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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ite yurt dışına gidecek olan 

Devlet Bakanı Kâmil Ocak'a Devlet Ba
kanı Ref et Sezgin'in vekillik etmesi 104 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
'Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik etmtesi 103:104 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı îhsan Sabri Çağlayangil'e İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm vekillik etmesi 536 

Sajfa 
— Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa

vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, Maliye 
Baltanı Cihad Bİlgehan'nı vekillik etmesi 536 

— Yeni bir Devlet Bakanlığı kurularak 
buraya eski Ulaştırma Bakanı Seyfi üztürk'-
ün atanması ve Bakanlar Kurulundan çeki
len bâzı bakanların çekilmelerinin kabulü ile 
yerlerine yapılan yeni atanmaların Bara
kanın teklifi üzerine uygun görülmesi 449 

— Haklarında öncelikle görüşülmesi ka
rarı verilen İşler dışında kalan İşler için 
Çarşamba günleri hariç, her birledim ba
şında bir saatlik zaman ayrılması ve görüşü
lecek işlerin sırasının Başkanlıkça tctfbit v« 
Genel Kurula arzı hakkındaki Parti Grup
ları BaşkanvckİlIerinin Önergesi 

— Haklarında öncelikle görüşülmesi ka
rarı verilen işler dışında gelecek birleşimin 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

ilk saatinde ele alınacak konulara dair Baş
kanlığın açıklaması 401,449,533,609,651 

— 334 sayılı Anayasanın kabulünden ön
ce yapılmış bulunan, T. B. M. M. ne ait, 
gizli oturum tutanaklarının yayınlanabilnıc-
si İçin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisinden ayrı ayrı karar alınmasına dair 
Başkanlık Divanı sunuşu 96:98 

401 

KAîniITLAR 

No. Cilt 
851 — Gider Vergileri Kanununda bâ

zı değişiklikler yapılması hakkında 
Kanun 10 

11 
13 

Sayfa 

170 
403 

475-

No. Cilt Sayfa 
476,549:555,579 :C31 

14 705: 
737,799 :S02 

15 368: 
3S5 

KARARLAR 

236 — 18 . 11 . 1966 tarihli 224 numa
ralı Kararla kurulan ve 21.12.1966, 
23 . 1 . 1967, 24 . 2 . 1967 tarihli 
227, 230, 234 numaralı kararlarda 

görev süresi uzatılan Meclis Araştır
ma Komisyonunun görev süresinin 
uzatılmasına dair 15 136 
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KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

Sayfa 
— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kurulu

şu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddenin kaldırılma
sına ve bu kanuna bâzı maddelerin eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hak
kında 'kanun tasarısının ve bölge tiyatrola
rı kanun teklifini görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyona havalesi 101:102 

— Bölge tiyatroları kanun teklifinin 
Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilecek 5 er üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi 99:100 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Osman Saim Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, 
Devlet Operası kuruluğu hakkındaki kanun 
teklifinin, aynı konudaki tasarıyı görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyona havalesi 400:401 

— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkın
daki Kanun ve buna ek 336 sayılı Kanun
la, 535 syaılı Kanunun bâzı maddelerine bi
rer fıkra eklenmesi ve 'bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının, 
havale edilmiş olduğu Millî Eğitim ve Plân 

MECLİS ARAŞTIRMA 

— Mîllet Meclisi tutanaklarında ve 
ses bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıl
dığı iddialarını tahkik için kurulan Media 
Araştırma Komisyonu raporu (10/9), 
(10/10). 2,48:83,186:222,330:361,539:567 

— tîrfa Milletvekili Behice Hafeko Boran, 
İstanbul Milletvekili SadunArenve Diyar
bakır Milletvekili Tank Ziya Ekinci'nin, 

Ankara (Hüseyin Balan) 
. — Bayındırlık K'omisyohUTiıdaıı çekil

diğine dair 537 

Ankara (Orhan Alp) 
— Bakanlığa atanması sebebiyle üyesi 

(bulunduğu komisyondan çekildiğine dair 609 

Sayfa 
komisyonlarından seçilecek yedişer üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi 102 

— Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılması
na dair kanun teklifinin havale edilmiş ol
duğu Bayındırlık, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesi 99 

—• Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 29 -arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mk 
mar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma- • 
sına dair kanun tasarısını görüşecek olan 
Geçici Komisyona Tarım Komisyonundan 
da üye alınması 100:101 

— Seıfoest Malî Müşavirlik kanun tasa
rısının, havale edilmiş olduğu komisyonlar
dan seçilescek dörder üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesi 98:99 

— Tanm Bakanlığı Teşkilâtında çalışan . 
veteriner hekimlere tazminâft verilmesine da
ir kanun tasarısının Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesi 101 

VE SORUŞTURMASI 

Amerika Birleşik Devletleriyle memleketimiz 
arasında akdedilen ikili anlaşmalar konusun-
da bir Meclîs araştırması açılmasına dair 
önergesi 10/12) 537:538 

— Deprem Bölgesi Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin 25 Marttan 25 Nisan 1967 tarihine 
kadar uzatılmasına dair tezkeresi (10/4) 186 

Bursa (Sadrettin Çanga) 
— 106 arSkadaşiyle 'birlikte verdiği bSİ-

#e tiyatroları kanun tekliflerinin Maliye, 
İbişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair 
(4/152) &9:100 

ÖNERGELER 



Sayfa 
Çorum (Abdurrahman Güler) 
— Kamu İktisafdi Teşebbüsleri Karma 

Komisyonundan çekildiğine dair (4/146) 4 

Edime (tlhamî Ertem) 
— Bakanlığa atanması sebebiyle üyesi 

bulunduğu komisyonlardan çekildiğine 
dair 609 

Balıkesir (Maliye Bakam Cihat BUge-
han) 

— Serbest Malî MügaMrlik kanun ta
sarlının, havale edilmiş olduğu komisyon
lardan seçilecek dörder üyeden kurulu g** 
cici bir komisyonda görüşülmesine dair 
(4/150) 38:99 

(Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu 
Başkanlığı) 

~- Kayseri MiîletveJkili Feyyaz Koksal 
ve 29 arkadaşının, Türkiye M'ünendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 
7301 sayıb kanunların yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifini görüşecek 
olan gemici komisyona Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Komisyonundan da üye alın
masına dair (4/154) 94,100:101 

Kojrya (Tarım Bakam Bahri B-ağdoj 
— Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 

veteriner hekimlere tazminat verilmesine 
dair kanun tasarısının Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilecek 5 er üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi 
hakkında önerigjöû (4/151) 101 

(Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı) 
— 544-1 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru

lusu hakfkındaki Kanunun 'b&sı maddele
rinin değiştirilmesine, bir maddenin kal
dırılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile Devlet 
.<>pera ve Balesi Genel "Müdürlüğü kuru
luşu hakkında kanun tasarısının bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair tezkere
si, ardı geçen tasarıların Bölge Tiyatroları 
'kanun teklifini görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyona havalesine dair (4/153) 

261:102 

Sayfa 
(Parti Grupları BaşkanvekilUri) 
— Haklarında -öncelikle görüşülmesi ıka-

rarı verilen İğler dışında kalan işler için 
Çarşamba günleri hariç, her birleşim ba
şında bir saatlik zaman ayrılması ve görü
şülecek işlerin sırasının Başkanlıkça tes-
bit ve Genel Kurula arzı ha'kkında 401 

— Millet Meclisinin 29 . 3 . 1967 Çar
şamba ©ününe kadar tatil yapmasına dair 
(4/173) , 328 

(Tarım Komisyonu Başkanlığı) 
— Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 

ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 
7301 sayılı kanunların yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun tasarısını görüşecek 
olan Geçici Komisyona Tarım Komisyo
nundan da Üye alınmasına dair (4/164) 
(2/413) 100:101 

Trabzon (Hamdı örhon) 
— H&Mmler Kanununa ek 5017 sayılı 

Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı fkanun-
larla değiştirilmiş bulunan cebelin değiş
tirilmesine dair olan 661 sayılı Kânunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifini geri aldığına dair 
(4/147) . 3 

Urfa (Bekiçe Hatko Boran ve ifc» ar
kadaşı) 

— Amerika Birleşik Devletleriyle mem
leketimiz arasında akdedilen ikili anlaş
malar konusunda bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair 537:538 

Uşak (Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz) 

—. Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
TraîMiMi'da bir üniversite kurulması hak
kındaki .kanunun ve buna ek 336 sayılı 
Kanunla, 535 sayılı Kanunun bâzı madde
lerine birer fıkra eklenmesi ve bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının, havale edilmiş olduğu 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
seçilecek yedişer üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair 
(4/149) 102 



RAPORLAR 

Sayfa 
Adalet Komisyonu raporları 

— Alman uyrukhı "VVüfried Herb-
recht'm geri kalan eczasının affı hakkında 
kanun tasarısına dair (1/243) 126:128 

— Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/147) 451,488:491 

— Yabancı memleketlerde yapılan ev
lenme merasimlerinin kolaylaştırılması . 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (1/181) 454,504:507 

Çalışma Komisyonu raporları 
— Maldnalardan korunma ile İlgili 119 

sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dai'r 
kanun tasarısı hakkında (1/319) 183,456,516-: 

519,538,594:597 
— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge

nel Konferansının Kırkbeşinci Toplantı 
Dönemi sırasında kabul edilen 116 sayıh 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/309) 183,454:455,508:511 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kı
ratlığı arasında İmzalanan Sosyal Güven
lik hakkında' Genel Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasamı hakkm'da (1/315) 183,455:456,512:515 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda 
Kırallrğı arasında imzalanan Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/293) 242,456:457,520:523,538,598:6Ö1 

Dışişleri Komisyonu raporları 
—f- 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil

letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzr hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek 
Tüzüğün onaylanmasının. uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısına dair (1/260) 453, 

500:503 
— Ceza İşlerinde karşılıklı adlî yar

dım Avrupa Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkmda kanun ta
sarısına dair (1/147) 451,488:491 

Sayfa 
— Maldnalardan korunma ile. İlgili 119 

sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında (1/319) 183,456,516: 

519,538,594:597 

— Milletlerarası Çalışma Teşkilât! Gê  
nel Konferansının Kırkbeşinci Toplantı 
Dönemi sırasında kabul edilen 116 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/309) 183,454:455,508:511 

— Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek 
Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkmda kanun tasarlama dair 
(1/261) 452:453,496:499 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kı-
rallığı arasında imzalanan Sosyal Gü
venlik hakkında Genel Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında (1/315) 183,455:456, 

512:515 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda 

Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/293) 242,456:457,520:523,538,598:601 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hüküme
ti arasmda Hava Ulaştırmasına dair 
28 Haziran 1966 tarihli Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısına dair (1/264) 451:452,492:495 

— Yabancı memleketlerde yapılan evlen
me merasimlerinin kolaylaştırılması hak
kındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkmda 
(1/181) 454,504:507 

Geçici komisyonlar raporları 
— Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki 4S41 sayılı 'Kanunun 4 neu 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve 
bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri-
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Sayfa 

yet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında /(.1/123) 606 
•'.-•• — Deniz İş kanunu tasarısı hakkında 
(1/233) 7:43,104:126,128:138,148:149, 

177:180 
— -Gider Vergileri Kanununda bâzı 

değişiklikler yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/300) 183,324,368:385 

— İş kanunu tasarısına dair (1/232) 149:176, 
245:281,296:322,385:394,401, 

. 1" . 431,547:487,672:683 
"•'••"-— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy
le Trabzon'da bir üniversite kurulması 
hakkında kanunun ve buna ek 19 . 9 .1963 
tarihlice 336 sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 
tarihlice 535 sayılı (Kanunun bâzı madde
lerine birer f ıkra eklenmesi ve bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sına dair (1/338) 532,619:644,652:672 

—•Tarım Bakanlığı Ziraat İsleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Ka
rantina Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, 
okul Ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve 9 arkadaşının kanun teklifi hakkında 
(l/259,.2/71) . 9 6 

— Tütün Tanm Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekici
leri Genel Birliği kanun tasansı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının 
teklifi hakkında (1/208, 2/18) 606 

İçimleri Komisyonu raporları 
— Yabancı memleketlerde yapılan ev

lenme merasimlerinin kolaylaştırılması hak
kındaki sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı hak
kında (İ/181) 454,504:507 

Maliye Komisyonu raporları 
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Fahri özdilek ve 5 arkadaşının Alî Kızaoğ-
lu 1314 doğumlu Abdnrrahman özgen'e va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında kanun teklifine dair (2/264) 613:614 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sami Küçük.ve 3 arkadaşının Mehmetoğlu 
{gmail Borazan'a vatani hizmet tertibinden 

Sayfa 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifine 
dair (2/356) 617:618 

— Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'ın, Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifine dair (2/119) 611:613 

— İki kişiye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/226) 616:617 

— Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı hakkında (1/64) 609:611 

— Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Abdullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi hak
kında (2/326) 614:616 

Meclis Araştırma Komisyonu raporları 
— Deprem Bölgesi Araştırma Komis

yonu Başkanlığının, komisyonun görev 
süresinin 25 Marttan 25 Nisan 1967 tarihi
ne kadar uzatılmasına dair tezkeresi (10/4) 166 

— Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 
bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldı
ğı iddialannı tahkik raporu (10/9, 10/10) 2, 

48 «3,186 322,330:361,539 567 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları 

— Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1965 yılı Kesinhesabı 
hakkında (5/25) 450 

