Naili Erdcen'in yazılı cevaplan 
(7/180) 57:55 

— Trabzon Milletvekili Hamdİ Or-
hon'un, Trabzon'un Araklı ilçesinde, 
1966 yılında bir polis teşkilâtı kurulma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
yazılı «srabı. (7/17) 95:96 
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— Yozgat MilİGrtnreİEİli Yusuf Ziya 
Bahadınlı'nın, 29 Ekim 1933 ten bugüne 
kadar, yurda sokulması yasaklanan ve 
yurt içinde yayınlanıp da toplatılan ki
taplara dair Başbakandan sorusu ve İçiş
leri Balkanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/110) 56:57 

Köy İşleri Bakanından 

— Amasya Milletvekili Ahm«t Demi-
ray'ın, Amasya - Turhal arasındaki Kız. 
oğlu istasyonundan, Yesİlırmak üzerin
den 12 köye geçit verecek olan beton 
köprünün yapılmasına ne zaman başlanı
lacağına dair Köy İdleri Bakanından ya* 
zıh sorusu (7/278) 22 

Maliye Babanından 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ııı, Maliye Bakanlığı bütçesinden, fakir 
"belediyelesre yardım adı altında, 1962 -
19G6 yıllarında hangi belediyelere ne mik
tar yardıım yapıldığına dair sorusu ve 
Maliye Bakanı Gİhat Bilgehan'ın yazıl) 
cevabı (7/247) 63:64 

Millî Eğitim Bakanından 

— Amasya Milletvekili Ahm-et Demİ-
ray'ın, Amasya Lisesinin öğretmen ihti
yacının ne zaman sağlanacağıma dair Mil
lî Eğitim Bakanından yapılı sorusu (7/279) 22 

— Corum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüee'nin, Ooruoı merikezinde bir Tica
ret Lisesi ile Sungurlu ve İskilip ilçelerin
de birer Erkek Sanat Enstitüsü açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dcn-
giız'İn yazılı cevabı (7/179) 57 

— Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Konya'nın, Hadım ilçesinde bîr 
dlköğrtmen okulu açılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Orhan Dengte'in yazıh • 
«evabı (7/252) 207 

—-''Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas'ın Gemerek ilçesine 
•bağlı Sızır kasabasında bir ortaokul acil- j 

Sayfa 
ması için ne düşünüldüğüne dair, Millî 
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/273) 22 

Milli Savunma Bakanından 

— Muğla Milletvekili İzzet Oktay'ın, . 
33 ncü Pİyaâe Alayında askerDk fiilî gö
revini ifa eden bir erin 8 . 11 . 1966 tari
hinde başına taşla vurularak Öldürülmesi 
olayı ile ilgili tahkikat neticesinin ne ol
duğuna dair Millî Savunma Bakanından 
yazılı sorusu (7/274) 22 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanından 

•— Amasya Milletvekili Ahmet Demi-
ray'ın, Amasya'nın Ruhi Tingiz Devlet 
Hastanesine bir nisaiye mütahassısı gön
derilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Sağlık ve Sosyai Yardım Bakanın
dan yasılı sorusu (7/277) 122 

. Sanayi Bakanından 

— Amasya Milletvekili Ahmet Demİ-
ray'ın, Amasya Via bir çimento veya bir 
konserve fabrikası kurulmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Sanayi Ba
kanından yazılı sorusu (7/276) 22 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un Şile ilçesinde bir çimento 
fabrikası kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Sanayi Baka- , 
m Mehmet Turgut'un yazılı cevabı (7/226) 205 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'în, 
yabancı sermayeyi teşvik komitesinin, 
kendisine gelen, yabancı sermaye taleple
rini hangıi yetkili ihtisas kurullarında İn-
cekmekte olduğuna dair Sanayi Bakanın
dan yazılı sorusu (7/271) 22 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'-
ın, Sİnop'un Boyabat Durağan ilçelerinde 
yarı mamul kağıt hamuru yapacak bir 
fabrika ile Gerze İlçesinde bir Çimento 
Fabrikası 'kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Sanayi Baka
nı Mehmet Turgut'un yazılı cevabı 
(7/219) fil:62 
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Tarım Bakanından 
Sayfa 

— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
ormanla ilgisi olmıyan arazilerin, sahipleri
ne iadesi için 1966 İlkbaharından itibaren 
bağlanacak olan çalışmaların ne sebeple ge
cikmiş olduğuna dair sorusuna Tarım Ba
kanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/234) 206.: 

