
DÖVEM : 3 TOPLAHTI: 3 
ı - r - • 1 1 » 

M İ L L E T M E C L İ S İ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

CİLT: 16 

10 . 4 . 1067 tarihli 83 neti Biricimden 
8 . 5 . 1967 tarihli S8 nd Birleşime kadar 

1 9 6 7 

T, 8, M, M. Matbaan 
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BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Başbakan Süleyman Demirci'm Pa

tlatan seyahatine ıkatılan Dışişleri Bakanı 
İhsan Safbri ÇağlayangİTe İçişleri Bahanı 
Faruk Sükan'ın ve'killk tütmesi 473 

— Başbakan Süleyman DemireHn 
Pakistan ve îran seyahatine katılan Ma
liye Bakanı Cihat BHgehan'a Millî Savun
ana Bakanı Ahmet Topaloğlu'mm vekillik 
etmesi 473 

\ —• Pakistan ve Iran 'a yapacağı res
mi ziyaretten dönüğüne kadar Barbakan 
Süleyman Demirel'e Adalet Bakanı Ha-
aan Dinler'in vekillik etmesi 473 

— Vazife ile yurt dışına giden Bar
bakan Süleyman Demirel'e Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'in vekillik etmesi 

— Vazife ile yurt dışına giden Çalışma 
Bakanı Âli Naili Erdetn'e Gümrük ve Te
kel Baltanı İbrahim Tekin'in vekillik 
etmesi 

— Vazife İle yurt dışına giden Dışcçleri 
Bakam İhsan Sabri ÇağLayangiFe Maliye 
Bakanı Cihat BiLgelhan'ın vekillik 'etmesi 

— Vazife ile. yurt dışına giden İçişleri 
Bakam Faruk Sükan'a Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesi 

Sayfa 

ÇEŞİTLİ İŞLEB 

— Alman ve Belçika'yı ziyaret edecek 
olan Barakan Sü'<eyıman Bamirel'itı bu 
gezisinde kendisine İstanbul Milletvekili 
Selim Sarper, Erzurum Milletvekili Cevat 
önder ve îzmîr Milletvekili Settar îksel'in 
reıakat etmelerinin uygun görüldüğüne 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/644) 581:582 

-,.—. Arnavutluk ParlÂmentosundan vâki 
davet üzerine T. B. M. M. inden bir Par
lâmento kurulunun Arnavutluk'u ziyare
tinin uygun bulunduğuna dair Müşterek 
Başkanlıık Divanı karan, 417 

",-• —Avrupa Konseyi İstİgari Meclisi 
19 -ncu dönemkide Türkiye Büyük Millet 
Meelisini temsilen katılacak asıl ve yedek 
üyelere ait liste. ;. 245:246 

— Başbakan Süleyman Demire!'in 
Pakistan ve İran'a yapacağı ziyaret» 
Manisa; Milletvekili Ertuğrul Akça, Zon-
gnldak:_Mnietvekili Talât Asal ve îstan-
bafc Miüetveküi Selin Sarper'in, katıl-

417 

581 

417 

289 

434 

417 

(malarının uygun görüldüğüne dair Başba-
kanlıkhk teskeresi (3/636) 

— Çanakkale MilletveCrili Muanmner 
Baykan'ın Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 
Beşinci özel Kurul toplantısına katılacak 
•heyete katılmasının uygun görüldüğüne 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/629)-

— Genel Kurul kordiplomatik locasını 
teşrif eden Romanya Meclis Balkanı 
Stefan Voîfcee Reİsligindeki Parlâmento 
Kuruluna Başkanlıkça hoş geldiniz denil
mesi. 

— Halklarında öncelikle gÖrüfü'inve '"--•• 
karan veriten iğler dışında gelecek bir? 
leşimin iJk saatinde ela alınacak .'konu
lara dair Başkanlığın açıklaması 4:5,98, 

147:148,202,33i:332,372 

— Kore Parlâmentosundan 10 ki§i-
ICık bir lıeyeıtfm memLeketimize davet edil
mesine dair Müşterek Başkanlık Divana 
karan. SS45 

343 



_4~ 
Sayfa 

— Vâıkı davet üzerine t i r Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Heyetinin Yugos
lavya'yı ziyaret "etmesiııe dair Müşterek 
Başkanlık Divanı kararı. 244:245 

— Vâki davet üzerine ingiltere 'ye gi
decek 6 kişilik heyete parti gruplarınca 

sekilen üyeler hakkında Başkanlığın 
açıklaması. 