— T. B. M. Meclisi Saymanlığının, 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1966 aylar* 
hesabı hakkında (5/26) 3,450 

— T, B. M. Meclisi iSaymanlığının, Ey* 
Kil, Ekim ve Kasım 1966 aylan hesabı 
hakkında (5/27) 3,450 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 
— Ankara üniversitesi Kuruluş Kad-

rolan hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı hakkında (1/312) 397 

(1/344) 632 
— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy

le Trabzon'da bir üniversite kurulması hak
kındaki Kanunun ve buna ek 19 . 0 .1963 
tarihli ve 336 sayılı Kanunla, 16 , 2 ... 1965, 
tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı madde- .,.-



Sayfa 
lerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesi 'hakkında kanun 
tasarısına dair (1/338) 532 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporları 

— 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâ2i hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1985 tarihli Ek 
Tuzağım onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısına dair (1/260) 453, 

500:503 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda 

Kırallığı arasında imzalanan Sosyal öü j 

venlik Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun hulunduğuna dair kanun tasarısına 
dair (İ/293) 242,456^57,520523,538,598:601 

Plân Komisyonu raporları 
—- Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 

maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı hakkında (1/238) 532 

— Ankara Üniversitesi Kuruluş, kadro-
. lan hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı hakkında (1/312) 397,532 

— Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkımda kanun tasarı
sına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında (1/3) 618:619 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri özdilek ve 5 arkadaşının Ali Rıza-
oğlu 1314 doğumlu Âbdurrahman özgen'-

e vatanî hizmet tertibinden nutas bağlan
ması hakkında kanun teklifine dâir 
(2/264) «13 «14 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sami Küçük ve 3 arkadaşının Mehmetoğ-
lu ismail Borazan'a vatani hizmet tertİbih-
den maaş bağlanması hakkında kanun tek
lifine dair (2/356) 617:618 

—• Çanakkale Milletvekili Ciliad Bâ* 
ban'ın, Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/119) ftll :613 

— İki kişiye vatani hizmet tertıbindfett 
aylık bağlanması hakkında kamun tasaniil 
•hakkında' (1/226) 616*17 

— Otuzbir kişiye vatani hizmet terti
binden .aylık bağlanması hakkında kânun 
tasarısı hakkında (1/64) B09:İ6İİ 

—• Samsun Milletvekili Kâmrâh Evİi-
yaoğlu ile Hatay Milletvekili Hüsnü öfc-
kan'rn, Abdullah Oğuz'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun: 
teklifi hakkında (2/326) «14:618 

Ulaştırma Komisyonu raporları 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İİ« 

Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmasına dair 28 Ha
ziran 1936 tarihli Anlaşmamın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısına dair (1/264) 45İ:452>4ft£î485 

SAYIN «YELEKLE İLGİLİ İŞLER 

izinler 
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve

rilmesine dair (3/606) 108 
C3/624) 4 
("3/632) 368 

Ödenekler 
— Bir toplantı yılında İki ayadan çok 

izin aîan tzmir Millietfcveküi, g«ervdcdt Aida-
lan'a ödeneğinin verilebilmesi 338 

-— Bir toplantı yıİmdu iki aytdan fazla 
İzin alan Kocaeli MiUetfrokiJi Süreyya So-
fuoğlu^ıa Ödeneğinin verîlmösi 330 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı-
hnlda İki" ayıdan fazla İzin adan Adana Mil

letvekili Tabir Yuceidök'e ödeneğinin ve-
riîmtöi 4tf 

ölümler 
— Urfa Milletvekili Âfcalay Afcan'ın 

ölmesi 3 

Seçimler ve komisyonlarla ilgili isler 
— Ankara Miilfcffcvekili Hüseyin Ba-

lan'ın Bayındırlık Koftıis-yonundan ıçeîdli-
'diğiıre dair önergesi 537 

— Bafeanlığa atâıttrıası sebebîy'te Bayin-
dıritfk' Bakanı Orhan Alp'in, üyesi ftüîüiı-
duğu konafeytortdan çekildîğlne d a î r o ^ r v 
>gesâ 
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SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Sayfs 
— Erzurum Milletvekili ismail HaMıı 

YîHınm'ın, yasama ddkunulmazbğı 400 
— îstaribul Milletvekili Çofcin Altan'ın, 

yasama 'dokunulmazlığı (3/593) 2 
(3/601) 95 
(3/fi02) 95 
(3/603) 95 
(3/604) 96 
(3/605) 96 

— Kastamonu Milletvekili A. Şevket 
Bdhça'nın, yasama Idoikunulmazlığı (3/597) 47 

Dış seçimler 
— Açık bulunan Sayıştay Başkanlığına 

seçüm yapılması 47 

T3 CEVAPLAR 

.AR VE CEVAPLARI 

Sayfa 
— Bakanlığa 'atanması sebefbiyle Millî 

Eğitim Bâıkanı İlhamı Erteuı'in, üyesi bu
lunduğu komisyonlardan çekildiğine dala* 
Önergesi 609 

— Çorum MîllotTOİtili Abdıırralîmıan 
Güler'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma 'Komisyonumdan çekilmesi 4 

Yasama dokımulmaslıilan 
— Aldana Milletvekili Turhan Dillİ<-

(rîlln yasama dokunulmazlığı (3/595) 47 
(S/596) 47 
(3/615) 397 

Adalet Bakanından 
— "Afyon Karahisar Milletvekili Mu

zaffer özdağ'ın, eski Isbanibul Savcı yar
dımcısının, 20 gün çalıştığı inegöl Savcı
lığından, Nusaybin'e nakledilmesi sebebi
me dair Adalet Bakamından sözlü soru
su (6/210) 571 

— tstaribul Milletvekili Reşit Ülker'
in, istanbul Belediye Meclisi A. P. üye
si bir zatın 27 Mayıs Devrimini yersiz, 
iha'ksız ve gayriraeşru göstermeye kalktığı 
yolundaki neşriyatın doğru olup -olmadı
ğına dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu. (6/219) 272 

— Konya Milletvekili Nazlîf Kuru-
cu'nun, Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir 
adliye binası yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Adalet Bakanından 
Sözlü sorusu (6/196) 569:570 

— Nevşehir Milletvekili SalMıattkı 
Hakkı Esatoğlu'nun, Ankara, istanbul ve 
İzmir ğîbi büyük şehirlerimizde, Ameri
kan pazarı adiyle açılmış olan mağazalar
da teşhir edilip satışı yapılan yabancı 
menşeli malların, memleketimize hangi 
yoldan ithal edilmekte olduğuna dair 
Adalet ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (-6/209) -571 

— "Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, beş ayda iki defa görev yeri değiştiri
len Nusaybin Savcısının nakline istanbul 
A. P. teşkilâtı ile yazdığı makalelerin se-
foefbolduğu yolundaki söylentilerin doğ
ru olup olmadığına dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (-6/21-6) 571:572 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, beş ayda iki defa görev yeri değişti
ren Nusaybin Savcısının nakline İstanbul-
A. P. teşkilâtı ile yazdığı makalelerin se-
bcbolduğu yolundaki söylentilerin doğru 
olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi (6/216) ^ 536:537 

Başbakandan 
— Adana Milletvekili Ali Karcı^ 

nın, Adana'da bütün fakülteleriyle bir 
üniversite açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/190) 569 

— Aydın Milletvekili Kesat özarda'-
nın Türk Hava Kurumunun kuruluş ve 
gayesine ve malî kaynaklarına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/533) 531 

— Eskişehir Blillctvekili Hayri Başar'-
ın, Eskişehir'in Çifteler ve Maıhımurİye 
ilçelerine bağlı köylerdeki vakıf arazi
lerin satışına dair Barbakandan sözlü so
rusu (6/525) 242 
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— Hatay Milletvekili Yahya Kanlbo-
lat'ın, tüt ün için tafoan fiyatının tesbit 
edilmiş olup olmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (G/189) 569 

—Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyj 

sal'in, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te 
•meydana gelen âfet ve sel 'baskınları so
nucunda ne kadar maddi zararın .teslbit 
edilmiş olduğuna ve zarar gören ilçe ve 
köylere ne çeşit yardım yapıldığına dair 
Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, • 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar imar ve İskân 
ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su, ('G/195) 569 

— Sakarya. Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, UNESCO tarafından iki Türk'ün 
Dünya gençliğine örnek insan seçilip se
çilmediğine dair Barbakan, Millî Eğitim 
Bakanı, Turizm ve Tanıtma Bakanların
dan sözlü sorusu. (•6/522) 141 

— Sİımop Milletvekili Hilmi Işgü^ar'-
m, Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonun
da Kıbrıs hakkındaki aleyhimize tecelli 
eden kırara müessir olan bağlıca hususla
rın neler olduğuna dair Barbakandan söz
lü sorusu (6/122) 568 

— Sinop Milletvekili Niyazi özgül
ün, Denizli'nin Pamukkalcsine akan su
yun, tarihî ve turistik kıymetini muhafa
za için, eski halinde brrakılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Barbakandan 
sözlü sorusu (G/206) 570 

Bayındırlık Bakanından 
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-

. nun, Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç 
yolu inşasının, Beş Yıllıflı Plân hilâfına ge-
cMİriknegi sebebine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/534) 531 

— Manisa Milletvekili Sami Bİııici-
oğlu'nun, Bergama ile Akhisar arasında 
yapılması takarrür eden asfalt yolun 19G6 
yılı içinde yapılıp yapılmıyaeağına dair 
Bayındırlık Bakanmdaın sözlü sorusu.' 
(6/191) 569 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy* 
sal'in, Sakarya İlinde, Temmuz 1965 te 
meydana gelen âfet ve sel baskınları so
nucunda ne kadar maddi zararın teslbit 

Sayfa 
edilmiş olduğuna ve zarar gören ilçe ve 
köylere ne çeşit yardım yapıldığına dair 
Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İs
kân ve Köy Iglcrİ bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/195) 569 

— Sinop Milletvekili HİIgi Işgiizar'ın, 
(bilûmum resmî binalar için Ankara'da 
her yıl ödenen kira bedellerinin muhtarı
na ve binalarda yapılaın tadilât ve tamira
tın kime aidolduğuna dair Enerji ve Ta-
tbiî Kaynaklar ve Bayındırlık bakanların-' 
dan sözlü sorusu. (6/217) 572 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ- -
lu'nun, Ordu'da bir hava »lanı inşaasmın 
düşürtülüp düşünülmediğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (<>/524) 141 

— Ordu Milletvekili Sadi Polılivanh-
oğlu'nun, Ordu'da bir liman tesisinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/521) 90 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi 
yoliyle Erciş - Diyadin yolunun yapımı
na devam edilip edilin iveceğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/229) 573 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 
11 nci Bölge Müdürlüğünün bir şubesi
nin açılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/228) 573 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Çaîdıran'ı Doğu - Bayazıt'a bağlıyacak 
olan yolun ne zaman açılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/205) 570 

Çalışma Bakanından 
— Kars MİllotveıMIı Âdil Kurto'l'in, 

196G Öcatk sonu itJibariyle, tş ve İşçi Bul
ana Kururau aracılığı İle yurt dışına gön
derilen ikaıdın ve erkek işçi adedinim ne 
kadar olduğuna dair, Çalışma Bakanın
dan sözlü sonusu. (6/198) 570 

— MJanli'sa Milletvekili Sam!İ Bünici-
oğlu'nıun, İşçi Sigortaları Kunıımu tara
fından Somamla yaptırılan işçi blok evle-
ıtiakn, 5 seneden beri gayesine tahsis edil-
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memesi sebebime dair Ç-a'lısjma Bakanın
dan sözlü scrosu. (6/J83) 5C8 

— Safenrya Milletvekili Hayretsin Uy-
Ball'ın, Sakarya ilinde, Teınmuz 1965 te 
nneydana gelen âfet ve sol baklanları so
nucunda ne kadar maddi zararın tesbit 
edSfomiş Olduğuna ve zarar gören ilçe ve 
toöylefe ne çeşit yardım yapıldığına dair 
(Barbakan, Bayındırlık; Taırmı Çalışma, 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar, İmar ve İs
kân <ve Köy taleri balkanlarından sözlü 
sorusu. ('6/195) 5B9 

Dışişleri Bakanından 
— Hatay Milletvekili Hüsnü Öz

kan'ım, Kibrrs'tan tahliye edilen 504 mü-> 
calhiddn geri alınmasında, son defa Bİr-
ıleşmiş Milletler Assainblesl tarafından 
verilen hakların her hangi bir rolünün 
«Jııp olmadığıma dair Dışjüşlcfri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/213) 571 

— Kcmya Milletvekili Nazif Kunıcu'-
ntun, 1950 yılındıaTi bugüne kadar Türiki-
yeVle sosyal konulanda ne kadar vaibamcı 
'araştmtmaıeı çalıştığına dair, Millî Eğitim 
ve Dişileri bakamlarından sözlü sorusu. 
(6/194) 669 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Adana Milletvekili Ko.ma'1 Sarıib-

«ahitoiioğlu'raun, Ceyhan Nehrinim anakolu 
Üe Savram, Sunbas adını taşıyan kollaırı 
ve Kozan'm Kilgen ve Delİçay sufları 
üzerinde daha evvel yapi'lmaıkita olduğu
nu bildiğimiz baraj ve sulama etlileri
nin ne safhada olduğuna dair Enerji ve 
Ta/Mî Kayma/kilar Baıkanıııdan sözlü soru
su. (>6/a07) ' 670 