•207 

. Ticaret Bakanından 

•• — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'-
nm, 1962 yılından elde kalan tütün mah
sulünün ihracına imkân verilmek üzere 
hazırlanan sirkülere göre ne miktar tütün 
satılmış- olduğuna dair sorusuna Ticaret 
Bakam Sadık Tekin Müftüoğht İle Güm
rük ve Tekel Bakanı İbraMra Tekin'în 
yazılı «evapları (7/233) 98:104 

— Nevşehir Milletvekili ibrahim Boz-

Say/a 
un Nevşehir- Milletvekillerinden "birine; 
Ürgüp Ziraat Bankası Şubesince, ne mik
tar kredi verildiğine ve karşılığında temi
nat alınıp alınmadığına dair Ticaret Baka
nından yazılı sorusu (7/275) 22 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'İn, 
yabancı sermayeyi teşvik komitesinin, ken
disine gelen, yabancı sermaye taleplerini 
hangi yetkili ihtisas kurullarında incelet* 
mekte olduğuna dair Ticaret Bakanından 
yazılı sorusu; (7/271) -. 22 

Ulaştırma Bakanından 

— Muğla Milletvekili Seyfi Sadi Pen-
cap'ın, Muğla'nın Marmaris ilcesine bağlt 
Söğüt köylülerinin, PTT açılması için vâki 
müracaatlarına- hangi gerekçeyle menfi ce
vap verildiğine dair Ulaştırma Bakanından 
yazılı sorusu (7/282) 169 

TASARILAR 

— Alman uyruklu WUfried Berbreoht'-
in geri kalan cezaisinin affı »hakkında 
(1/243) 72 

— 6974 sayılı Türkiye Kömür işletme
leri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin 
(B) fıkrasının değiştirilmesine dair (1/144) 132: 

133,234:235 
— 63-68 sayılı Kanonla onaylanan Mil

letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek 
Tüzüğün onaylanmasının uygun Isulundu-
ğu hakkında (1/260) 170 

—*• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetve
linde 'değişiklik yapılması hakkında 
(1/251) 128,153:156,173,216:219, 

— Belediye gelirleri kanunu tasarısı 
(1/252) 123:124 

— 196Ö yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde- derişiklik yapılması hakkında 
(1/267); 92:95,112:115,127,145:148, 

173,203:211 
— 1966 yıh Bütçe Kanununa bağli 

tfÂ/1), (A/2) ve (A/3) İşaretli cetvelle* 

de değişiklik yapılması hakkında (1/299) 212 
(1/303) 231 
— 196G yılı Bütçe Kamuna bağlı cet-

vefllcrdo dcğişİklCIk yapılması ha/kkında 
(1/272) 92:95,112:115,327,145:148,173,203:21i 

— 1966 yıh Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklk yapılması haKkında 
(1/302) 231 

— Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve 
görevleri hakıkındaki 4841 sayrlı Kanunun 
4 ncü madUemıin (D) fıkras-nın değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni matUieler ek
lenmesi hakkında (1/123) 78:86 

— Damga Resmi hakkında (1/301) 172:173 
— Devlet İhale kanunu tasarısı (1/150) 

123:124 
— Devlet Malzeme Ofisi kuruluş ka

nun tasarısı (1/271) 124 
—i Devlet Su İdleri ve Karayolları Ge

nel müdürlükleri 1966 yılı Bütçe Kanunu
na "bağlı cetvellerde değişiklik yapılmadı 
hakkında (1/27S> 128:129.157:T60,m220:223 

—• Emlâk Gelir Vergisi kanunu tasa
rısı (1/246) 123:124 
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— Genel Muhasebe kanunu tasarısı 
(1/112) 123:124 

— .IHer Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması halikında (1/300) 17ft 

— Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusumda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faik özerin bakiye cezasının affı 
Ihaıkkında (1/244) 72 

— î'mar Kanununun bâzı maddelerinin 
«değiştirilmesi hakkımla (1/225) 25 

— İstaıHbtıl Teknik Üniversitesi 1308 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvedler'Je değişiklik yapılması 
'hakkımda (1/298) İİ 