— Y. T. P, Grup BaşkanvekiUiğinin, 
Avrupa Konseyi îotigari Meclisinin 19 ram 
dönem toplantısına fcvtılacaık üye hakkın
da tezkeresi 

Sayfa 

481 

481 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Adana Milletvekili Kasım Gülek, 
91 yaşında vefat eden dost ve müttefik 
Almanya'nın Devlet adamı Konrad Aden-' 
aııerln hayatimi kişiliğini belirten demeci 288: 
' ; 289 

— Başkanlığın, 5 Mayıs Avrupa günü 
münasebetiyle; kurulmuş bulunan Avru
pa Konseyi vo diğer Avrupa birliklerinin 
görev vo çalışmalarım belirten ve başarılı 
hamlelerle amaçlarına erişmelerini dili-
yen demeci 534:535 

— Dışişleri Bakanı thsan Sabrı Çağla-
yangil'in Yunanistan'da- cereyan etmekte 
olan olayların yakından izlendiğine vo ge
rekti tedbirleri» alınmış olduğuna dair 
demeci 328 

— istanbul Milletvekili Aydın Yal-
çm'ın," Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte 
katıldıkları Amerika Birleşik Devletleri' 
gezisi izlenimlerine dair demeci 200:202 

-^- izmir Milletvekili Muzaffer Döşe-
meci'nin, Avrupa Konseyinin son yaptığı 
toplantıda görüşülen konular ve elde;-olu
nan sonuçlar hakkında demeci 475 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erimin, 
Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte katıldık
ları Amerika Birleşik Devletleri gezisi iz
lenimlerine dair demeci 198:200 
' — Manisa Milletvekili Ertuğrul Ak-

çr.'nm, Başbakan Süleyman Dcmirel'm 
Pakistan vo İran gezilerine dair demeci 576: 

578 

GENSORU ÖNERGELERİ 

— Çfenkirt Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'm, halen Avrupa'nın Muhtelif mem
leketlerinde çalışan ve ekonomik kriz do
layısıyla' işlerinden çıkartılan işçilerimizin 
A^tımlfvrivlö freregi gibi ilgİTenmİycn Hü
kümet hakkında gensoru açılmasına dair 
Önergeşi*ill/53) 247:248,291:318 

— Giresun Milletvekili Ali CüceoğlnV 
nun, halen Avrupa'nın muhtelif memle
ketlerinde çalışan ve ekonomik kriz dola-
yısiylc işlerinden çıkartılan işçilerimizin 
duruuılariylo gereği gibi Ügilcnmiyert Hür 
kümet hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/52) 

KANUNLAR 

S * Cilt 
852 — Başbakanlık basımevi döner sor-> 

mayo işletmesi kuruluşu hakkında 
Kamra 1 

18 
21 

Sayfa 

k : : : l . . 

18 
184 
34: 
35 

25 313, 
312,357,410:413 

İ 403 

No. 

246:247,2911318 

Cilt Sarfa 
6 83 

: 15'C18: 
619 

16 5:7 
853 — Alman uyruklu Wilfricd Herb-

reeht'in geri kalan cezasının affı * 
hakkında 7, 

10 
737 
72 

15 125* 



.tfft 
854 

855 

856 

857 

Cilt Sa/fa-
—JDÜBZ ig Kfrnnn'g . 7 259 

9 347 
12 479: 

503,511:549,549:557 
15 7: 

43,104:126,128:138A48,149,176,177:180 

—.5434 sayılı T. C. E. Sandığı Ka
nonunun 22 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında Kanun 5 45 

8 2 
16 7:3 

— İki kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında 
Kanun 7 218 

14 443 
15 616: 

617 
— Salih Sıtkı Fıstıker'ine vatanj 
hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında Kanun 1 459 

14 443 
15 611: 

613 
858.— Birinci Cihan Savaşında kanal 

seferiylo Çanakkale nraharebeleri-
no ve İstiklâl Savaşına milis alarak 
katılan Mehmct<>ğltt İsmail Bora-
zan'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair Konun 8 

14 
15 

859 — AH RızaogJn 1314 doğumlu Ab-
dtnra'hman özgen'e vatani hizmet 
tertibinden maaş -bağlanması hak
kında Kanun . - • . . & 

. - . . . - . . - . • • • • 1 4 . 

771 
443 

617: 
618 

520 
443 

15 613: 
614 

,560'-— Abdullah Oğuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına 
dair Kanun 1 

'- ;" • .. 14 
92 

443 

Ci» Uftt, 
• — . • • • ' •• 1 5 r Ş 1 4 : 

616 
861 — T. C. ile Belçika Kırallığı an*-, 

sında imzalanan sosyal gevenlik •.-
hakkında genel sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hak
kında Kanun 11 403 

15 183, 
455:45C,4Sa,512:515 

862 — Milletlerarası çalışma teşkilâtı 
genel konferansının 45 nci toplan
tı dönemi sırasında kabul edilen 
116 sayılı Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair Ka
nun - 1 1 182 

15 183, 
454r455i4S8,S0g:311 

863 — 6368 sayılı Kanunla »naylaoatt 
milletlerarası sağlık tüzüğünü» ; 
bâzı hükümlerini değiştiren 12 Ma
yın 1965 tarihli ek tüzüğün onay-
tanmasınm "uygun bulunduğu "hak- -
kında Kanun 9 