— Adama Mildeltvdkâli Mahmut Bozdo
ğan'ın, Seyhan nehri üzerinde l»r baraj 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/537) 646 

— Bitlis Milletvekili Cevdet Geboloğ-
iu'nutti, Bitlis civarımda bîr bidno - elek

trik saartrali kurulmasına dair, Enerji ve 
Talbiî KaynaMar Balkanından sözlü soru
su. (6/530) 445 

Sayfû 
— Nevşehir Mületvefkiıli SalahaJfctin 

Ha'kkı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihten 10 Ekim 1966 
ıtanShöne kadaır yabancı şirketlerin mem
leketimizde almış okluğu maden aranma 
•rıtbs atımın sayısının ne olduğuna ve han
gi maden alanları için verilmiş bulundu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
taundan sözlü sorusu. (G/208) 571 

— Salkarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Şaıkarya ilinde,. Tonumuz 1965 te 
(meydana gelen âfet ve sel baskınları so
nucunda ne kadar maddi zararın tesbit 
edilmiş olduğuna ve zarar gören ilçe ve 
köylere ne çeşit yardım yapıldığına daii" 
Başfealkan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Taıbiî Kaynaklar, İmar ve Is
t an ve Koy îtleri Bakamlarından sözlü 
SOFUSU. (6/195) 569 

— Sinop Milletvekili illimi îşgüzar*-
ın, bilûmum resmî binalar İçlin Ankara'
da her yıl ödenen kira bedellerinin mik
tarına ve binalarda yapılan tadilât ve ta-
ımiratm kime aMolduğıma dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Bayındırlık bakanla
rımdan söalü sorusu. (C/217) 572 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erei§ ilçesini ve güzergâhında bulunan 
10 - 12 köy arazisini sulayan toprak ka
nalının ıslahı konusunda bir hazırlık olup. 
olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/224) 572 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin 
yeniden ihalesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (G/227) 573 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mu
tasavver Bendimahi Hidra - Elektrik San
tralinin hazırlıklarının bitip bitmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/220) 572 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen 
derenin ıslahının düşünülüp düşünülme
diğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/223) 572 
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— Van M'İlletvefkili Mehmet Erdinç'
in, Van ili EreJg Üçsainde yapılması dü
şünülen Koçlraprü Barajı etütlerinin ne 
safhada olduğuna dair Enerji ve Tatbiî 
Kaynaiklar Balkanından sözlü sorusu. 
(6/222) 672 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, Van ili içinden geçen Akköprü ve Ku-
rubas derelerinin ıslahımın düşünülüp 
'düşünülmediğine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Balkanından sözlü sorusu. 

, (6/221) 672 
— Van Mİlletveikili Mehmet Erdinç'

in, Van -ilimde, yeniden DSİ Bölge Baş
müdürlüğü ihdasının düşünülmakte olup 
•olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanınd-an sözlü sorusu. (!6/225) 672 

Gümrülı ve Tekel Baaknından 
— Traıbaon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edi
len oây fabrikasının kuruluş yerinin se
çilmesindeki akotıomıik ve sosyal zaruret
ler yanında teknik faktörlerin de mües
sir olup olmadığı ıra dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/211) 571 

İçişleri Bakanından 
— Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 

1341 tâınVh ve 474 sayılı Kanunun şünmu-
lüne giren kasaba ve köylerin adedinin; 
ne kadıar ollduğuna dair 1-çt̂ letri Bakanın
dan sözlü ao-rusu, ('6/185) 568 

— Nevşehir Milletvekili Selâhattin 
Hakkı Esaıtoğtu'nun Hüküımotin güven 
oyu aldığı tarihten itibaren kaç vali 
'kaymaikaım il hukuk işler/i müdür, emni
yet müdürü ve emmiye! kadrosunda vazi
feli memurun nalkil suretiyle yer değiş
tirdiğine dair İçişleri Bakanından söslü 
sorusu, (6/193) 569 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne ka
dar bir kaymakam tâyin edilmemesi sc-
'bebine dair içişleri Bakanından sözlü so-
mısu. (6/204) 570 

İmar ve İskân Bakanından 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'ın, Satkarya ilinde, Temmuz 1965 te 

Sayfa 
meydana gelen âfet ve sel baskınlan so
nucunda ne kadar maddi zararın tesbit 
ediLmiş -olduğuna ve zarar gören ilçe ve 
köylere ne çeşit yandım yapıldığına dair 
Barbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, îmar ve is
kân ve Köy İşleri Balkanlarından sözlü 
sorusu. (6/195) 569 

— Sinop Miîldtvelrilİ Niyazi özgüç'-
ün, yanığım felâketi geçiren Gerze ilçesi 
balkı için inşa edilmekte olan meskenle
re dıs mroml e ketlerden yardım yapılmış -
olup olmadığına dair imar ve iskân Ba-
•kanmdan söalü sorusu. (6/226) 572:573 

— Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine 
bağlı Kızılkaya köyü sakhılerünin iskân
larına dair İmar ve İskân Bakanından' 
sözlü sorusu. (6/528) 396 

— Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine 
bağlı Gifte'köy sakinlerinin iskânına dair 
imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 
(•6/529) 396:397 

Köy İsleri Bakanından 
— Kars Milletvekili Âdil Kurtelikı, 

4753 »ayılı Kanuna göre dağutuma taM 
tuıtulaeak arazi miktarının tcsıbit edil
miş olup olmadığına dair Koy işleri Ba
kanından sözlü sonusu. (6/1S6) 568 

— Kırklareli M'Mletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, YSE Genel Müdürünün tu
tumuna dair Köy iğleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/526) 396 

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çöl
leşmeye karşı daha hızlı savaşmak için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Köy Is-
ieni Balkanımdan sözlü sorusu. (6/171) 568 

Maliye Bakanından 
— Konya Milletvakili Vefa Tanır'-

ın, Haainenin mülkiyet veya tasarrufu al
tında bulunan tarıma elverişli toprakla
rın icara verEmesİ işleminde, hangi ob
jektif kıstaslara göre hareket edilmekte -
olduğuna dair Maliye Bakanından sözlü 
sorma. (6/215) 571 



_ i â -
Sayfa 

— Manâsa MilletveflrfJi S'aımi Binici-
öğlu'nun, servet transferi yotiyle m&mLe-
ıkotimize ne gibi malların girdiğine ve bu 
müsade bel gel eninin kimlere verildiğine 
dair Ticaret ve Maliye balkanlarından söz
lü sorusu. (6/192) 569 

Millî Eğitim Bakanından 
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koçs

un, ders ve reamî görevleri dışındaki ya
zı ve sözlerinden dolayı kaç eğitândinin 
baskanlıfe emrine alındığına ve bu konuda. 
.kaç soruşturmanın bakanlığa inıtökal etti
ğine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu. (6/176) 566 

— Aydım Milletvekili Reşat ozanda^ 
nra, Kurban Bayramı süresince açık bu* 
lundurulan İstanbul müzelerine dair Mil
lî Eği'tem Balkanından sözlü sorusu. 
(6/532) 531 

— KırtklareM Milletvekili Hasan Tah1-
sin Ifaun'un, Ktrklareli'ne bağlı Babaes
ki ilçesinin ortaokul ihıbiya-cına dair Mil
lî Eğitim Ra'kanından sözlü sorusu, 
(6/535) 606 

— Konya M'İHetveıkili Nazif Kuructu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar Türki
ye'de sosyal konularda ne kadar yaban
cı araştırmacı çalıştığına dair, Millî Eği
timi ve Dışişleri Balkanlarından! sözlü so
rusu. (6/194) 669 

— Manisa Milletvekili Saraü Binici-
oğlu'mın, Malatya'da Atatürk Ortaoku
lunda vazifeli bir öğretmenân, derste ta
lebelerine Allah yoıktur mealinde konuşa 
mtalar yaptığı bakkmdaıkî neşriyatın doğ-
m olup olmadığına dair Millî Eğitim Ba
lkanından sözlü sorusu. (6/212) Ö71 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
«al'ıo, UNESCO tarafından, iki Tür&'üa 
dünya gençliğine örnek: insan seçilip se* 
çiknediiğıine dair önergesi, Başbafcan, Mil
lî Eğitim Bakanı, Turizm ve Tanıtıma 
Babanlarımdan sözlü sorusu. (6/522) 141 

— Sinop Milletvekili IDlmi tşgüzar'-
ın, ertaokuKardaıki ev - iş-i öğretmenli
ğinde istiihdaım edllknek nıaksadiyle açıl
mış olan sınava giren toz enstitüsü me1-

Sayfa 
tunlarının adedine ve kaçının öğretmen
liğe atandığına dair Millî Eğitim Balka
nından sözlü sorusu. (6/218) 572 

Millî Savunma Bakanından 
— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-

yurt'un, Erzurum'da bir askerî dikimevi 
kurulması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Millî Savunma Balkanından sözlü so
rusu. (6/202) 570 

— Uşak MilletvelkiK Fahri Uğrasüz-
oğlu'nun, Ugak'ın bâzı köylerinden, ha
va alanı olaralk inşa ediltn&k üzere, is-tim-
l&k edilen 5 000 dönüm tutarındafki tarımı 
arazilinin eski sahiplerine İadesi husu>* 
sunda ne düşünüldüğüne dair Millî Sa
vunma Bakamından sözlü sorusn. (6/214) 571 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Edirne Milletvekili Türkân Seç

icinin, bâzı ilâç lâıboratuvar ve fabrika
larına ortak bulunan doktorlara daiır Sağ-
Irk ve Sosyal Yadım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/523) 141 

— Gümüşane Milletvekili Sabrı öz-
eae San'm, Giumüşame. ilinin sağlık hiz
metlerine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/527) 396 

Sanayi Bakanından 
— SaÜtarya Miiletveıküti Hayrettin 

Üysal'ın, şeker pancarı alım fliyatının, 
bıanıgİ ölçüler ve faktörler dikkate alına
rak tesfcit edildiğine dair Sanayi Balka
nından sözlü sorusu. (6/177) 568 

Tarım Bakanından 
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdu* 

ğan'ın, Onman İsletme Müdürlüğü cimrin
de çalışan personelin «dedine ve ikramiye 
verilip verilmediğine dair Tarım Baka
ramdan sözlü sorusu. (6/536) 646 

— Artvin MiiletvKkili Turgut Altun-
ltaya*mn, Artvin'de kontr-alit fabrikası 
'kuırmaik üzere Ruslarla yapılan anlaş
manın mahiye din in m olduğuna dair Ta
nım Balkanından sözlü sorusu. (6/188) 569 

-— Kars Milletvekili Adil KurteHn, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Sü'b 
Endüatnîsi Kurumu müstahsilin istihsal 
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'efltİğî sütü işlemcfk ve değerfendirDieik 
için, memleketlin hangi stratejik bölgeler-* 
•rinde örnek tesisler kurmuş olduğuna da-
k Tarım Babanından sözlü sorwsu, (6/184) 568 

— Konya MüUetveldl'i Vefa Tanısr'm, 
yeni «bir Toprak kanunu tasarısının hasır-
ılantmakıba olup olmadığına dair Tarım.1 

Bakanıından söz-lü soruşa. (6/187) 569 
—. Sakarya Milletvekili Hayrettin 

Uysal'ın, Sakarya Mimde, Temmuz 1065 
•te meydana gelen âfot ve sel baskınları 
sonucunda ne kadar 'maddi zararın tealbit 
edilmiş olduğuna ve zarar gören ilçe ve 
(köylere ne çeşit yandım yapıldığına dair 
B&şbalkan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Raynaıklar, tmar ve îa-
ikân ve Koy İğleri 'bakanlarından sözfö 

' sorusu. (6/195) 569 

Ticaret Bakanından 
— Mamfea Milletvekili Saımi Bînicİ-

loğlıu'num, serveti transferi yaliyle memle
ketlinize ne gibi malların girdiğine ve 
bıı müsaade belgelerinin kimlere verildi
ğine dair Ticaret ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/192) 669 

— Muş M'MMvcSkİl Kemal Ayteç'ın, 
(Malazgirt ilçesindeki Topralk Mahsulleri 
Ofisi ajansının silo, araç ve bina ihtiya
cına dair Ticaret Balkanından sözlü so
rusu; (6/531) 531 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattim 
Hakkı Eaatoğlu'num, Anîkara, İstanbul ve 
tamir gibi 'büyük şehirlerimizde, Ameri
kan pazarı adiyle açılmış olan -mağaza
larda teşhir edilip satışı yapılan yaban
cı menşeli malların, memleketimize hangî 
yoldan ithal edilmekte olduğuna dak 

3) YAZILI SORUL 

Adalet Bakanından 
— Hatay Milletvekili Talât Köscoğlu-

nun, Yassıada Mahkemesi Başsavcısı hali
kında, Akşam Gazetesinde yayınlanan 
iddia ve ihbar dolayısiylc her hangi bir 
tahkikat açılıp açılmadığına dair sorusu ve 
Adalet Baltanı Hasan Dinçer'in yazılı ceva
bı (7/240) 575:578 

Sayfa 
Adaılet ve Tûcaıre't Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/209) STI 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, -
"Van'da bir et kombinası kurulmasının, 
düşünülüp düşünülmediğine doâr Ticarelt 
Bakanından sözlü sorusu. (6/201) 570 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van Toprak Mahsûlleri Ofisinin buğday 
taiımı yapması konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret Bakanından sözlü BÖ̂  
rusu. (6/200) 670 