— îthaMe alınacak Damga Kesini hak
kında (1/301) 170 

— Karayolları Genu! Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Ka:ıunu.ıtın bağlı eelveUeı-de 
•değişiklik yapılması hakkında (1/304) 231 

— 15 sayılı YüJüsek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değıştiril-
mesineve bâzı fıkralar ekk-nmesine dair 
(1/268) 271 

— Maaş ve ücretlere geçici zam uygu
lanmasına, dair (1/250) 26:50,6S:68,78,103;111 

; Sayfa 
l — özei Yatıran Bankası kanunu 'ta-
! sarısı (1/141) 123:124 
| — Rıhtım Resmi karnın tasarısı (1/133) 129: 
j 132,161:164,173:175,224:227 

j — Tarım Bakanlığı Ziraat Igkri Ge-
İ nel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zi-
j rai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı 
j kurum, okul .ve 'kuruluşlara 'döner seırma-
jye verilmesi hakkında(4/128), (2/71) 5:6,77: 
İ 78 

— Tekel Gene! Müdürlüğü 19B6 yılı 
Bü'bC/C Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması halîikında (1/256) 127:128,149* 

152,173:212:215' 

— Tuttun TaT-ım Satış Kooperatifleri ve 
Bi%e Birlikleri ile Tüılriye Tü'bön Ekici
leri Genel Birliği kanun tasamsı (1/208) 6:7,77 

— Tütün ve Tütün Tekeli kanunu ta
sarısı (1/205) 5 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve ((B) işa-

! retli cetvellerde değişkilik. yapılması hak-
Uuıda (1/305) 231 

TEKLtr^LEE 

Ankara (tsmaü Rüştü Aksal ve 13 ar
kadaşı) 

— Derlet ihale kamımı teklifi (2/31) 123: 
124 

Ankara (îsmaÜ Rüştü Aksal ve 15 ar-
kadası) 

— özel Yatırım Bankası kanun teklifi 
(2/32) ' 123:124 

Aydın (Reşat özarda) 
— Tütün ziraMi kanun teklif» (2/198) 5 
Bahkesir (Adnan Akın) ile Kocaeli 

(Şevket Ustaoğlu) 
— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 3 noü maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair (2/400) 119 

Bursa (Sadrettin Çanga ve 27 arkadaşı) 
— 4785 sayıiı Kanunun 5 nci ve 5658 

sayılı Kaounım geçici maddesinin değişti
rilmesine dair (2/403) 119 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi (Sim 
UzunJtasanoğlu) ve Tunceli Üyesi (Mehmet 
AH Demir) 

— 5965 sayüı Kanuna, bir madde ek-
lanımeskre dair (2/349) 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanın
ca S. Ü. (Ragtp Vner) 

— Medeni Kanunun 253 neü maddesi
nin değigtirilmasi hakkında (2/346) 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
(Hüseyin Atmaca) 

— Tekrâkerleriaı meslefkî formasyon -
görev ve ye/Jkileri hakkında (2/402) 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
(Ömer IJcv&al ve 6 arkadaşı) 

— Gece öğretimi yapan İktisadi v« Ti
cari İlimler akademffleıri Öğretim üyeleri 
ile öğretim yamdıınctlaırma ve diğer per-
sofliedkı* «k ücret verilmesine dair (2/368) 

170 

72 

119 

267, 
271 
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Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
(Rıfat öztürkçme) 

— Gümrük ve T-edeel Bakanlığı teşMIat 
v« görevleri hakkındaki 2825 saydı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 
4607 sayılı Kanunum 1 ııci maddesini de
ğiştiren 122 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkında (2/401) 119 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi (Kad
ri Kaplan ve İ arkadaşı) 

— 97 sayılı Kanunla değiştirilen 1076 
sayııh Kamunuıı 3 noü maddesİm-e 5 fıifcra 
eMenuıı<eisfrıe dadr kanun teklifi (2/2) 267 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir «Eski Cumhuriyet Se
natosu Üyesi» ve 9 arkadaşı) 

— Tarım Bakanlığı Ziraat İğleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı ku
rum, okul ve kuruluşlara döner sermaye 
verilmesi hakkında (4/128), (2/71) 77,78 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Arslan Bora ve S arkadaşı)' 

— 444 sayılı Kanunun birinci madde
sinle bir fıkra •eklenmesi hakkında (2/404) 231 

Giresun (İbrahim Eten Kûtçoğlu, ve 
21 arkadaşı) 