10 
. 15,453, 

4S6J>00;503 

864 — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı 
Kanunun 6 neı maddesinin <D> 
fıkrasının değiştirilmesi ve ha, 
kanuna yeni maddeler ilâvesi hak-
kinda TCtımıtı 

2 
1?0 

KAKARLAR 

237 — Petrol konusunda inceleme ya> 
Üzer« •kumlan Meclis Araştır-
.£qrapâ^»nE«m j5r«y siises* 

nin uzatılmalına 4air 

173 

2 507 
«• 208 
8 793: 
"• $£5 

M 78: 
.86 

15 286, 
fl06 

16 İ69 : 
,53SJ5*3&89 

M « : 
v..M 



— 6 — 
m - cin 
238 •*— Sayıştay Birinci Başkanlığı için 

yapılan seçimin onaylandığına 
dair 16 

.239 — Yerli ilâç, endüstrisi konusunda 

Sarfa 

146 

No. Cilt ^ayfft 
incelemo yapmak üzere bir Meclis 
Araştırması Komisyonu teşkiline 
dair 16 249: 

269 

, — 1050 sayıh Muhasebei Umumiye Ka
nununun 50 ne* maddesi ile 83 ncü madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının, Genel Muhase
be kanunu tasansıni görüşmekte olan Ge
çici Komisyona havalesi 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

— «Fikir ve sanat eserlerini derleme 
kanun teklifi» ııin Millî Eğitim. Plân ve 
Adalet komisyonlarından seçilecek 5 er 
kişiden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesi 49:50 331 

MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

— Aydm Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Kıbrıs' Türklerinin durumunu mahal
linde incelemek üzere bir Meclis Araştır
ma Komisyonu kurulmasına dair önergesi 
(10/14> 474:475 

— Çanakkale Milletvekili Cİhad Ba-
ban'ın, yerli ilâç endüstrimizin sosyal, sağ-

:Iık ve ekonomik cephelerini bütün ay'rınti-
lariyl'e aydınlatmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis araştır
masına dair önergesi (10/13) 50:51,249:260 

— Deprem bölgesinde bilgi edinilmek 
üzere Anayasanın 8 nci maddesi gereğince 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/5) 469,476 

— Petrol araştırma Önergeleri (10/ 6, 
7, 8) 95:98 

— Urfa Milletvekili BeMce Boran ve 2 
arkadaşının, Amerika Birleşik Devletle
riyle memleketimiz arasında akdedilen 
ikili anlaşmalar konusunda Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair Önergesi (10/12) 51:78 

ÖNERGELER 

Ağrı (Abdülbârİ Akdoğan) 
— Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 

çekildiğine dair- - 244 

••-•' Ankara (Mustafa Kemal Yılmaz) 
" — ÎÇİŞİeri Komisyonundan çekildiğine 

djıir 244 
Aydm (Re§at Özarda) 

-. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 41 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki kanun teklifini geri 
*ldığuıa.dair 582 

Erzurum (Necati Güven) 
•— Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Köş

kü bahçesinde Genelkurmay Başkanı vo 
Kuvvet kumandanları için - inşası düşünü-

-len lojmanlar hakkındaki soru önergesini 
geri aldığına dair 582 

tzmir (ihsan Gürsan) 
, .\ — Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Korulunun 9 .7 ,1965 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 3656 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair (5/33) 198 

izmir (İhsan Gürsan) 
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku

rulunun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Ka
rar Catvdİndeki 3657 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair (5/32) İ98 

İzmir (İhsan Gürsan) 
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 3658 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/30) 198 

İzmir (İhsan Gürsan) 
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 9 . 7 - 1$65 tarihli-• Haftalık 



w>7-.j_ 
8ffr 

Karar Cetvelindeki 3659 saydı Kararm 
Genel-Kurulda görüşülmesine dair (5/31) 198 

Kırşehir (Süleyman Onan) 
-i- Bayındırlık Kornişonundan çekildi

ğine dair. 98 
Sivas (Güliekin Sakarım) 
— Üyesi bulunduğu Kamu İktisadi Te

şebbüsleri Karma Komisyonundan çekildi-
ğıtae dair. (4/167) 202 

Tokat (İrfan Solmazer) 
—- Üyesi bulunduğu Kamu İktisadi Te-

Adalet Komisyonu raporları 
.— 45-sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair 
Icamm tâsatrisunft dair (1/268) 135:137 

— Eûıze MilletvelkİH Erol Yılmaz Ak-
çal ve 2 aırbaıdagının, 13 . 7 , 1965 tarihi 
-ve 647 sayılı Cezaların İnlazı hakkındaki 
Kanunun 7 nci maddesinin (B) bendi
nin değişbİrilmesİTie dair kanun teklifi 
hakkiiMİa, (2/116) 590 