Turizm ve Tanstma Bakanından 
— Çanakkale MilletvekMi A. Nihat 

Akay'm, Beg Yıllık Kalkınma Plânında, 
kurulması derpiş edilen radyo istasyonla
rından Erzurum ve Diyarbakır veıiei te
sislerine bugüne kadar ne miktar yatırım 
yapıldığına dair Turiam ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/197) 570 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, UNESCO tarafından, iki Türkün 
dünya gençliğine örnek insan seçilip seçil
mediğine dair sözlü soru önergesi, Başba
kan, Millî Eğitim, Turizm ve Tanıtma ba
kanlarından sözlü sorusu (6/522) '141 

— Sivas Milletvekili Nazif Arslan'-
ın, turistik Önemi haiz bulunan Erzurum -
Erzincan - Sivas karayolunun yapımının, 
1966 uygulama yılında, ele alınıp alınma
dığına dair Bayındırlık, Turizm ve Tanıt
ma balonlarından sözlü sorusu. (C/203) 570 

Ulaştırma Bakanından 
— Ordu Milletvekili Sadi Pehltvanoğ-

lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/520) 90 

î VE CEVAPLARI 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'ın, Keçiborlu Ortaokul öğretmenle
rinden ikisinin, Bakanlık emrine alınma 
sebebine dair sorusu ve Adalet Bakanı Ha
san Dinçer, İçişleri Bakam Faruk Sükan 
ve Millî Savunma Bakam Orhan Dengiz'in 
yazıl cevapları (7/292) 578:581 

http://Ener.fi
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— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Malatya'nın Arguvan ilçesinin Hükümet ko
nağına kavuşması hususunda ne düşünül
düğüne dair, sorusu ve Maliye Bakanı Ci
hat Bilgehan, Ulaştırma Bakanı Seyfi öz-
türk, Adalet Bakanı Hasan Dinçer ve İçiş
leri Baltanı Faruk Sükan'ın yazılı cevap
la^ (7/212) 573:575 

Başbakandan 
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 

Sarıyüce'nin, Çorum'da bir gübre fabri
kası kurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakandan sorusu ve Sa
nayi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı 
cevabı (7/296) . 83 

— Konya Milletvekili Seyit Faruk ön-
dtr'in, Suriye'de bulunan Türk vatandaş
larının durumuna dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/341) 9C1 

Bayındırlık Bakanından 
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa

rıyüce'nin, Ankara - Samsun yol güzargâhı-
nm değiştir ilmesi sonucu terk olunan 
40 Km. lik yolun balcıma alınıp alınmıya-
cağına dair Bayındırlık Bakanından yazılı 
sorusu (7/338) _ 90 

— Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, 
Turistik Seyitgazi ilçesi yolunun hangi ta
rihte asfaltlanacağına dair Bayındırlık Ba
kanından yazılı sorusu (7/348) 242 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli 
kasabasının gelişmesi için ne gibi tedbirler 
alınacağına dair sorusu ve Köy İşleri Ba
kanı Sabit Osman Avcı ile Bayındırlık Ba
kanı Etem Erdinç'in yazılı cevapları 
(7/329) 87:88 

— Konya Milletvekili Nazif Kuru
cumun, Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç 
yolu için, 1966 bütçesinden ayrılan para
nın sarf edilmeme sebebine dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'in ya
zılı cevabı (7/330) 584 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Murat 

öner'in> Afyon ilinin Emirdağ ilçesine bağlı 
Adayazı köyünün su taşkınlarından korun-

Sayfa 
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya
zılı sorusu (7/344) 183,589:590 

— Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
öner'in, Afyon'un Emirdağ ilçesi Bayat bu
cağına bağlı Derbent köyünün su ihtiyacına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı sorusu (7/350) 397 

—> Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'-
un, Şeker Şirketi tarafından 1966 sene
sinde dağıtılan biçer - döverlerin Zira
at Bankasınca yapılan taksit işlemlerin
de eşitsizlik yapıldığı iddialarının doğru 
olup olmadığına dair soru önergesi ve Ti* 
caret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/261) 234:235 

— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'. 
nin, Aydm'ın Kuyucak ilçesine bağlı bâzı 
köylerin taşkınlardan korunması ve yüksek
te bulunan ara7İlerin sulanmasına dair* 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya
zılı sorusu (7/347) 242 

— Eskişehir Milletvekili Hayrı Ba-
şar'm, Sakarya nehrinin, Kavuncu köp
rüsünden Çiftelere kadar olan kısmının 
da temizlenip temizlenmeyeceğine dair 
soru Önergesi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı İbrahim Deriner'in ya
zılı cevabı (7/335) 239:240 

— Konya Milletvekili Nazif Kuru
cunun, Konya'nın Yunak ilçesinin Bİektrik1 

enerjisi ihtiyacına dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner * 
ile İmar ve İskân Balkanı Haldun Menlteşe-
oğlu'mm yazılı cevaplan (7/315) 581:583 

— Maraş Mil'leibvelfcî'li Kemali Baya-
•zıt'ın, Maraş'm «lefctrik enerjisi ihtiyacı
nın ne şekilde karşılanacağına da!ir sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baikam îbra-
fhim Deriner'in yazılı cevaıbı (7/322) 86:87 

— Tokirtfağ Milletvekili Orhan öz-
trak'ın, Ergene suyunun ve ayaklarının 
yaptığı tahribatın önlenmk^i konusunda 
ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Enerji 
ve Talbiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Derin
er'in yazı'lı cevabı (7/320) 86 
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Gümrük ve Tekel Bakanından 
— Aydın Mİlldtvekili M. Kemal Yıl-

iRiaz'ın, (tütün dkicilerin'b. ihtiyaçlarına ve 
TütünoüÜük Kanununun değiştirilmesinin 
•düşünülüp düşünülmediğine dair sonısu ve 
Gümrük ve Te&el Batanı İ&raıhrm Tekin'İn, 
yazılı cevabı (7/334) 584:588 

İçişleri Bakanından 
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'

un, Aydın'ın San'kemcr, Acarlar ve Bıyıklı 
Köylerimde belediye teslkilâltı Ikurafcıasmm 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu 
ve İçicileri Balkanı Faruk SÜlkan'ın, yazılı 
cevabı (7/324) 583 

— lamir MjI'letvcikilİ Şeref Bakgı&'m, 
tamÜr'in Bergama Belediyesine intikal eden 
yolsuzluk ikM'iasmı soruşturacak ımüfottiş.c 
dair İçişleri Bakanınfdan yazılı sorusu 
(7/354) 647 

— Konya Milletveikîü Nazif Kuru-
cu'nun, Ankara^da 'bulunan, Akşehir öğ
rencileri Tandım ve Dayanışma Derneği 
üyelerinin, fimler ol'duğuna dair soru öner
gesi ve tçi^lierİ Balkanı Faruk B'üfkan'ın 
yazılı cevabı (7/289) 236 

— Sakarya MiMcfcvdkSIi Hayretftiıı ITy-
sal'ın, Keçüborhı Ortaokul Üğretmcnlerin-
dlen ikisinin, BrJkanlıik emrine alınma sebıê  
bine dair sorusu ve Adalet Bnikaııı Ha
san Dinçer, içişleri Bakanı Faruk Süikan 
VG "Mîllî Eğitim Ba'kam Oriıan Dengiz'in 
yaradı cevapları (7/292) 578:081 

— Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar']n, 
Malatya'nın Arguvan ilçesinin HÜlküme'fc 
konağına kavuşması hususunda ne dügü-
milldüğüne dair, sorusu ve Malîye Baltanı 
Cihait IBBgehan, Ulaştııtma Balkanı Seyfi 
özfcüılk, Adatet Bakanı Hasan Dinçer ve 
İçişleri Bakam Farulk Sükun'ın yazılı ce
vapları (7/212) 573:575 

tmar ve İskan Bakanından 
— Afyon Karalıisar Mitletve'kil'î Mtıraft 

öner'İn, Afyon ilinin. Bolvadin ilçesine' 
Ibağ-lı Karayokuş köyünün, İnliıdcrc mev-
Ikiıno taşınmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair İmar ve İskân Bakanından 
yazılı sorusu (7/345) 183 

Sayfa 
— Konya Milletvekili Nazif Kuru-

cu'nun Konya'nın Yunak ilçesinin eleflrtrilk 
enerjisi ihtiyacına dair sorusu ve Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar ,B,aıkanı ibrahim Deriner 
ile tmar ve İskân Bakanı Haldun Mienlte* 
sooğlu'nun yazılı cevaplan (7/315) 581:583 

Köy işleri Bakanından 
— Çcu'utn Milletvekili Hasan Lâtif 

Sarcyiüce'nİ'n, Çorum'un Bayalt ilçesine bağ
lı Toylıane köyü içme suyu işinin ne zaman 
lıalldlüıleecğino dair- sorusu ve Köy işleri 
Balkanı Sâlbît Osman Aveı'nın yazılı ec-
valbı (7/336) 589 

— izmir MilkftveM'li Mustafa Uyar'-
m, Çiftç'ifyi Toprak'lanıclmma Kanununun 
uygulanimasma dair oorusu *re Köy İşleri' 
Bakanı Sabit Osman Aveı'nın yazılı eevalbı 
(7/340) '183,590:593 

— Konya Millötvdkill Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Seydiçdhlir ilçesi Ketenli 
ıkasaıbaitının gelişmesi için ne gibi tddbirler 
alınacağına dair sorusu ve Köy işleri Ba-
•kanı Salbİt Osman Avcı ile Bayındırlık Ba
ltanı Mom Endİnç'in yazılı cevaplan 
(7/329) 87:88 

Maliye Bakanından 
— içel MiıllfttvelkİIİ Kemal Ata'raan'm, 

Beyşehir gtfiünddki avlanma ihalesine dair 
flora önergesi, ve Maüyc Bakanı üîhaıt Bil-
göhan'ın yazıh cevabı (7/307) 237:239 

— Sinop Miİletvdkili Hilmi İşgüzar'm, 
Malatya'nın Argnvan ilçesinin Hükümet 
konağına 'kavuşması hususunda ne düşü-
şünaiîdüğünc, dair sorusu ve Maliye .Ba
kanı CHıat Bilgehan, Ulaştırma Bakanı' 
Seyfi öztürlt, A'da'tett Bakanı Hasan Din
çer ve İçişleri Balkanı Farıtk Sükan'ın ya
zdı cevaplan (7/212) 573:575 

Millet Meclisi Başkanından 
— Çankm Milletvekili Dursun Alkçaoğ-

lu'nun, Meclis toplantılarına kaıtılmıyan 
ımiUetveldlIerinc dair Millet Meclisi Başta
nından yazdı »ora önergesi (7/351) 397 

Millî Eğitim Bakanından 
— Çamkın Milletvekili Dursun Altçaoğ-

lu'nnn, Bakanlık bünyesj içinde ek görev 
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ve vekâlet ücreti alan personele da'ir Millî 
EğÜtüm IBakanmdan yazılı sorusu (7/349) 286 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyİİce'nin, Çorum'un Yeni Çamlıca IkÖyün-
*de ortadkul açılmasının düşünülüp düsü-
vühneJcliğine dair Millî Eğitim Bakanından 
yazdı sorusu (7/353) 647 

— D^yarfbafcır Miltefcvelkili Tank Ziya 
Ekânci'nÜn 1966 yılında orta IdereceÜİ öğ-
retim yapan okullarda bu .okullarda öku-
yan öğrencilerin adedine dair soru öner
gesi v© Mîllî Eğitim Bakanı Orbaıı Den-
gkln yazılı cevabı (7/193) 223:229 

~ Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat 
Fakültesine tbağlı olarak açılmış "bulunan 
İktisat ve İşletmecilik bölümüımn farkîil-
te haline getirilmesinin diısüııülüp düşü-
nütaıediğine dair soru önengesi ve Milli 
Eğitim Bakanı Orban Denigiız'İn yaEilı ce
vabı (7/220) 230:232 

—• İçel Milletvekili Kemal Ataman'-
in, özel Okullar Kanununa istinaden, bu
güne kadar, kaç lise ve yütesek ckulun 
faaliyete geçmiş olduğuna dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Oıihan Den-
giz'in yazılı cevabı (7/257) 23.3:23-1 

— İstanbul Milletvekili Osman Ömer'
in, 1§67 yılımda İstanbul'un ilçelerinde ye
niden lise açılıp açılmıyacağına dair soru
su ve Millî Eğitim Baıkanı Orhan Deıı-
ıgiz'in yazılı ceıvabı (7/310) 84:85 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
ozlü'nıün, İnebolu ve Çatatzeytin ilçele
rindeki liselerin Öğretmen ihtiyaçlarının 
ne zaman karşılanacağına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Onhan Deıngiz'in ya
zılı cevabı (7/304) 84 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin tîy-
sal'm, K&çîlborlu Ortaokul öğretmenlerin
den ikisinin, Bakanlık emrine alınma sc-
babiîte dair aorusu ve Adalet Bakanı Ha
san Dinıçer, İçimleri Bakanı Faruk Siikan 
ve Millî Eğitim Bakanı öıftan Derogiz'in 
yaızıh cevapları (7/292) .'578:081 . 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadrnlı'nın, muvakkat öğretmenlerin sayı
sına dair Millî Eğitim Çakanından yazıh 
jîtorüısu (7/342) 95 