— Devlet memurları aylılklannın tev
hit vo teadülüne dair oSan 3656 sayılı Ka
nuna .bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklemaesi hakkım
da (2/244) 86:92 

İdareci Üyeler (MüUt Meclisi İdare 
Âmirleri) 

— 1966 yıilı Bütçe Kanonuma bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sına dair (2/375, 379) 92:95,112:115,173, 

208:211 
— T. B. M, Meclisi memurları teşkilâtı 

hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 
ve 6885 sayılı kanunlarla muaddel 5509 
sayılı Kanumun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair olan 5 , 1 . 1961 taırih ve 
231 saydı Kaamaıi'a bağlı (2) sayılı cetveüin 
Emniyet Amirliği kısmında değişiklik 
yapılması hakkında (2/397) 22:23 

— Sayıştay kanunu teklifi (2/338) 133: 
144,235:246,273:306 

Sayfa 
İstanbul (Reşit Ülker) 
— Avukatlık Kanonumun 7 nei mad

desinin kaldırılması ve 114 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair (2/348) 72 

— Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı 
bir petrol dağıtım ve satış teşkilâtı kurul
ması hakkında kanum teklifi ile Petrol 
kanunu teklifi (4/124, 125) 6 

İstanbul (Sadettin BÛgiç ve S arkadaşt) 
— Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığı

na bağlı sağlık kurumlariyle esemlestiırm» 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek dö
ner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanu
nun 641 sayılı Kanunla değiştirilen, bâzı 
maddeler eMenımesi ve bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanomun 1 nci mad-
desinmn değiştirilmesine dair (2/396) 22 

İzmir (Mustafa Uyar ve 1$ arkadaşı) 
ve Konya (Fakih özfakih ve 12 arkadaşı) 

— Konut kanunu teklifi (2/17) 5 
İzmir (Mustafa Uyar ve 18 arkadaşı) 
— Tütün tarım satış kooperatifleri ve 

bölge birlikleri ile Türkiye Tütün Ekici
leri Genel Birliği kanun teklifi (2/18) 77 

İzmir (Şükrü Akkan ve 10 arkadaşı) 
— 6831 sayılı Orman Kammumm geçi

ci birinci maddesinin yürtürlüteten kaldı
rılmasına ve bu tanınma geçici iki madde 
ilâvesine dair (2/399) 72 

İzmir (Şükrü Akkan ve 10 arkadaşı) 
— İzmir ilindeki örfü Belde, Gedik ve 

zemin haklarının tasfiyesine dair (2/398) 72 
Kayseri (ÂUf Hacctpaşaoğlu ve S ar

kadaşı) 
— Kurtuluş, Savaşın» iştirak eden mer

hum Melhmetoğlu Halil ŞeneTin eşi Kıy
met ve 'kızı Muallâ S/en-eT-e vatani hiamet 
tertibinden maaş tahsisin* dair (2/394) 3 

Mardin (Rifat Baykal ve 3 arkadaşı) 
— 1963 ders yılında Harb Okulu öğ-

rencilerinderB okuldan ihracodunaniarın 
askerlük mükellefiyetlerini düzenliyen 
kanun teklifi (2/66) 267 

Samsun (îlyas Kılıç ve S arkadaşı) 
— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev

leri hakkında 5 , 6 . 1936 tarihli ve 2996 
sayıb Kanuna bir madde eklenmesi hak* 
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Sayfa 

fcmda (2/395) 3 
Yozgat (Celâl Sungur) 
— 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 

Adalet Komisyonu Başkanlığı teskeresi 

— Aydın Militvekili Reşat özarda'-
nm Tütün Ziraat! kanun teklifinin, Tü
tün ve Tütün Tekeli Kanunu tasarısını 
görüşmekte olan Geçici Komisyona hava
lesine dair (3/526) 5 

— Jtztmir Milletvekili Mustafa Uyar 
ve 12 arkadasiyle Konya Milletvekili Fa
t ih özf&kih ve 13 arkadaşının, Konut ka
nun teklifinin, Konut kanunu tasarısını 
görüşmekte olan Geçici Komisyona havale 
olunmasına dair (3/527) 5 

Anayasa Man. Bas. Tezkeresi 

— 709 sayılı özel Af Kanununun, 
genel af niteliğinde olması sebebiyle Ana
yasanın 131 nci maddesinin son fıkrası
na aykırı bulunduğundan iptal edildiği
ne dair (3/530) 77 