Bayındırlık Komisyonu raporları 
—r Türküye ile tran anasında Transit 

Anlaşması ve eklerinin •onaylanmasının' 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
batanda. i (1/32) 576 

Çaugma Komisyonu raporları 
-r- Hafta tatili hakkındaki 394 saydı 

Kanunun 4 noü maddesinin (D) fıkrasına' 
ibâzı ilâveler yapılmasına dair feaımn ta
sarısı hakkında. (1/62) 210,313,332:343, 

343:345 

Dişileri Komisyonu raporları 
— - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

En Ziyade müsaadeye Mazhar Millet Ta
rifesinin onaylanması hakkında kanun 
tasarısına dair. (1/229) 575 

— Türkiye, ile tran aramada Transft 
:;Anlaspnasi ve eklerinin onaylanmasının1 

5oy/« 
şebbüsleri Karma Komisyonundan çekildi- ' 
ğine dair. - "146 

Urla (Ramazan Tekeli) 
— Ziraat Bankası. Kuruluş kanunu; .. 

teklifinin, İktisadi Devlet Teşebbüsleri KuT 
rulus, kanunlarını görüşmek üzere kurul- _ 
mus bulunan Geçici Komisyona havalesine 
dair. (4/174) 473:474 

Zonguldak (Kenarı Esengİn) 
— Millî Savunma Komisyonundan; çe

kildiğine dair. 98 

uygun bulunduğuna dair kanun. tasarısı 
hakkında (1/82) ..': 576 

Dilekçe Komisyonu raporları ' . 
— lam&r Milletvekili İhsan Gürsan'm, 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel 'Korulu-
mm 9 . 7 . 1965 tarihlî Haftalık Kara* 
Cetvelindeki 3656 sayılı Kararın - Genel ; 
Kuralda görü^ülmesiııe dair önergesi hak
kında. (5/33) 190 

— İzmir Milletvekili İhsan GKirsan'wv 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kara- . 
lûnun 9 . 7 .1965 tarih Haftalık Katran 
Cetvelindeki 3657 sayılı Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine' dair önergesi 
hakkında, (5/32) ,198 

— İzmir Milletvekili thaan GÜrsan'm, 
Dilekçe Karana Komisyonu Genel Kum
lunun 9 . 7 . 1965 tarih Haftalık Karar 
Cetvelindeki 3658 sayılı Kaırarın Genel 
Kurulda Görüşülmesine dair önergesi - • 
hakkında. (5/30) •:: v..-...-..: .-; v- :.I98 

— İzmir MüietvekÜİ İhsan Gürsan'm, \'"; 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel'Kura-
Ituıün 9 . 7 . 1965 tarih Haftalık;;- Karan? .^ 
Cetvelindeki 3659 sayılı Kararın Geoei 
Kuralda Görüşülmesine dair önergesi 
hakkında. (5/31) .vr •.-,•,..-,;•;; 198 

Enerji ve TabÜ Kâynal^ Komiayonn . 
raporları_'".", 

—r 6974 saytb Türkiye - Kömür, terlet- <•>•••: 
, aı«&eri Kurumu Kanununun.2. udi madde» '..-.'.. 

EAPORLAfi 



8— 
Sayfa 

«tulu îjfi) ifıkcfennra degistirUmeBİSe dair 
lAinun tasarısı hakkında. (1/144) 17fi:185;214, 

214:235 
— Ereğli Kömür Havzasındaki ocak

ların'•Öefltetçe işletilmesi hakkında 3867 
sayın Rainma «k bir madde ektenmesiı» 
dair kattım tasamı haktoada. (1/274) 575 

Geçici komisyonlar raporîan 

— 5441 sayılı Bevfet Tiyatrosu Ku
rulusu hatemdaM Kanunun bazı madde-

iterinin değiştirilmesine, bir «raddesinin 
kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı madde
lerin eklenmesine dair kanun tasarısına 
dair. (1/332) 576 

•*- 3Wtet "Operası ve Balesi Genel 
'Müdürlüğü kuruluğu hakkında kanun ta
sarısı ve Cumhuriyet Senatosu Aydm Üye
si Osman Saim SangcSÜÜ ve 11 arkadaşı
nın, ,Bwstet OpemsiL karahaatt hakkında 
kaıum tefclifirrt. 4*ir. .(1/333, 2/193) S76 

-* Çatığıma Baieanbga kuruluş ve gö
revle»* İtftktaarâafcL 4841 «ayüb Kanunun 
4 nc& «fcddaRaıJt (DJ ÖteraMam değ&tûSl-

:'-Üesi re bu kanuna yeni maddeler eklen* 
ınesi hakfoafla kans»' ıtasftraına dair 
(1/lâS* 169-2T3 