Sayfa 
Millî Savunma Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
IIHI, ordu'ya dağıtılan broşürün tam met
ninin ne olduğuna ve kim tarafın'dan ya
zıldığına dair soru önengesi ve Başbakan 
adına Millî Savunma Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun yapılı cevabı (7/2.15) 230 

Saflık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 

Ekincinin, Trabzon'un VakÜkefhir ilkesi 
Yalı Köyünde kurulması düşünülen sağ
lık ve Sosyal Yandım Bakanından yazılı 
sorusu (7/330) 90 

Sanayi Bakanından 
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-

mazî-n, Aydın'da ham bez dokuma fabri
kası kurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Sanayi Balkanından yazılı so
rusu (7/352) 653*47 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekİuci'nin, Diyatfonikır Zirai Bölge Müca
dele Reisinin tâyin ve tutumuna dair Ta
rım Bakanından yazılı sorusu. (7/040) 95 

Ticaret Bakanından 
— Diyarbakır Milletvekili Tarık 2iya 

Eldnci'nin, İskenderun'da kurulan 'buğ
day şualaııfdırma tesisine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Tarım ve Ticaret Bakan
larından ya-zılı sorusu (7/343) 95 

Turizm vs Tanıtma Bakanından 
~— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun, Adana Radyosunun, Mersin'e 
naklolunacağı söylentilerinin doğru olup 
»olmadığına dair som önergesi ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Nihad Kurşadın yazılı 
cevabı (7/337) 240 

Ulaştırma Bakanından 
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 

tSa-nyüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesin
de, PTT hizmetlerinin artan ihtiyaçlara 
cevap verecek hale getirilmesi 'hususun
da no düsünül'düğüne dair sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Scyfi Öztürk'ün yazılı ceva
bı (7/313) 85:86 

— Muğla Milletvekili Seyfi Sadi Pen-, 
cap?m, • Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı' 
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Söğüt köylülerinin, PTT açılması için rakı 
müracaatlarına hangi gerekmeyle menfi ce
vap verildiğine dair soru önengesi ve Ulaş
tırma Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı ce
vabı (7/282) 235 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'm, 
Malatya'nın Anguvan ilçesinin Hükümet 
'konağına kavuşması hususunda ne düşü
nüldüğüne, dair sorusu ve Maliye Bakanı 
Cİhad Bilgehan Ulaştırma Bakanı Seyfi 
üztürk, Adalet 'Bakanı Hasan Dinler ve 
İçişleri Bakanı Faruk Siikan'ın yazılı ce
vapları (7/21Ğ) 573:575 

Suııuklar ve Telgraflar 
— Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ce

mal Tural'ın, Millet Meclisi Başkanı Fer-
rııh Bodbeyü'nin ve şatomda milletvekil
lerinin Kurban Bayramlarını kutladığına 
dair telgrafı. 329:330 

— Millet Meclisi Başkanı Ferruıh Bwz-
beyli'nin Genelkurmay Başkanının ve onun 
şahsında Ordu mensuplarının Kutjban 
Bay ramlarını kutladığına dair telıfrafı. 030 

Tasanlar 
— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 

maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında (1/238) 532 

— Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanım tasarısı (1/312) 397 

(1/344) 324,f>32 
— Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'-

in geri Jtalan cezasının affı (hakkında 
(1/243) 126:128 

— 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tari'hli Ek 
Tüzüğün onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında (1/260) 453,500:503 

— 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kanununa ek kanun tasarısı (1/346) 397 

— Başbakanlrk Basımevi döner serma
ye işletmesi kuruluşu hakkında kanun ta
sarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler halikında (1/3) 618:619 

— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
lusu hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri-

Sayfa 
nin değiştirilmesine, t i r maddenin kaldı
rılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin 
eklenmesine dair (l/332)_ 101:102 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8.8.1961 ta j 

rihli ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununa geçtei üç mad
de eklenmesine dair 8 . 8 , 1961 tarihli ve 
342 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair (1/340) 183 

— Ceza işlerinde karşılıklı yardım Av
rupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu halikında (1/147) 451,488:491 

— Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 484-1 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi 
•hakkında (1/J23) 286,606 

— Deniz İş kanunu tasarısı (1/233) 7:43, 
104:126f128:138,148:149,177:180 

— Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında (1/333) 101rlO2 

— DSİ Genel Müdürlüğünün 1ÎMÎ5 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/350) 532 

— Ege Üniversitesinin 1965 yılı Kesin-
besap kanunu tasansı (1/351) 532 

— Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması halakmda (1/30O) 183, 

324,368:385 
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı (1/348) 531 

— İki kişiye vatani 'hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında (1/226) 616:617 

— insan haklan ve analıürriyetlerini 
korumaya dair Avrupa Sözleşmesine iliş
kin 2 numaralı Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında (1/341) 183 

— İşçilerin îyonizan Radyasyonlara 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/342) 242 

— îş kanunu tasansı (1/232) 149176,245: 
283,290:322,385:394,401 :431,467:487, 

672*683 
— Kara avcılığı kanunu tasarısı 

(1/339) 95 
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—~ Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy
le Trabzon'da bir üniversite kurulması 
hakkında Kanunim ve buna ek J9.9.19G3 
tarihlî ve 336 sayılı- Kanunl'a 16.2.1565 

• tari'Mi ve 535 saydı Kanunun bâzı madde
lerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/338) 46, 

102,532,619:644,052:672 
— Makinaîardan korunma ile ilgili 119 

sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
(1/319) 183,456,516 =519,538,594:5!>7 

— MİHetlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge
nel Konferansının Kırkbeşinei Toplantı 
Dönemi sırasında kabul edilen 11(3 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/309) 183,454:455,508:511 

— Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek 
Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında (1/261) 452 :453,496 :499 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanlınu tasarısı 
(iy347) 531 

— Otuzbir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında (1/64) C09: 

611 
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 büt

çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/349) 532 
— Serbest malî müşavirlik kanun tasa

m ı (1/166) 98:99 
— Sermaye piyasasının tanzimi ve teş

viki hakkında (1/346) 531 

Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu) 
— Bilcümle bankaların her malî yıl

başında, bu malî yıl içinde toplamış bulun
dukları mevduat yekûnunun % 25 ni ken
di kanunlarına göre kredi olarak çiftçiye 
dağıtmak üzere Zirat Bankasına devret 
meleri mecburiyetlerine dair (2/475) 532 

— Kozan'ın tmaınoğlu nahiyesinde Sa
rıçamı adı ile bir ilçe kuralması-na dair 
(2/472) 397 

— Sahiller hakkında kanun teklifi 
(2/461) 95 

Sayfa 
— Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalı

şan veteriner hekimlere ödenek verilme
sine dair (1/337) 2,101 

— Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel' 
Müdürlüğü İle Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı ku
rum, okul ve kuruluşlara döner sermaye 
verilmesi hakkında (1/259) 96 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kı-
rallığı arasında imzalanan Sosyal Güven
lik hakkında Genel Sözleşmenin onaylan»-
masının uygun bulunduğuna.dair (1/315) 183, 

455:456,512:515 
— Türlri'ye Cumhuriyeti ile Holânda 

Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Gü-
v6nli'k Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair (1/293) 242,456:457,520: 

523,538,598:601 

— Türkiye Cuitthuriycti Hükümeti 
İle Maeartetan Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Haıva Ulaştırmasına dair 
:28 Haziran 1&66 tarihli Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
(1/264) 451:4-32,402:495 

— Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Bölge Birlikleriyle, Türkiye Tütün 
Ekicileri Gened Birliği kanun tasarısı 
(1 208) 60G 

— Yaibaneı memlaketlcdde yapılan ev
lenme merasimle finin kolaylaştırılması 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair (1/181) 454,504:507 

— 3491 sayılı ve 24 . 6 . 1938 tarihli 
Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun iütin-
cİ maddesinin (A/2) 'bendinin tadiline da
ir (2/467) 286 

Adana (Turhan Düligil) 
— Yasama dokunulmazlığının kaldırıl

ması hakkında (3/611) 324 
Afyon Karahisar (Murat öner ve 43 

arkadaşının) 
— Afyon K'arahisar iline bağlı Ba§-

•mafcçı adiyle ilçe kurulması hakkında 
(2/462) 95 

TEKLİFLER 
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Antalya (İhsan ötaöv) 
— Gece öğretimi yapan yüksek dere

celi Istambul Akşamı Teknik Okulunda gö
revlendirilecek öğretmenler ile asistanlara 
•ve diğer personele verilecek ek ücret hak
kında (4/148) (2/166) 102 

Aydın (Reşat Özarda) 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun değişik 89 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/468) 286 

— 5434 sayılı Tünkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 41 ncİ madde
sinin üçüncü fıkrasının yürürlükten kal
dırılması hakkında (2/476) 532 

827 sayılı Rıhtım Resmî Kanununun 
(birinci maddesinin birinci fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici üçüncü 
madde eklenmesine dair (2/471) 397 

Bursa (Sadrettin Çatığa ve 106 ar
kadaşı) 

— Bölge tiyatroları bakında (2/8) 99:100 

Cuıinhuriyeit Senatosu Aydın Üyesi 
(Osman Saim Sarıgöllü ve 11 arkadaşı) 

— Devlet Operası kuruluşu hakkında 
(2/199) 400:401 

Cumhuriyet Senatosu Balık esi Üyesi 
(Hasan Âli Türker) 

— Karma yemlerin i-mâl ve satışını dü
zenliydi kanun teklifi (2/474) 332 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
(Itifat öztnrkçinc ve 10 arkadaşı) 

— 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mah
sus Terfi Kanununun 10 neu maddesinin 
(C) fıkrasını iadil eden 63 sayılı Kanunun 
1 ncİ maddesine 1 ııci fıkra eklenmesi hak
kında (2/470) 324 

— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi (Ahmet Nıısrct Tuna) 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 
18 ncİ maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında (2/473) 397 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesî 
Fahri ösdilek ve S arkadaşı) 

— Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu Abdur-
rahman özgen'e vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında (2/264) 613:014 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi (Sami 

Küçük ve 3 arkadaşı) 
— Mdiımetoğlu tsmail Borazan'a vatani 

hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkın
da (2/356) 617:618 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi' 
(Mehmet Ali Demir ve Oarkadaşı) 

— Tarım Bakanlığı Ziraat idleri, Zİrai 
Mücadele ve Zirai Karantina Genci Müdür
lüklerine bağlı kurum ve kuruluklara döner 
sermaye verilmesi hakkında (2/71) 96 

Cumlıuriyet Senatosu Yozgat Üyesi (Sa
dık Artukmac) ve Trabzon Milletvekili 
(Hamdi Orhon) 

— Tapu sieil binalarının inşası veya 
satmalınması için alınacak hare hakkında 
(2/466) 183 

Çanakkale (Cihad Baban) 
— Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet 

tertübnden aylık bağlanmasına dair (2/119) 611: 
613 

Çankırı (Mehmet Ali Arsan) 
— Çankırı ili Kurşunlu ilçesine bağlı 

Bayramörcn nahiyesinin ilçe haline getiril
mesine dair (2/469) 324 

Diyarbakır (Hasan Değer) 
17 , 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal • 

Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı yeni hükümler ek
lenmesine dair (2/459) 2 

Elâzığ (Nurettin Ardıçoğlu) 
— Kamulaştırma bedelleriyle kurulacak 

sanayi tesislerinin vergiden muaflıkları hak
kında (2/465) 95 

İzmir (Mustafa Uyar ve 18 arkadaşı) 
— Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve 

Bölgo biri lideriyle, Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun teklifi (2/18)) 606 

İzmir (Mustafa Uyar ve iki arJcadaşı) 
— 780 sayılı Bazı suç ve cezaların affı 

hakkındaki Kanunun 7 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (2/463) 95 

İzmir (Mustafa Uyar ile Arif Ertunga) 
— 28 . 6 . 1966 ffün ve 766 sayılı Tapu

lama Kanununun 42 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair (2/460) 47 

İzmir (Mustafa Uyar ve üç arkadaşı) 
— Kaçakçılığın men ve takibi hakkında

ki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Kanunla 
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değiş'İk 60 DCI maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında (2/464) 95 

Kayseri (Feyyaz Koksal ve 29 arlmdaşı) 
— Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları 

krulmasma ve 6235 ve 7303 sayılı kanun
ların yürürlükten kaldırılmasına dair 
(2/413) 99,100:101,103 

Nevşehir (İbrahim Boz) ve Aydın Millet
vekili (Nahit Menteşe) 

— 832 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/477) 532 

£«*//« 
Samsun (Kâmran Evliyaoğhı) ile Ha

tay Milletvekili (Hüsnü özlıan) 
— Abdullah Oğuz'a vatanî hizmet ter

tibinden aylık bağlanmasına dair (2/326) 614:616 
Tokat (Fehmi Alacalı) 
— ilacı Osman Dağdaş'a vatani hizmet 

tertirbnden aylık bağlanmasına dair (2/458) 2 
Trabzon (Hamdi Orhon) 
— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 

Kanuna bağlı ve 7108 ve 45 sayılı kanunlarla 
değiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesi
ne dair olan 661 sayılı Kanunun 1 nei mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/432) 3:4 

TEEKEUELES 
Başbakanlık tezkereleri 

Çeşitli iğler 

— Sayın Cumhurbaşkanı " Cevdet Su-
nay'ın Amerika'ya yapacakları seyahate Ko
caeli Milletvekili Nihat Erim ve İstanbul 
Milletvekili Aydın Yalçın'ın katılmalarının 
kararlaştırılmış bulunduğuna dair (3/616) 431: 