Başkanlık teskereleri gerivenne istokleri 

— Bâzı ölüm cezası 'hükümlerine ait 
dosyalama geriveriLmesîne dair (3/534) 170:172 

— Bursa Milletvekili Barlas Küntay'-
ın, yasama dokunulmazlığı île ilgili ha
zırlık soruşturması evrakının geriverüme-
sİne dair (3/535) 172 

Tasama dokunnlmashğı 

— Ankara Milletvekili Kıza Kuas'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/525) 23 

— Bursa Milletvekili Barlas Küntay'-
ın yasama dokunulmazlığı île ilgili hazır
lık soruşturması evrakının geriveriknesi-
ne dair (3/535) 172 

— tamir Milletvekili Osman Zeki Efe-
•oğlu'nun yasama dokunulmazlığının 'kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/531) ' 170 

Sayfa 
Kanununun 28 nci maddesome bir fıkra ek
lenmesine dair (2/131) 72 

— Kırşehir Milletvekili Memdııh Er-
demir'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında. (3/532) 170 

O. Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1966 yılı bütçesinin (A/3) işaretli cet
velinde değişiklik yapılması hakkında 
(1/689) 128,153:156,173,216 :219 

— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karama Ko
misyonu raporuna dair (1/693) 92:95,112:115 

127,145:148,173,208:211 
— Devlet Su İşleri ve Karayolları 

Genel Müdürlükleri 1966 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair (1/094) 128: 

129,157:160,173,220:223 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanını tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair (1/688) 127:128,149:152,173,212:215 

Deprem Bölgesi Meclis Araştırma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi 

— Görev süresinin 25 . 12 . 1966 gü
nünden itibaren bir ay daha uzatılma
sına dair, (3/528) 7 

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— Görev süresinin 25 . 12 . 1966 gü
nünden itibaren bir ay daha uzatılma
sına dair, (Deprem Bölgesine dair) (3/528) 7 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

— Sayın Milletvekillerinden bâzılarına 
izin verilmesine dair (3/329) (3/536) 76:77,233 

TEZKERELER 



w&)_ 

Sayıgtay:Bft$kaıılığı teskereleri 
İstanbul Üniversitesinin 1964 büt-

Sayfa Sayfa 
-qe yılı Kesinhcsabına ait uygunluk''bildi
riminin sunulduğuna dair (3/533) 170 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

•21 . 12 , 1966 tarihli 21 nci Birleşim 
tutanak özeti ' 20:22' 

22 . 12 . 1966 tarihli 22 nci (Birleşim 
tutanak Özeti 71:72 

23 . 12 . 1966 tarihli 23 ueü Birleşim' 
tutanak özeti 118:119 

26 . 12 . 1366 tarihli 24 ncü Birleşim 

tutanak özeti 168:169 
28 . 12 . 10*66 tarihli 25 nci Birleşim 

tutanak özeti 230:231 
26 . 12 . 1966 tarihli 36 neı Birleşim 

tutanak üzeti 266 
30 . 12 . 1966 tarihli 27 nci Birleşim 

tutanak özeti 3 

YOKLAMALAR 

10 3, 
23,72,119,170,231,267 



SÖZ ALANLAR 

Sayfa 
Yağar Akal (Samsun) - Maaş ve ücret

lere «eçıei zam uygulanmasına dair kanun 
tasarısı 'münasebetiyle 52 £4 

Mustafa Akalın (Afyon Karahisar) • 
Maıag ve ücretlere geçiei zam uygulanması
na dair .kanun tasarısı münasebetiyle 43:44 

— Noel bayramı dolayısiyle yapılan 
ağaxj katliamına ve fou hususta tedbîr alın
masına dair demeci 121 il2S 

— Sayıştay kanunu tefklifi münasebe
tiyle 133 ;134,239 ;243,2S5 

Abdülbari Akdoğan (Ağrı) - Türkiye'
deki kömür iiyatlarının yeniden tespit edil
mesi için Hükümet 'hakkında bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle 175:183 

Sadun Aren (İstanbul) - Maaş ve ücret
lere geçici zam uygulanmasına dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 34,50 