*—Jj*anffltti*asarm aakkrada il/232) 15: 
4Uİ©;133,J3M41,14a,l$6:ÎS9 

-* Tarrm -Bofesnhfı TegMffitmda çaV 
f*n veteriner hekimlere Ödenek veriîmç» 
si 'h«kkmdwhi tarata tssıtmt $e Craaİıu-
riyet -JSeaftbesa' Balıkesir üyesi Ebsan Aiİ 
TÜrfe«r*ıa tokii£iw dair <1£3SÎ, 2/434) 327 

--. ÎÖrkij* Elektrik Kurumu katran' 
tasan* m Dfcaâaİi v Itjih&eekfti Hfedai 
Oral ve 24 arkadaşının -tekEK. .iafckaada 
(2/2ÖŞ 533 

— TftrkSaâM* K»w*tferi Psretfneî 
ikanıNHi tasarım İrtfekınd* (1/334) 318:324,345: 

- Gümrük va Tekel Komfeyoou rspant 

.-«- Gnmliftriyet Ssaafcasu . İstanbul 
Üyesi Hifat öztüıtkçkfi'nin Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı teşkilât ve görevleri hak-
ikınd*&&'3885 «ayık Kamııta İki madde 
ekleiMB«t İtaksıAkJei 4fflW «ajftfe R*n<s 

nun l a d jhad&^i'£e9İts>m&.£23 Ayılı 
Kanunun değiştİcâlaBai frafcfemda .faunm 
teklifine dair (2/401) 412 

—< Gümrük 'Tarifeleri w Ticaret Otnel 
j&ndlaşmasma ticaret ve kalkınma ite fle 
İlgili IV neü kısman «kIe»Bwsiû& dair 
protokol we tfderioin oagyİanıranHam uy
gun bozduğuna dair kana» t a u n u 
hakkında (1/79) 515 

— Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin, (1 750 000 tJOÖ) liraya Çıkarıl
ması haıkkiûda "İBaMııı tasarisma' dair 
U/263) 590:595,617:620 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyadjî Müsaadeye Mazhar Müiet Ta
rifesinin onaylanması (hakkındaki kanon: 
tasana»* <Ui* (1/22S) 575 

-T- Türkiye ile İran arasmda Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (V32) 576 

igisleri Komisyonu raportatn 
— Camhurij^et Seaatos» Atam*. Ü$aâ 

Mehmet ünaldı'nın, 7033 sajrth fiamüum 
1 nci maddesine ekli (l/A) sayılı cetvelin 
değlştirihnraittft dair inana» tddifiae. dair 
(2/145) 412 

— Hafta -tatili hakkındaki 394 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fora
sına bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun. 
tasarısı hakkında (1/62) 210,318,322:343,343: 

345 
— Uşak MSletvekffi Fahrî TTğrasıaoğ-

lu'nah; 27 , 5 . tW85 tarih T* 2729 « y ı k 
Ulusa* Bayr&ra ve Öefflft tatiller haktaa-
daki Kaammm 3 net madtafetfn f D | w -
*^> ifcknüarııun değiştiramesn» 4»ir *»-

aun teklifi hakkında (2/258) 589:590 

— Ça4qpB» Bafttto&ğ* TKttmla^ • v#-
göt'ev4«ri **kîvnıdaid 4SU «aph K**n-
nun J4«eâ m»dâwiftöi (DJ SArtMöm A>-
gişürilmesi ve bu kanona yeni 
ekle«n«si • ha&ta&ta- İmam Umcm ^ak* -



— « — • 

MaByi Ebıoiayomt raporları 
Sayftı 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 noi mad
desine bir ükra eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/145) 7:8 

—' Gumhuriyeİ g&Otâra Trabzon Üye
si Yusuf Detmrdağ ve 154 arkadaşının, 
5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün re 
42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 
696 sayılı Kanunla eklenen geçici mad
deye bir fıkra eklenmesi .hakkındaki ka- . 
mun teklifine, dair (2/215) 412 

• —- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikala
rı Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri na'k-
!k*ndaM kanun .tasarısına dair (1/162) 8:15, 

98:99,110,148:169 
— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Andlaşmasım Ticaret ve Kalkınma İle 
ilgili IV neü kısmın eklenmesine dair 
protokol, ve -eklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (1/79) 575 

îııııîı Mül*tv,akili Hüsamettin Gü-
müsjoL* ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet 
Demiryolları .İmletmesinde çalışan bâr kı
sım memurlara! kademlerinin tanınması 
hakkındaki ikanun teklifine dair (2/123) 550: 

551 
— Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon 

ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şe
ref Kayalar'ın, gegitli teadül ve teşkilât 
kammlan ile diğer kanunlarda mevcut 
aylak ve ücret tutarlarının değiştirilmesi 
hakkındaki 2B . 2 . 1958 tarih ve 7244 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi -hakkındaki kanun tekliflerine dair 
•C2/390; 2/421) 533 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 n*i maddesine 6842 sayılı Katranla ek
lenen t%) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tMtrısı hakkında (1/152) 210,318, 