432 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1961 yılı dö

ner sermaye hesaplarına ait 1961 bilançosu 
ile uzman murakıp raporu ve rapor hakkın
daki idare mütalâasının sunulduğuna dair 
(3/612) 3i?4 

— Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldınm'ın, yasama dokunulmazlığı İle 
ilgili soruşturma evrakının 780 sayılı Af Ka
nunu muvacehesinde adlî mereifere tetkik 
edilmek üzere iadesine dair (3/617) 40ü 

— Vâki davet üzerine Suriye'yi ziyaret 
edecek olan Devlet Bakanı Kâmil Ocak'a 
Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabey-
li'nin refakat etmesinin uygun görüldüğüne 
dair (3/599) 47:48 

Geliverme isteği 
— Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 

Yıldınm'ın, yasama dokunulmazlığı ile ügîli 
soruşturma evrakının 780 sayılı Af Kanu
nu muvacehesinde adlî mercilere tetkik edil
mek üzere iadesine dair (3/617) 400 

ölüm 
— Urfa Milletvekili Atalay Akan'in öl

düğüne dair (3/594) 3 

Tasama dokunulmazlığı 
— Adana Milletvekili Turhan Dilligİl'-

in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/595) 47 

(3/596) 47 
(3/615)' 397 
— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/593) 2 

(3/601) 95 
(3/602) 95 
(3/603) 95 
(3/604) 96 
(3/605 96 
— Kastamonu Milletvekili A. Şevket 

Bohça'nın, yasama dokunulmazlığının* kal
dırılması hakkında (3/597) 47 

Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı teskereleri 
— Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 

ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mi
mar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılması
na datr kanun teklifinin havale edilmiş ol
duğu Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyon
larından seçilecek 5 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
(3/609) 99 
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Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı teskereleri 

— Millet Meclisi günden in in öncelikle 
görüşülmesi kararlaştırılan işlerin 5 nci 
maddesin*:! o bulunan Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv'İn, gece öğretimi yapan yüksek 
dereceli istanbul. A'k.şaın Teknik Okul tında 
görevlendirilecek öğretmeni er île asistanla
ra ve diğer personele verilecek ek ücret İta
mın teklifinin Komisyona geriverihnesino 
dair (İ/143) (2/1C6) 102 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
— Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret

leri sıraaırıtk Anayasanın 100 neü maddesi 
gereğince kendilerine Cumhuriyet Senato
su Başkam İbrahim Şevki Atasağım'ım ve-
ldllik edeceğine dair (3/618) 44!) 

. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Babım Kâmil Ocak'a Devlet Baka
nı Ueıet Sczgin'in vekillik etmelerinin uy
gun. görüldüğüne dair (3/607) 104 

— Vazife ile yurt dışına gklen Dişile
ri Ba'kanı İhsan Sabri nağlayangil'e İçişlc-
î'i Bakam Faruk Sultan'm vekillik edeceğine 
dair (3/808) 103:104 

(3/820) 53£ 

— Vazife ile yurt dtfinag iden Millî Sa
vunum Bakam Ahmet Tcpaloğlu'na, Ma
liye Bakam Cılıat. Bil'ge'han'ın vekillik etme
sinin uygun görüldüğünü dair (3/62.1) 5;rS6 

— Yeni bir Devlet Bakanlığı kurularak 
'buraya c.:;ki Ulaştırma Bakanı Seyü Östürk'-
ün atandığına ve Bakanlar Kurulundan çe
kilen bâzı bakanların çekilmelerinin kabu'ii 
ile yerlerine yapılan yeni atanmaların Bar
bakanın teklifi üzerine uygun görüldüğü
ne dair (3/619) * 419 

Ckraılmriyet Senato,™ Başkanlığı teskereleri 
— Başbakanlık Basımevi döner semayc 

işletmesi kuruluşu hakkında kanun fasa;!sı
na dair (1/3) G18:(!L9 

— Çalınma Bakanlığı kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kamınım 4 neü 
maddesinin (D) fırkasının değiştirilmeyi ve 

bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısına, dair (1/123) 606 

— (üder Vergileri Kanununda, bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/300) 324,368:385 

Deprem Bölgesi Araştırına Komisyonu Başkan
lığı teskeresi 

— Komisyonun görev süresinin 25 Mart
tan 25 Nisan 19G7 tarihine kadar uzatılması
na dair (10/4) 186 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi 

— Mühendisler Odaları hakkındaki ka
nun teklifini görüşecek Geçici Komisyona 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonundan 
da üye alınmalına dair (4/155) 103 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
— Bir toplantı yılında iki aydan çok 

için alan İzmir .Milletvekili Şevket Adalan'a, 
ödeneğinin verilebilmesine dair (3/633) 368 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
iüiıı alan Kaceli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğluna ödeneğinin verilmesine dair (3/630) 330 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılın
da iki aydan fazla izin alan Adana Milletve
kili Tahir Yüeckok'c Ödeneğinin verilmesine 
dair (3/600) 47 

— Sayın üyelerden bâzılarına İzin veril
mesine dair (3/624) 4 

(3/606) 103 
• (3/831) 244:245 

(3/632) J 368 

— Cııııvlıuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Osman Salın Sarıgöllü ve î l arkadaşının, 
Devlet Operası kuruluşu hakkındaki kanun 
teklifinin, aynı konudaki tasarıyı görüşmek 
ü/;cre kurulan Geçici Komisyona, havalesi
ne -dair (2/J9Ü) 400:401 

Sayıştay Başkanlığı teskereleri 
— Ank bulunan Sayıştay Başkanlığına 

swiııı yapılmalına dair (3/508) 47 
— 1050-sayılı Genel Muhasebe Kanunu

nun 76 ııcı maddesi hükmü uyarınca düzen
lenen raporun sunulduğuna dair (3/592) 2 



— 23 -

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cilt Sayfa 
6 . 3 . 1967 tarihli 68 nci Birleşime 

ait 15 46 
. 8 . 3 . 1967 tarihli 69 ncu Birleşime 
ait 15 90 

9 . 3 . 1967 tarihli 70 nci Birleşime 
ait 15 95 

10 . 3 . 1967 tarihli 71 nci Birleşime 
ait 15 140: 

141 
13 . 3 . 1967 tarihli 72 nci Birleşime 

ait 15 182: 
18:1 

15 . 3 . 1967 tarihli 73 ncü Birleşime 
ait 15 242 

16 . 3 . 1967 tarihli 74 ncü'Birleşime 
ait 15 286 

17 . 3 . 1967 tarihli 75 nci Birleşime 
ait 15 324 

Cilt Sayfa 
29 . 3 . 1967 tarihli 76 neı Birleşime 

ait 15 364 
30 . 3 . 1967 tarihli 77 nci Birleşime 

ait 15 396: 
397 

31 . 3 . 1967 tarihli 78 nci Birleşime 
ait 15 445 

3 . 4 , 1967 tarihli 79 ncu Birleşime' 
ait 15 530: 

531 
5 . 4 . 1967 tarihli 80 nei Birleşime 

alt 15 604: 
606 

6 . 4 . 1967 tarihli 81 nci Birleşime 
ait 15 646: 

647 
7 . 4 . 1967 tarihli 82 nci Birleşime 

ait 16 2 

YOKLAMALAR 

Cilt S*yîe 
15 3, 

47,91,96,141,184,243,287,305, 
398,446,532,607,647 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Mustafa Akalın (Afyon Karahisar) -
Scnattör ve milletvekillerinin aldıkları öde
nek hakkında kamu oyunda yanlış kanılar 
bulunduğuna, bunun giderilmesi için açık
lama yapılması -gerektiğine dair demeci 144: 

145 
— Senato üyelerinin ve mille-fcvdkillcri-

nin ödenekleri ile İlgili olarak daha önceki 
bîr birleşimde yapmış olduğu ve basına 
yanlış akseden konuşmalarını açıklayan ve 
maksadının bîr zamla ilgili olmayıp, Mec
lis ve Senato çalışmalarına devamı sağla* 
inak üzere bir uyarmadan ibaret olduğuna 
dair demeci 326:328 

Ahmet Nihat Akay (Çanakkale) - Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli 
ve 336 sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli 
ve 535 sayılı Kanunun bâzı maddelerine 
birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin 
değiştirilm-esi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 630:631 

Erol Yılmaz Aksal (Rize) - Samsun 
Milletvekili Kâmr-an Evliyaoğhı île Hatay 
Milletvekili Hüsnü -Özkan'ın; Abdullah 
Oğuz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifi münasebe
tiyle , 616 

Bursun Akçaoğlu (Çankırı) - 2 nei 
ıBeş Yıllık Plân yapılırken Çankırı ilinin 
kalkınması için tedbirler alınması gerekti-1 

ğine dair demeci 365:367 

Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) - Deniz ts 
kanunu tasarısı münasebetiyle 16:17,19,35, 

109 rll0,130 

Sayfa 
— İş Kanunu tasarısı münasebetiyle 260,263, 

269,282,316:317,321=322,393,407:408, 
421,460,470,477,682 

— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy
le Trabzon'da bir üniversite (kurulması 
'hakkında Kanunun ve buna ek 19.9.1963 
tarihli ve 336 sayılı Kanunla 16:2.1965 ta
rihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı maddele
rine birer fıkra eklenmesi ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 625 ?626,658,665:666 

— Türkiye'de boraks madenlerinin ya
bancı firmalarca değil, Hükümet eliyle 
işletilerek satılması gerektiğine dair de
meci 287:288 

ismail Hakkı Akdoğan (Yozgat) • Mil
let Meclisi tutanaklarında ve ses bantla
rında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddi
asını tahkik için kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu münasebetiyle 49:58,;1S6, 

217,218:221 

Şevket Asbuzoğ-lu (Eskişehir) - Millet 
Meclisi tutanaklarında ve ses bantlarında 
sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiasını 
tahkik için kumlan Meclis Araştırma Ko
misyonu raporu münasebetiyle 78:79,2Û9:211 

Hüsamettin Atabeyli (Kara) - Millet 
Meclisi tutanaklarında ve ses bantlarında 
sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiasını 
tahkik için kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonu raporu münasebetiyle 222 

Mehmet Atagün (Kırklareli) - Deniz -
İş kanunu tasarısı münasebetiyle 117,123,134 

îhsan Ataöv (Antalya) - Deniz - îş ka
nunu tasarısı münasebetiyle 10:11 

— iş kanunu tasarısı münasebetiyle 149: 
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Sayfa 
Yusuf Ziya Babadınh (Yozgat) - Kara

deniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'
da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli 
ve 336 sayılı Kanunla 16 •. 2 . 1965 ta
rihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı maddele
rine birer fıkra eklenmesi ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 622:624 

Şeref Bakşık (İzmir) - Deniz i§ kamum 
tasarısı münasebetiyle 9:10 

— iş kanunu tasamı münasebetiyle 076:677 
Nâzım Bayıllıoglu (Adıyaman) - Adı

yaman merkez ve ilçelerinde sağlık ele
manları bulunmadığına, yolların bozuk ol
duğuna, tütün piyasasının geç açıldığına 
bu nedenlerle gerekli tedbirlerin alınma
sına dair 533:543 

Rıza Baykal (Mardin) - Mardin ilinde 
hastanelerde doktor bulunmadığına, sağ
lık hizmetlerinin ve d'iğer çeşitli hikmetle
rin tam alarak yenine getirilmediğine, özel
likle asayiş konusunda tedbir alınması ge
rektiğine dair 647:648 

Cihat Bilgehan (Maliye Bakanı) (Ba
lıkesir) - Otuzbir kişiye vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında ka
nım tasarısı ve Maliye ve Pl&n komisyon
ları raporları münasebetiyle 610 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Kara
deniz Teknik Ütıİvcrsitetıi adiyle Trabzon'-

Sadrettin Çanga (Bursa) - Gemlik Suni 
İpek Fabrikasının tevsii işinin durdurulup 
durdurulmadığının açıklanmasına dair 
demeci 244 

Ahmet Cebi (Trabzon) - İş kanunu ta
samı münasebetiyle 154:155 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Deniz İş 
kanunu tasarısı münasebetiyle 120:121 

— îş kanunu tasarısı münasebetiyle 2GC :2ö7, 

Sayfc 
da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanunun ve buna ek 19 , 9 . 1963 tarihli 
ve 336 sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 ta
rihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı maddele
rine birer fıkra eklenmesi ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesi baklanda kanun tasa
rısı münasebetiyle 637:638 

Sadi Bütay (Bilecik) • İş kanunu ta
sarısı münasebetiyle 257,262,266,292,301,304 

Sami Binicioğln (Manisa) - Gençleri
mizin Avrupa gençliğini gerek giyimlerinde 
gerekse eğlencelerinde taklidettikfcrinc, 
bu konularda kanuni ve idari tedbînlcr 
alınarak gençlerimizin dejenere olmaktan 
kurtarılmaları gerektiğine dadr 399:400 

İsmail Hakkı Boyacıoğlu (Burdur) -
Deniz İs kanunu tasarıs münasebetiyle 33,113, 

116,132 
— tş kanunu tasarısı münasebetiyle 175,473 
Mahmut Bozdoğan (Adana) - Devltet 

dairelerinde ve okullarda çatıştırılan hade
melerin geçim sıkıntısı çektiklerine, Devlet 
Memurları Kanununun tatbikatında bun
ların güç durumlarının da giderilmesi için 
tedbir alınmasına dair 399 