Turgut Altunkaya (Artvin) - Murgul 
Bakır işletmesi izabe tesislerinin bacaların
dan çıkan gazların insanlar ve 'bitkiler üze
rinde yaptığı tahribata ve *bu konuda acele 
tedbir alınması gerektiğine dair demeci 267 :Ö69 

Tahsin Argom (İsparta) • Ağrı Millet
vekili Abdiilbâri Akdoğan'm, Türkiye'deki 
kömür fiyatlarının yeniden tesbit «dilme-

Hayri Bagar (Eskişehir) - Sayıştay ka
nunu teklifi münasebetiyle. 296 

Rıfat Baykal (Mardin) - Maaş ve ücret
lere geçici zam uygulanmasına dair kanun 

Sayfa 
si İçin Hükümet hakkında "bir 'Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 183:185 

Nasuh Nazif Arslan (Sivas) . Maaş ve 
ücretlere geçici zam uygulanmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 50:51 

Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna 'bağlı cet
velin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 
kadro eklenmesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 86:89 

İhsan Ataöv (Antalya) - Gaziantepln 
kurtuluş yıldönümü genliklerini il radyo
sundan yayınlanmadığına, bu konudaki 
TKT'nİn tutumunu protesto ettiğine dair 
demeci 232:233 

Osman Sabit Avcı (Köy İşleri Bakanı) -
Siva3 Milletvekili Oıyasettin Dııman'm, 
Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köyle
rine 1965 yılında kaç Km, köy yolu yapıl
dığına ve 1966 yılında daha ne kadar köy 
yolu yapılacağına dair sorusu münasebe
tiyle 9 

— Y. S. E. Genel Müdürlüğü emrinde 
çalışan işçilerin ücretlerinin toplu iş sözleş
melerindeki iş ücretleri seviyesinde oldu
ğuna ve zamanında verildiğine dair demeci 73 

tasarısı münasebetiyle. 81 

İsmail Hakkı Boyacıoğlu (Burdur) • 
Sayıştay kanunu teklifi münasebetiyle. 245 

B 
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Fethi Çelikbaş (Burdur) 
kanunu teklifi münasebetiyle 

Sayfa 
Sayıştay 

285,288; 

Sayfa 

289,291,293,295 

Gıyasetthı Duman (Sivas) • Sivas'ın 
merkez ve kazalarına bağlı köylerine 1965 
yılında kaç Km. köy yolu yapıldığına ve 
1966 yılında daha ne kadar köy yolu ya

pılacağına dair sorusuna, Köy İşleri Ba
kanı Sabit Osman Avcı'nın sözlü cevabı 
münasebetiyle. 9:10 

Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) - Maaş 
ve ücretlere geçici zam yapılmasına dair . 
kanun tasarısı münasebetiyle. 54 

Süleyman Arif Emre (Adıyaman) -
Adıyaman'da hekim yokluğu sebebiyle çe
kilen sıkıntı ve uğranılan can kayıpları
na dair demecine, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Edip Somunoğlu'nun cevabı 
münasebetiyle. 75 

Ali Nailî Erdem (Çalışma Bakanı) • 
Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüee'-
nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci 
katının dispanseri, diğer katların işhanı 
olacağının doğru olup olmadığına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu müna
sebetiyle. 196:197, 

198:199 

.— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-
oğlu'nun, maden ocaklarında, ig güvenliği 
ile ilgili mevzuat hükümlerinin aynen 
uygulanıp uygulanmadığına dair sorusu 
münasebetiyle. 10:13,15:16 

— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası tarafından yaptırılan 105 evin şahıs
lara, kurum veya bankalara satış veya 
devri hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusu münasebetiyle. 194:195 

Mesut Erez (Kütahya) • Maaş ve üc
retlere geçici zam uygulanmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 43,46,50,51 

tlhami Ertem (Edirne) - Sayıştay ka
nunu teklifi münasebetiyle. 296:297 

Kasım Gölek (Adana) - İran Başbaka
nının daveti üzerine yaptığı İran ziyare
tinden edindiği intîbalara ve Türk - İran 

dostluğuna dair demeci. 120:121 
Abdttrrahman Güler (Çorum) - Sayış

tay kanunu teklifi münasebetiyle. 238:239 

Hilmi İşgüzar (Sinop) - Ağrı Millet
vekili Abdivl'bârİ Akdoğan'ın, Türkiye'
deki kömür fiya't'larınm yeniden tesbit 
«dilmesi için IMkümet halikında >tnr Mec

lis araştırması aç (İmasına dair öneflgesi 
münasebetiyle 189:150 

— Çalışma Balkamlığının kuruluşu ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kamı-
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Sayfa 

mm 4 ıwü maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler 
eklenmesi hakkmdak (banım tasarısı nıü-
nasûbetİyle 