372:379 
- — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 

Anonim Ortaklığı Kanununun hân mad-
delerim» değiştirilmesine ve bazı madde-
Terin» fıkralar etlenmesine dair katran ta-
san» fe&kuufe (1/21Î) - 575 

Sayfa 
— Vakalar Genel Müdürlüğü görev ve -

kurulusu hakkındaki Kanuna bir ek re bir 
geçici madde eklenmesine ve bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl-
masma dair kanun tasarısı hakkmda 
(1/311) 412 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 11.2.1966 
tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı hakkında (1/156) 99,175:176,190:193, 

202,243,243,281:284 

Hadis Araştırma Komisyonu raporları 

— Deprem bölgesinde bilgi edinilmesi 
hakkında (10/5, 5/34) 469,476 

M3IÎ Eğitim Komisyonu raporları 

— 6234 sayılı Köy enstitüleri He iiköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında (1/89) 318, 

379:382,434:466,482 =491,492:494 
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ile Benizli Milletvekili Z. Ni
hat özel'in, Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek katran teklifine dair {1/306, 2/328) 412 

— Cumhuriyet JSenatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzsü ve 6 arkadaşının, ge
ce Öğretim yapan İktisadi ve Ticari tüm
ler akademileri öğretim üyeleri ile Öğre
tim yardımcılarına ve diğer personeline ek 
ücret verilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/368) 173:175 

WSÎ Savunma Komisyonu raporları 

— 107£ sayılı İhtiyat Subayları ve İh
tiyat Askerî .Memurları Kanununun 1& neft 
maddesinin değiştirilmesi hnVfrm*^ kanun 
tasarısın» dair £1/77) 208:209 

— İ l l i sayılı Askerlik Kanununun 
35 nci maddesinin (c) fıkrasına 4092 s> 
yılı Kammia eklenen hükümleri değişti
ren *» J a kamana ^ ç i s i . bir madda «kli-
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yen 350 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
<dair kanun tasarısı hakkında. (1/68) 99, 

202:203 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 

41 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/110) 203:207 

— Cumhuriyet Senatosu Tahiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve arkadaşının, 97 sayılı 
Kamınla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 
3 neü maddesine f> fıkra eklenmesine dair 
ok kanun teklifi ile Mardin Millet/vekili 
Eifat Baykalve 3 arkadaşmın, 1963 ders 
yılında Harb Okulu öğrencilerinden okul
dan ihraç olunanların askerlik mükellefi
yetlerini düzenliyen kanun tekliJii hakkın
da. (2/2, 2/66) 491:492 

— Karayolları Trafik Kanununun 
332 sayılı Kanunla değişik 23 ncı madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/Ö4) 207:203 

Plân Komisyonu rakorları 

•— 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile 
îlköğretmen okullarının birleştirilmesi 
hakkındaki kanunun 2 nei maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
lımda. (1/89) 318,379:382,434:456, 

482491,592:494 

— 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletme
leri Kurumu Kanununun 2 nei maddesinin 
(<B) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/144) 210 =214,214:233 

—. Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ile Denizli Milletvekili 
Z. Nihat üzel'in, Ankara Üniversitesi 
kuruluş kadroları hakkındaki 523D sayılı 
Kanuna ek kanun teklifine dair. (1/303, 
2/328) 412 

— Başbakanlık Basımevi döner -ser
maye işletmesi kurulumu hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Cenatosu Baş- •• 
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında 
•(1/3) - 6 : 7 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nei mad- :. 

Sayfa 
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun taasrısına dair (1/145) 7:8 

— Cumhuriyet Sönatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanu
nun 1 nei maddesine ekli (A/l) sayılı 
cetvelin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/145) 412 

— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzalve 6 arkadaşının, gece 
öğretimi yapan İktisadi ve Ticari tümler 
akamedileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ek üc
ret verilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/3GS) 173:175 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Kifat Öztürkçhıe'nin Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı teşkilât ve görevleri hakkında
ki 2833 sayılı Kanuna iki madde eklenme
si hakkındaki 4607 sayılı Kanunun 1 nei . 
maddesini değiştiren 122 sayılı Kanunun 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair "(2/401) 412 

— Cumhuriyet Senatosu Tra'bzon Üye
si Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 
5434'sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün 
ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün 
•ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici mad
deye bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka- ' '•• 
nun teklifine dair (2/215) 412 

— Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/162) 8:15, 

96;99;110,148:169 
148;169 

— Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3S67 
sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/274) 575 

— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Andlaşmasına Ticaret ve Kalkınma 
il« ilgili IV neü kısmın eklenmesine dair 
protokol ve eklerinin onaylanmasının uyr - . „ 
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/79) - 5 7 5 

— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 4 neü maddesinin '-
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve . •' 

-Cumhuriyet Senatosu Tunceli . Üyesi 



Sayfa 
Mehmet Ali Demir'in, 5652 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun .teklifine dair (1/200, 
2/171) 575 

— İzmir MUIebvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet 
Demiryolları İşletmesinde çalışan bir kı-