Osman Bölükbası (Ankara) - Millet 
Meclisi tutanaklarında ve ses bandlarmda ' 
sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiasını 
tahkik için Iturulan Meelis Araştırma Ko
misyonu rapoı-u münasebetiyle 58 ; 75,212:216, 

354:361,539:564 

— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy
le Trabzon'da bir üniversite kurulması hak
kında Kanunu ve buna ek 19 . 9 . 1963 
tarihli ve 336 sayılı Kanunla lö . 2 .1965 
tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı madde
lerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı madde
lerinin değiştiril mcai hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle . 669:670 

ç 
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D 
Sayfa 

Orhan Dengiz (Uşak) * Kara
deniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'
da b:,r üniversite kurulması hakkında 
Kanunun ve buna ek 1 9 . 9 . 1963 tarihli 
ve 336 sayılı Kamınla İG . 2 . 1965 ta
lihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı maddele
rine birer fıkra eklenmesi ve bâzı nıaddc-
Tcıânin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 671 :C72 

Orhan Dengiz (Millî Eğitim Baka-
m) - Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğretim 

Cengiz Ekinci Kars) - Deniz İş kanu
nu tasarısı münasebetiyle 129 

— iş kanunu tasarısı münasebetiyle 413 
Ali Naili Erdem (Çalışma Bakanı (ta

mir) - Deniz iş kanunu tasarısı münasebe
time 10,20:21,25:26 

— İş kanunu tasarısı münasebetiyle 157:159, 
164:165,268:269,391:392,407,474:476, 

479,484,679:632 

Mesut Erez (Kütahya) - Kara
deniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'
da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli 
ve 336 sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 ta
rihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı maddele
rine birer fıkra cklcnmcfâ. ve bâzı madde-
îcif'nin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 626:627,642:643,659,063: 

664,666:667 

Kadri Eroğan (Sakarya) - Kara
deniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'
da b;r üniversite kurulması hakkında 
Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli 
ve 336 sayılı Kanunla J0 . 2 . 1965 ta
rihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı maddele
rine birer fıkra eklenmesi ve bâzı nıadde-

Sayfct 
üyesi bulunmayışı yüzünden feei durumda 
olduğuna ve gerekli tedbirlerin alınması
na dair demeci münasebetiyle 146:148 

Nihat Diler (Erzurum) - Gider Vergi
leri Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
ması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 376:377 

— Kış, mevsiminin uzun ve şiddetli geç
mesi dolayısiyle Erzurum'da yem sıkıntısı 
başgösterdiğine, hayvan telefatını önlemek 
için Hükümetçe tedbir alınması gerektiğine 
dair 608 

Ici'inin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 633 

Mehmet Ersoy (Kütahya) - Millet 
Meçlisi tutanaklarında ve ses banblarHi-
da sahteeilik ve tahrifat yapıldığı iddia-

'sım tahkik için kurulan Moelis Araştır^ 
rma Komisyonu raporu münasebetiyle. 196:209, 

565:567 
îlhâmi Ertem (Millî Eğitim Bakanı) 

(Edirne) - Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adiyle Trabzon'da 'bir üniversite kurulma
sı hakkında kanunim ve buna ek 
19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 sayılı Ka
nunla 16 . 2 . 1966 tarihli ve 533 sayılı 
Kanunun bâzı madelerinc birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerin değiştirilmesi 
haklanda kanım tasarısı münasebetiyle 

655:636,636:637 
Mustafa Ertuğrul (İstanbul) - Deniz 

İŞ Kanunu tasarısı mumasabetiyle 19:20 
— İş Kanunu tasarısı munascSbctİylo 

103,414:415,418 
Kenan Esengin (Zonguldak) — Otnz-

bir kigiye vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle GlOrOll 
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G 
Sayfa 

Kasım Crülek (Adana) - Buğday ve pa
muk tarımında daha fazla ürün sağlaya
cak cinsten tohumların kullanılması için 
Hükümetçe gere îdi tedbir alınmasına da
ir demeci. 325:326 

AMurrahmin Güler (Çorum) - İş Ka
nunu tasarısı münasebetiyle. 101:102,170,252: 

* '253,257,470:471 
Ferda Güley (Ordu) - Samsun Millct-

vefkıili Kanaran Evl'iyaoğhı ile Hatay Mil
letvekili Hüsnü Özkan'ın, Abdullah Oğuz'a 
vaıtani hizmet tertibinden aylık '-bağlan* 

Hihri işgüzar (Sinop) - İş Kanunu ta
sarısı münasebetiyle. 171:172,292 593,298: 

Yahya Kanbolat (Hatay) - İş Kanunu 
tasarısı münasebetiyle. 169 ;170 

Kâzım Kangal (Sivas) - Kın mevsimi
nin uzun sürmesi ve şiddetli geçmesi se
bebiyle Sivas ilinde hayvan yemi sıkıntısı 
•çekildiğine, bu sobenle tohumlukların 
(hayvanlara yedirilmesi zorunluğu hâsıl 
'olduğuna, bu konularda Hükümetçe ted-
(bir alınması gerektiğine dair. 398:399 

Ali Karcı (Adana) • Deniz İş Kamımı 
tasarısı münasebetiyle. 7:8,14:15,23:24 

— Gider Vergileri Kanunumda bâzı' 
•değişiklikler yapılması hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle. 375:376 

Faik Kırbas,lı (Burdur) - Çanakkale 
Milletvekili Cihad Baiban'ın Salih Sıtkı 
Fıstıkeri'ne vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair kanun teklifi mü-
nasöbe'tiyle - 612 

Sayfa 
masına dair kanun toklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle. 614:616 

— Türkiye - Suriye sınırı üzerimdeki 
gümrük kapılarında Türk hacılarından 
yersiz alınan paralara dair. 649:051 

Mehmet Güven (Kırşehir) - 440 sayılı 
Kanunun espirisi içinde yapılan mecburi 
zamlardan bâzı tacirlerin haksız fiyat ar
tışları yaptıklarına, bu konuda gerekli 
tedbirlerin alınmasına dair. 243:244 

299,306 

K 
— Deniz İş, Kanunu tasarısı münase

betiyle 14,106,126 
İŞ Kanuuu tasarısı münasebetiyle. 2811282, 

•311,3-17,320,408,472:473 
— Karadeniz Teknik Üniversitesi 

adiyle Trabzon'da bir üniversite kurul
ması hakkında kanuna ve buna ek 
19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 sayılı Kanun
la 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerine birer fıkra eklen
mesi ve bâzı maddelerinin değiş tiril mesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 602:633 

— Otuz>bir kişiye vatanî hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun 
•tasarısı münasebetiyle 611 

Ali Coşkun Kırca (İstanbul) - Öîder 
Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna-
söbetiyle. 369:370 

H 
Behice Boran Hatlıo (Urfa) • tg Ka- I nunu tasarısı münasebetiyle. 172:173,674:675 

1 
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Sayfa 

yal bakımından Sivas ili olması lâzımgcldi-
ğine dair 141=144 

Talât Köseoğlu (Hatay) - Deniz iş ka
nunu tasarısı münasebetiyle 130 

— Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle • 370,383=384 

—- iş kamımı tasarısı münasebetiyle 156, 
164,246,247,251,256,202:2e&,271^Sl,236„ 
303,305,315,386,404,410,413 =414,416,460: 

461,463=464,468 =469,477 =478,483,675 
— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy

le Trabzon'da bir üniversite kurulması 
hakmda Kanunun ve buna ek 19 , 9 . 1963 
tarihli ve 33G sayılı Kanunla 16. 2.1965 
tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı mad
delerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 639,665 

— Otuzbir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları' 
raporları münasebetiyle 610 

— Tahılları zararlı haşerelerden koru
mak için İskenderun'da kurulan kobalt 60 
irradyatör tesislerinin mevcut faydalar 
yanında vatandaşların sağlığı bakımından 
tehlikeli olup olmadığına dair 534=536 

Rıza Kuaa (Ankara) - Deniz iş kanunu 
tasarısı münasebetiyle 7,9,12:13,15,20,22:23, 

29:82,30:37,38 =39,104 =105,107 =108,109,111 = 
112,114,118:119,122=123,125=126 

— iş kanunu tasarısı münasebetiyle 155:156, 
250:252,254,255,256 =257,261 =262,265:271, 
277:278,29i =292,296 =297,303 =304,305 =306, 
310:311,319 =320,387 =388,403 404,408 =409, 
412,416:417,429 =430,440,459,461,462 463, 

471=472,477 

M 

Sayfa 
Öelâl Nuri Koç (Kars) - Deniz İş Ka

nunu tasarısı münasebetiyle. 114:115 
— Millet Meclîsi tutanaklarında ve ses 

bantlarrnda sahtecilik ve tahrifat yapıldı
ğı iddiasını tahkik için kumlan Meclis 
Araştırma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 79:82,186:187,187:195,216,217,218 

Nuri Kodamanoğru (Yozgat) - Antalya 
Milletvekili ihsan Ataöv'iin, gece öğreti
mi yapan yüksek dereceli İstanbul Ak
şam Tekniker Okulunda görevlendirilecek 
öğretmenler ile asistanlara ve diğer per^ 
sonele verilecek ek ücret kanun teklifi 
münasebetiyle 102:103 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çari-
ga'nm, 106 arkadaşiyle birlikte verdiği 
bölge tiyatroları kanun teklifleri münase
betiyle . 100 

— iş kanun tasara» münasebetiyle 255 
— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy

le Trabzon'da bir üniversite kurulması 
hakkında Kanunun ve buna ek 19 .. 9 .1903 
tarihli ve 336 sayılı Kanunla 16. 2 .1965 
tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı mad
delerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 653 

— Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 
bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldı
ğı iddiasını tahkik idil kurulan Meclis 
Araştırına Komisyonu raporu münasebe
tiyle _ 76 =77 

Tevfik Koraltan (Sivas) - iş kanunu 
tasarısı münasebetiyle 253 

— Üçüncü Demir - Çelik Fabrikasının 
kurulacağı yerin, coğrafi, ekonomi ve sos-

Nahit Menteşe (Aydın) • İş kanunu ta
sarısı munasdbe'tiyle. '1'50:1G1,1'53: 

154,262. 
Haldun Menteşeoğlu. (İmar ve İskân 

Bakanı (O. S. Muğla Üyesi) - Amasya Mil
letvekili Nevzat Senevin; Amasya'daki 
su taşkını üzerinde alman tedbîrler dola-

yısiyle ilgililere teşekkür ettiğine ve bu 
gibi hallerde zararın Önlenmesi için 
daha esaslı tedbirlerin alınması goretkti-
ğinc dair demeci münasebetiyle 649 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Devlet Ba
kanı) (Zonguldak) - Hatay Milletvekili 
Talât Köseoğlu*nun taüıılîan zararlı kaşe-

M 
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relerden korumak iğin Iskenderunda ku
rulan kabak CO radyatör tesislerinin 
mevcut faydalar yanında vatandaşların 
sağlığı bakımından tehlikeli olup olmadı
ğı bakunmdan tehlikeli ôlup olmadığına 
dair demeci münasebetiyle 535:530 

Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) - Deniz 
iş kanunu tasarısı münasebetiyle, 13:14, 

17,17:18,24:25,26y33 ;34,41:43,110,117: 
118,1-30:132,133:134,13ö M7. 