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

82 

Sayfa 
nuna bağılı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi haıkkın-
da kanun teklifi münasebetiyle 89:91 

— Maaş ve ücretlere geçici •zam uygu
lanmasına dair kanun tasarısı müiKisöbc-
tiyle 36:37 

Mustafa Kaptan (Sinop) - Sayıştay 
kanunu teklifi münasdbctiylo 243,244,246,251, 

253,261,275:270,282,283,286,290,291,293,306 
tlyas Kılıç (Samsun) - Maaş ve ücret-

lere geçici zam uygulanmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 32:33 

Selahattin Kılıç (Samsun) - Maaş ve 
ücretlere gemici zam uygulanmasına dair 
kanun tasarısı münasabetiyle 26:29 

Faik Kırbaşlı (Burdur) - Maaş ve üc
retlere geçici zam uygulanmasına dair ka
rom -tasarısı münasebetiyle 48:49 

— Rıhtımı Resmi kanun tasarısı mîi-
nasefbetâyle 130:131 

— Sayıştay kanunu teklifi münasebe
tiyle 248,251,261 

Ooskun Kırca (İstanbul) - Sayıştay 
kanunu teklifi münasebetiyle 134:142 

Yunus Koçak (Konya) - Sayıştay ka
nunu teklifi münasebetiyle 236,301:302 

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - Çalış
ma Bakanlığının kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi 
(hakkında 'kamın tasarısı münasebetiyk 81,82, 

85 -M 
— Maaş ve ücretlere goçre'i zaııı uygu

lanmasına dair kamın tasarısı müna-sebe-
-tİyle 38:39,42:43 

Tevfik Koraltan (Sivas) - Sayıştay 
kanunu teklifi münasebetiyle 280,302 

Talât KÖseoğlu (Hatay) - Sayıştay ka
nunu teklifi münasebetiyle 245,262 

— Sovyetler Birliği Balkanı Kosİgin'-
in ziyaretinden sonra gelişen Türk - Rus 
münasebetlerini istismara kalkan ve ko
münizm propagandası yapan -kimselere 
ıkarşı gerekli tedbirlerin alınmasına dair 
demeci. 269:270 

Haldun Menteşeoğlu (İmar ve İskân 
Bakanı) - Uşaik Mlllebvekili Fahri Uğra-
sıaoğlu'mın, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kre
di Bankası tarafından yaptırılan 105 evin 

M 
şahısftara, kuvımı veya 'bankalara satış 
veya devri hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusu münasebetiyle 194 

N 
Kemal Nebioğlu (Tekirdağ') - Çalış

ma Bakanlığının (kuruluşu ve görevleri 
haikkındaki 4841 «ayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (Oj fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi 
(hakkında kanun tasarısı münasabetiyle 83:85 

— Maden 'ocaklarında, iş güvenliği ile 

ilgili mevzuat hükümlerinin •aynen uygula
nıp uygulanmadığına dair sorusuna, Ça
lışma Balkanı Ali Naili Erdem'in, sözlü 
cevabı münasebetiyle 13:15,16 :,17 

— Y. S. E. Genci Müdürlüğü emrin
de çalışan işçilerin ücretlerinin yetersiz 
olduğu ve zamanında verilmediği, Köy 
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Sayfa 

İşleri Bakanlığının bu 'konuda tedlbir al
ması gerektiği hakkında demeeci, 24:2Ö 

Kevni Ncdimoğlu (Elâzığ) 
•kanunu toklİfi münasebetiyle 

Sayfa 
Sayıştay 

293 

Oevad Odyakmaa (Sivas) - Sayıştay 
kanunu teklifi .m üııasab atiyle 235:236 

Süleyman Onan (Kırşehir) - Maıag ve 
ücretlere geçici zam uygulanmasına dair 

•kanun -tasarısı münasabe'tiylo 29:31,44:45 
Hamdi Orhon (Trabzon) - Sayıştay 

kanunu toklifi münasdboiiylc 243,244:245,245: 
246,200,262,280 r281,'288,290,292:293,30i 