, sim mamurların kıdemlerinin tanınması 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/123) 

550:551 
— Tekel Genel Müdürlüğü döner ser

mayesinin (1750 000 000) liraya çıkarıl
ması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/263) 590:595,617:620 

— Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon 
ile Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi Şe
ref Kayalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât' 
kananları ile diğer kanunlarda mevcut 
aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi 
(hakkındaki 28 . 2 . 1958 tarih ve 7244 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesinin değiştiril* 
mesi hakkında kanun tekliflerine dair 

'(2/390; 2/421) 533 
— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 

32 nei maddesine 6842 sayılı Kanunla ek-
' lenen -(g) fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı hakkında (1/152) 210,318, 
- 372:379 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
J3n Ziyade müsaadeye Haahar Millet Ta
rifesinin onaylanması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/229) 575 

— Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ye bâzı maddeleri
ne fıkralar eklenmesine dair kanun tasarı
sı hakkında (1/213) • 575 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve 
kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir 
geçici madde eklenmesine ve bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/311) ' 412 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 16 nei maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 ta
rihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı hakkında (1/156) 99,175:176,190:193, 

>-- 202,243,248,281:284 

Sayfa 
• Sayıştay Komiayonu raporları -

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesİnhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi İle Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesİnhesap kanunu 

. tasarısı hakkında (1/42) 576 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesİnhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı Kesİnhesap kanunu 
tasarısı hakkında (1/186) 575 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 
bütçe yılı Kesİnhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığının 1963 bütçe yılı Kesİnhesap 
kanun tasarısı hakkında (1/40) 575 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
bütçe yılı Kesİnhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığının 1964 bütçe yılı Kesİnhesap 
kanun tasarısı hakkında (1/249) 575 

— Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
nin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malı yıllan hesabına ait rapor ile bilanço
sunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresine dair (3/142, 3/143, 3/145, 
3/146, 3/147, 3/148) 472 

Tİoarei Komisyonu raporları 

— 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletme
leri Kurumu Kanununun 2 ncî maddesinin 
(B) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
tasana hakkında (1/144) 176:185,210:214, 

214:235 
— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma ile il
gili IV ncü kısmın eklenmesine dair Pro
tokol ve eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
•a/?») - m 



.— 12. 
Bay fa 

— Hali: Bankası we. Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin de-
getirilmesi hakkmda katran tasarısı ve 
Cuminıriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5652 sayılı Kanunun 
4 mü maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kinran teklHhıe dair (1/200, 2/171) 575 

\ — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Ta-
rîfesinkı onaylanması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/22?) 575 

— Türkiye Vakıflar BanfcaM Türk 
Anonim Ortaklığı kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleri-

; ne fıkralar eklenmesine, dair kanon tasarısı 
hakkında (1/213) 575 

mantıma Kösisyran raporları 

— 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 
25, 26 ve. 40 ncı maddûlorind'en cls kâğıt--
ia-rı» kelimelarlnln çıkarılması hakkında
ki .kanun tasarısına dair. (1/127) 210,318, 

— İzmir 'Milletvekili Hüsamettin Gü-
«nüşpola ve 50 arkadaşının, T. C. Dev-
ılet Demiryolları İstetmesinde çalışan bir 
tasımı memurların kıdomJorinJı tanınması 
hakkındaki kanun teklifine dair. (2/123) 550: 

... 551 
— KaıayojJi»rı Trafik Kanununun 233 

sayılı Kanunla değişik 2ti ncı maddesinin 
' (A). -fıkrasının değiçtirilmsai h&tkkıiKLaıki 
kamun iasanaına dair. (1/94) 207:208 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1958 yıh 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço 
ile murakıp raporunun sunulduğuna dair 
Ba§bakanhk teskeresi ile Tekel Gonel Mü
dürlüğünüm 1958 yılı Kesinhesabına alt 
luygualttk bJl'dJrİmraZa sunulduğuna dair 
^Şayjstay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel 

, SPenei-Müdürlüğü 1958 bütçe yılı Kesin-
hesap kanun taaazısı hakkında. (3/127, 
3/123, 1/24) 533 

— Tiiııkiye ile İran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylaaro asıma 
uygum, bahınduğuna dair frBn'm taMfinm 

î^lJckıada. (1/82) , 676 

Sayın üyelerle ilgili işler 
. Çeküneler 

Btyfa 

— Ağrı Milletvekili Abdülbârî Akdp-
ğan'm, Turizm ve Tanıtma Komisyonun
dan çe.lülmc9İ. :-•••• ^ ^ 

— Ankara M-ülatvekili Mustafa Ke
mal Yılmoz'ın, İçişleri Komisyomundara 
çekilmesi. * 244 

— Kırşehir MÜlotvokili Süleyman 
Onanan, Bayındırlık Komisyonundan çe
kilmesi. " 9 8 