— Gider Vergileri Kanunun da bâzı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun 

Osman Zeki Oktay (Kastamonu) • Bâzı 
(hekimlerin bâzı ilâç firmalarına ortak 
olduklarına, 'bu durumun halk sağlığı 
üzerindeki kötü etkilerine ve İra fconudo 
Hükiimeftin idari ve kanuni tedibirîer al
ması gerektiğine dair 5:0 

Hamdi Orhon (Trabzon) - Deniz iş ka
nunu tasarısı münasebetiyle 11,18: 

19,23,26 

Cevat önder (Erzurum) - Gider Vergi
leri Kanununun da bası değişiklikler ya-

' pılması hakkımda kanun tasarısı müna
sebetiyle. 369,377:381 

Reşat özarda (Aydın) - BaşbaikanMî' 
Rasîmevi döner sermaye işletmesi ikurulu-
şu hakkında kanun tasarısı müjnasebe-
ttiyle 618 

-jÇan-aıkkale Millet-rafeili Cüıa'd Ka-
iban'ın, Salih Sıtkı Fıdtıkeri'ne va'tani hiz
met tertJMnlden ay-lıt bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân Ütomisyon-
•Ian raporları dnünasebetİyle Ö11:612 

- •- „ Deniz İş kanunu tasarısı münasabe-
tiyte 32:33,112,119,130 

Sayfa 
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 

Türkiye - Suriye sınırı üzerimdeki gümrük 
kapılarında Türk hacılarından yersiz alı
nan paralara dair demeci münasebetiyle 

tasarısı münasebetiyle. 3ö9 
— İş kanunu tasarısı münaıseebtiyle. " 159, 

174:175,25i :252,259:260,3 67,2 68,2 T5^83, 
299:301,302,312,316,389:390,404:405,414, 

418,432:437,464,468 

— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy
le Trabzon'da Ibir Üniversite îkurul-
ına-sı hakkında kanunun ve buna ek 
19 . 9 . 1İ>63 tarihli ve 336 saydı Kanun
la 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerine birer fıkra eklen
mesi ve b&zı maddeler inin değiştirilmek 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

640:641 

— Gilder Vergileri Kanununda bâzı d.e-
ğişüklîkler yapifonası fhaıkkında Jtanun ta
sarısı niün'aselbetiyle 372:374 

— İş kanunu tasarısı münasebetiyle İSI, 
163 =164,251,270,277,389,431,434,440,459,467:468: 

«73:674 
— Karaldenİz TeTuıîk Üniversiıtesli advy-

lc Traibaontla bir üniversite 'kurulması 
lıaıkkınfcla Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 
•tarihli ve 336 sayılı Kanunla 16 . 12 . 1965 
tariMi ve 535 sayılı Kanunun ;bâzı mad
delerine birer fıkra eHdenmeöi ve bâzı 
maîdldelerin'İn değiştirilmesi hakkında ka
nun tasamı münasebetiyle 640 

— Milas ovasırfdaiki Bafa gülünün 
biv şahsa tapulanmış bulunmaısmın civar 

N 

O 
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haükm hakları baki'mmdan doğurduğu 
sakıncalar 'teonusurada Hükümetçe tdd'biı* 
'alhnması eercıkitiğin>e dair de-mcci 328=329 

— M'ilI'Lc-t Mecli'Sİ tutanak!arınlda ve ses 
banidl arımda safcocifik ve tahrlffat yapıl
dığı iddiasını tahıldlk için kurulan Meclis 
Arattırma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 78 

— 334 sayılı Anayasanın kabulünden 
önce yapılmış bulunan, T, B. M. M. ne aS, 
gizli 'O turu »i jffia naibi arının yayınlannib il
mesi igîn Cumhuriyet Senatosu va Millcit' 
TVIecliı&ndcn ayrı ayrı karar alınmasına 
dair 97 

Hasan özoan (Bolu) - Cezaevlerinin bu-
günlkü durumlariylc TBflalı mücBsescei oU 
•malktan eı'ktığı mahkûmlara eziyet edil
diğini, bu (konulanda tedbirlerin alınması 
gerektiğine dair dcımeci 48 

— Gümüsane ili dâhilinde bulunan ma
denlerin de göz önüne alınarak, üçüncü de
mir VD çelik fabrikasının ünitelerinden bîr 
'kaçının bu bölgede yapılması ve bölge hal
kına iş sahası açılması hakkında 185:186 

— Meclis çalışmalarının bâzı önemsin 
konularla işgal edildiğine, haksız ithamlar 
yapıldığına, bu konularda gerekli tedbirler 
alınmasına dair 367:388 

Sayfa 
Kaya özdemir (İstanbul) - Deniz - İş 

kanunu tasarısı münasebetiyle 83,40,108, 
110,111 

— tş kanunu tasarısı münasebetiyle 248, 
249,253 £54,259,263 =264,266,273=274,276, 
282,293,306:308,316 =017,388,392 =393,405: 

403,419 =420,678:679 
Niyazi özgaç (Sinop) - Sinop'ta açılan 

tütün piyasasındaki satın almaların düşük 
fiyatla olduğuna, ekicilerin zarar etmeme
leri İçin gerekli tedbirlerin alınmasına dair 
demeci 607 

Vedat Âli Özkan (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam) (Kayseri) - Adıyaman 
Milletvekili Nâzım Bayıl! ı oğlu'nun, Adıya
man merkez ve ilçelerinde sağlık eleman
ları bulunmadığına, yolların bozuk oldu-
duğuna, tütün piyasasının geç açıldığına 
bu nedenlerle gerekli tedbirlerin alınması
na dair demeci münasebetiyle 534 

Nazmi özoğlu (Edirne) - İş, kanunu ta
sarısı münasebetiyle 675=676 

— Karadeniz Teknik Üniversitem adiy
le Trabzon'da bir üniversite kurulması 
hakkında Kanunun ve buna ek 19. 9 .1963 
tarihli ve 336 sayılı Kanunla 16.2,1965 
tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı madde
lerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 643 ;644,G64 =665 

Sadi PebJivanoğlu (Ordu) - 334 sayılı 
Anayasanın kabulünden önce yapılmış bu
lunan, T. B. M. M, ne ait gizli oturum tu

tanaklarının yayınlanabil m es i için Cumhu
riyet'Senatosu ve Millet Meclisinden ayrı 
ayrı karar alınmasına dair 57:98 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Deniz 
İş. kanunu tasarısı münasebetiyle 34:35,39:40 

— t§ kanunu tasarısı münasebetiyle 262, 
280 =281,307,320 =321 

Dyaa Seçkin (Ankara) - Gider Vergi
leri Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 371:372,381=383 

Refet Sezgin (Devlet Bakanı) (Çanak
kale) - I§ kanunu tasarısı münasebetiyle 297: 

298,301 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, Pancar paralarını alaraıyan üretici
lerin sıkıntı içinde bulunduklarına, bu ko
nuda tedbîr alınması gerektiğine dair de
meci münasebetiyle 185 



Edip Somunoğln (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı) (Balıkesir) - Kastamonu 
Milletvekili Zeki Oktay'ın; bâzı ilâç fir
malarına ortak olduklarına, bu durumun 
halk sağlığı üzerindeki kötü etkenlerine ve 
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bu konuda Hükümetin idari ve kanuni ted
birler alması gerektiğine dair demeci mü
nasebetiyle C 

Ruhi Soyer (Niğde) - iş kanunu tasa
rısı münasebetiyle 436 

Nevzat Şener (Amasya) - Amasya'daıki 
au taşkını üzerine alınan tedbirler dola-
yısiyle ilgililere teşdkkür ettiğine ve -bu 
gibi hallerde zararın önlenmesi için da'ha 
esaslı tedbirlerin alınması gerektiğine dair 
demeci ve İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteseoğlu'nun cevabı 648:649 

AHMET ŞENER (Trabzon) - İş kanu
nu tasarısı münasefbetiyle. 248 

— Karadeniz Teknik üniversitesi adiy
le Trabzon'da bir üniversite kurutması 
'hakkımda kanunun ve buna ek 19.9.1963 
tarihli ve 335 sayılı Kanunla 16.2.1965 
tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı madde
lerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 619:630:6!37:659 

— Karadeniz Toktuk Üniversitesinin 
•üyesi bulunmayışı yüzünden feci durumda 
olduğuna dair demeci 145:146 

Kemal Şensoy (Ordu) - 1003 yılı fın
dık stoklarının eritilmesi, 1967 ürününün 
idrak mevsimine tedbir alınarak girilme
si ve Fiskobirliğin ıslah edilmesi lüzu
muna dair demeci. 388:289 

— Deniz iş kanunu tasamı münasebe
tiyle 16 

— İş kanunu tasarısı münasebetiyle. 257: 
'258,263,274 gTC.aoS =307,314,318,430,464. 

— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy
le Trabzon'da bir üniversite kurulması 
'hakkında kanunun ve buna ek 19.9.10G3 
tarihli ve 336 sayılı Kanunla 16 . 2 . l&Sü 
tarihli ve 535 saydı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
't-aasmı münasebetiyle G52:653 

— Ordu ilinin Fııtsa ilçesinde bir tarım 
lisesinin açılmasına karar verildiği haldo 
üç senedir açılmadığımla, 1967 yılında 
ihalesinin yapılarak temelinin atılmasının 
sağlanmasına dair demeci 448:449 

Hasan Tez (Ankara) - İş kanunu ta
sarısı münasebetiyle 150,683 

Enver Turgut (İzmir) - Dente is kanu
nu tasarısı münasebetiyle 14,112. 

— İş kanunu tasarısı münasebetiyle. 155, 
.169,250,271,272,279:280,292r299,304,388: 

389,420,463. 

Hasan Türkay (Ankara) - Deniz iş ka
nunu tasarısı münasebetiyle 40:41^109,137:138. 

— Igçi va'tarad&şîarın .Sosyal Sigorta
lar Kurumundan çeşitli şikâyetleri oldu
ğuna, kanunun tam tatbik edilmediğine 
dair demeei 608 

— İş kanunu tasarısı münaseıbtiyle. 246: 
247,410:411,461 

Fahri Uğraaızoğlu (Uşak) - Karadeniz 
Teknik Üniversitesi adiyle Traibaon'da bir 
(üniversite kurulması hakkmda kanunun 

Ü 
ve buna ek 19 . 9 . 1983 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla 16 , 2 . 1965 tarihli ve 
535 «ayılı Kanunun bâzı maddelerine bi-
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rer fıkra eklenmesi ve 'bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 624:i625 

Hayrettin Uysal (Sakarya) - Pancar 
paralarını alamıyan üreticilerin sıkıntı 
içimde bulunduklarına, bu konuda tödîbir 
alınması gerektîriğine dair demeci, 164:185 

Hasan Tahsin Usun (Kırklareli) -
Bulgaristan'dan göç eden vatandaşların 
ürada buulnan akraba ve yakınlarının 
yurdumuza ne zaman geleceklerine, bu 

Sayfa 
konuda iki Hükümet arasındaki görüş
melerin no safhada bulunduğuna dair de
meci 533 

Ali Bıza Usunsr (Trabzon) - Karade
niz Teknik Üniversitesi indiyle Trabzon'da 
'bîr üniversite kurulması hakkında kanu
nun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 
33S sayılı Kanımla 16 . 2 . 10-85 tarihli 
ve 535 sayılı Kanunun bâzı maddelerine 
:birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi baklanda kanun tasarısı 
münasebetiyle 62.1:622,638 ;639,058,C64 

Ü 
Reşit Ülker (İstanbul) - Deniz İş ka

nunu tasarıısı münase^bet'iylc 105:106,110,113, 
119:1120,134:135 

— t>s Ttanunu tasarısı ım'ünasöbetiyle 156: 
157,162:163,170:171,272,273,293,403 =407,430.435, 

460,473:474 
— Millet MedUsi tuitanakl anı t la ve ses 

•ban'tlannlda salhtecîlik ve tahrifat yapvMığı 
iddiasını taMtik için kurulan Meclis Arat
tırma Komisyonu rapora münaselbcltiyJc 75:76 

— Son zamanlarda bâzı hâkimlerin uğ
randığı tecavüzleri yeren demeci 4:5 

— 334 sayılı Anayasanın kalbııMir.ldfen1 

önee yapılmış bulunan T. B. M. "M. ne ait 
•fifîali oturum tutanslklarmm yayın] anaiMl-
mesİ için Cumihurİyot Senatosu ve Millet 
Meelüsİ»d«n a y n ayrı tkarar alınmasına dair - 98 

Hasan Ünlü (Tunceli) - Deniz İş Ka
nunu 'tasarısı 'münasebetiyle 24,35:36 

— İş 'kanunu tasarısı münasebetiyle 159: 
160,248,258,273,279,304,308,314,317:318,321,391, 

402:403:413,417:418,430,677:678 

— Karald-enİK Tdknîrk Üriivcrsitetsi adiy
le TraibaonVla bir üniversite kurulması 
IhaMkında Kanunun ve buna ek 19.9.1963 
tarilhü ve '336 sayılı Kanunla 16.2,1365 ta
rihli ve 535 sayıh Kanunun bâzı matMe-
Inrimo 'birer fıkra eklenımcsi ve bâzı matl-
iticilerinin değişti rilm'osi hakkında 3tanun 
ftasarıssı münasebetiyle 656 

— Seçim c-cvresin.de lıa^güisl teren kıza
mık hastalığının önlenmesi için gereMi 
'tedbirlerin alınmasına dair 289:290 

Mehmet Yardıma (İstanbul) - Kara
deniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkın
da kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 ta
rihli ve 336 sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 
tarihli ve 535 sayılı Kanunun 'bâzı mad
delerine birer fıkra eklenmesi ve bâz* 
maddelerinin değiştirilmesi hakkımda ka* 
«un tasarısı münasebetiyle 629:630,ö3.l;635 

İsmail Hakkı Yıldırım (Erzurum) -
Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle1 

Trabzon'da bir üniversite kurulması 

halikında kanunun ve buna ek 19,9,1963 
tarihli ve 336 sayılı Kanunla 16.2.1965 
tarihlî ve 535 saydı Kanunun bâzı mad
delerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 628:629,633,636,662 

— Millet Meclisi tutanaklarında ve 
ses bandlarında sahtecilik ve tahrifat ya* 
pıldığı iddiasını baıhkik için kurulan Mec
lis Araştırma Komisyonu raporu münase
betiyle 330:354 

http://c-cvresin.de
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—. Samsun Milletvekili Kâmuran Ev-
Uyaoğlu ile Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın Abdullah Oğuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifi ve Maliye, Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 614 

Mevlüt Yılmaz (Balıkesir) - Türk 
Hava Kurumunun vatandaşların başka 
hayır kurumlarına bağışladıkları kurban 
derilerinin zorla toplattırmasının doğru 
olmadığına, bu kurumun böylece gaye
sinden uzaklaştığına, bu konularda ted
birlerin alınmasına dair 446:448 

Mustafa Yılmaz (Aydın) - Karadeniz 
Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir 

Sayfa 
üniversite kurulması hakkında kanunun 
ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla 16 , 2 . 1965 tarîMi ve 
535 sayılı Kanunun 'bâzı maddelerine bi
rer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 641:642 

M. Kemal Yılmaz (Aydın) - Karade
niz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'
da bir üniversite kurulması hakkında 
kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 ta
rihli ve 336 sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 
tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı madde
lerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 655 