Reşat özarda (Aydın) - Kıbrıs'ta Türk 
halkına karşı girişilen insanhk dışı ve 
kanlı teşebbüslerin üçüncü yıldönümü 
münascbetl'yle demeci 

— Maaş ve ücretlere geçici zam ıryjîu-
la'itmasına dair kanun tasarısı münasebe

tiyle 34:35,48,266 
— Sayıştay kanunu teklifi münasebe

tiyle 295:296 
Naami Özo£ul (Edirne) - Maaş vo üc

retlere Koçfci- zanı uygulatmıa'sııua dnk ka
nun tasarısı- müırasebetiyl'c 415:46,49 

Kemal Palaoğlu (Sivaı) - Maaş ve üc
retlere geçici zam uygulanmasına dair ka

nun tasamı münasebetiyle 3:i:34,47:48 

Hasan I*âtîf Sanyiics (Çorum) - C'o-
ram'da inşa edilmekte olan Sosyal Sigorta-
lar Dispanseri' bîııasnırn, hkiırci katrmn 
dispanser, diğer katla'rı'imı iş hani' olaea-
ğnıın doğru olup olmadıkına dair sorusu 
ve Çalışma Bakanı- Ali Naili Erdem'hı 
sözcü cevabı münasebetiyle 197:198,399 

tlyas Seçkin (Ankara) • Rıhtım Reisini 
kanun tasamı münasebetiyle 1.3J 

Refet Sezgin (Çanakkale) - A ğ r ı Mil
letvekili Abdülbâri Akdoğaıt'm, Türkiyo'-
<leld kömür fiyatl'urnnn yen-kîen taslAt 
(('dilmesi i-çiıı Hiilriİmet halckm'da bir Mec

lis araştırması 'açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 182,1.90 :İ 92 

Edip Somunoğlu (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı) - Adıyaman Milletvekili 
Arif Emre'ıım, Almanya'da hekim yoklu
ğu sebebiyle çekilen svkı'ntv ve uğraırıton 
can kayıplarına, dair dcıneei' müna-scbetiylfö 76 

Kemal Doğan Sungun (Zonguldak) -
Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'ırı, 
Türkiye'deki kömür fiyatla ri'nm yeniden 
tesiri t edilmesi' için Hükümdt hakkında bir 
Meclis Araştırması aç ıhı ı as it m dair önerge
si münasebetiyle 185:189 
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Hasan Tez (Ankara) - istanbul imalât
çılarının şikâyetlerine, bir Amerikan fir
masının İstanbul'da gazoz fabrikası kur
masına müsaade edenlerin sebebolduklart 

Sayfa Soy/a 
îktîsadi ve millî zararlara dair demeci 270 

Adil Toközlü (Kastamonu) • Sayıştay 
kanunu teklifi münasebetiyle 236:238 

u 
Fahri Uğrasızoğlu (Ugak) - Sayıştay 

-kanunu teklifi münasebetiyle 295 
— Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Ban

kası tarafından yaptırılan 105 evin1 şahıs
lara, kurum veya bankalara satış veya 
devri hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sözlü sorusuna imar ve îskân Bakanı Hal
dun Menteseoğlu H'e Çalışma Bakanı Alî 
Nailî Brdem'in sözlü cevaplan münasebe
tiyle 195:196 

Mustafa Uyar (izmir) • Ege bölgesi 
üzüm ürününün rutubetli olması gerekçe
siyle Tariş tarafından satmalmmamasmın 
doğurduğu sıkıntılara dair demeci 23:24 

— Maaş ve ücretlere geçici zam uygu
lanmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle' 35:36 

Hayrettin Uysal (Sakarya) - Maaş ve 
ücretlere geçici zam uygulanmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 37:38 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) • Ormanla
rın korunması konusunda Anayasaya ay
kırı kararlar alındığına, ağaçlandmlmı-
yan bîr kisnn orman bölgelerinin şahıslara 
dağıtılmak istenmesinin orman tahripleri
ne sebebolacağına dair demeci 73:75 

Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) - Trak
ya'da vukua gelen sel yüzünden pancar 

müstahsıllarmm zarara uğradığı, pancar 
paraiamn zamanında alamadıkları ve AI-
pullü Şeker Fabrikası1 Hastanesi durumu-
n mıda incelenmesi gerektiği' konularında 
demeci 232 
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