— Sivas Milletvekili Gültekin Sakar
ya'nın, üyesi bulunduğu Kamu İktisadî' 
Teşebbüsleri Karma Konnisyoaundan çe
kilmesi. (4/167) 202 

— Tokat Milletvekili îrfan Solmaz&r-
in, üyesi bulunduğu Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyûnundan çakilmeai. 146 

— Türkiye ve Avrupa Ekonomik Top
luluğu Karma Parlâmento Komisyonu ... 
üyeliğine seçilen Sakarya Milletvekili Ek-

;r.ctm Alİean'ın bu üyelikten çekilmesi 582 
— Zonguldak Milletvekili Kenan Eaen-

gln'in, Millî Savunma Komisyonundaa 
çekİlmâsL 98 

İzinler 

— Ağrı Milletvekili Novzat GüagÖr'fl 
33 gün izin verilmesine dair. (3/634) 434 

— Bir toplantı yılında iki aydan çok 
için alan Hatay MÜ'Iotveküli TaJât Köse-
oğlıriıa Ödeneğinin verilmesine dair." , 
(3/642) *S2 

" S a y ı n üyelerden bâzdanna izin ve- ; 
rjtonesin-e dair. (3/625) "'" 290 

(3/631) 244:245 
(3/641) 481:482 
(3/651) 146:147 

ödeneîder 

— Toplantı yılrnda iki aydan çok \mit: 
aılan-Hatay Mİllfitvekili TaÜt Kaaeoftiu'-
na öjdfigeğjjıio veriimesİ. (3/S42) . • -482 

Seçiıaler 
T - KamJayoffll&rdakİ atpk welikj«r:iejtt 

290 



«ftB- jjjf, 4LT 

— Ttir&fye w Avrupa "EktatonSk Top-
İnluğu' Kanma, Parlâmento Kamîsyaırtı.ııai 
tası! üye olarak Ağrı Milletvekili Kasım 
Küfrer-I'mln, yedek üye olarak d» Biyar« 

Sayfa Sayfa 
batar Maİetrcftili fessai İârenaWöğ7a*nna •• 
seçilmesi, 582 

Yaıana dekonnlgıaglAlan 
— Adana Milletvekİlî Turhan D1H1-

gVI'in yasama dokunulmazlığı. (3/G36) 459 

SEÇİKLER 

— ;S32 sayılı. Sayıştay Kanununun 
5 net maddesi uyanınca Karona Bütçe 
Konıisyantt, tarafından Sayıştay Birinci 

Başkanlığına MaUye Bakanlığı Bütçe ve 
M>alî Kontrol (Jeoael Müdürü Rıza Tur-
g&y-ın seçilmesi, 146 

SORULAR VE CEVAPLAR' 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

— AydınMilletvekili Nahİt Menteşe'-
ntm, Aydın ili hudutları içinde bulunan' 
Bafa gölünün mülkiyetine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu. (C/539) 93 

— .İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'-
in, İstanbul Belediye Meclisi A. P. Üyesi 
ibir zatım .21 Mayıs Devrimini yersiz, hak-
sız ve gayrâneşru göstermeye kalktığı yo-
lundaîîû no^rİyatın doğru olup olmadığına 
dfc&f Adalût Bakanından süzdü sarusu. 
(B/219) 81,421 

— Kur^dSûr MiHotvekili Momduh Er-
demir'in, Kırıkkale'de, 0 -Ocak 19GG ta-
pihmde:' yaprian belodıîyc seçimlerinde va-
tandaşjbn tahdideden Adalet Partili mİI-
ljı&şökİLleri hakkında ne işlem yapıldığı-
ma dair. Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/234> 83,421 

— .Niğde Milletvekili Butİ Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihînden bu yana kaç va
li, kaymakam ve idare montum İle kaş 
et&şncı ve muavininin görevinden aJınmıs 
veya nakledilmiş olduğuna dair, teinleri 
-ve AdaM. Bakanlarından soslu sorusu. 
(6/251) 423 

— 'Samsun Milkftvefcüi Tasar Aikal*m, 
Samsun'da Bir adliye sarayı yapılmasının 
•düşünülüp düşünülmediğine duar Adalet 
JBjtcannrisdan sözlü sorusu (6/27İ) 425 

—-Van MUIetvekîlİ Mf Öalih Yıldız'- •• 
in, Vatf3â-Mf Adalet Sarayı ias.ası l$in 

her hangi bir hazırlığın yapılmış oilup ol
madığına dair Adalût Bakanından »özlü 
sorusu. (6/241) 83,422 

Barbakandan 

— Adana Milletvekili Ali Kareı'nın, 
Adana'da bütün fakültelıcttyle bîr üniver
site açılmasın'» düşünülüp düşünülmedi
ğine dair •• Başkacandan sözlü s&rusn. 
(6/190) 00,274,418 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Ta-biî âfetler, özellikle su baskın
ları konusunda, mevcut (mevzuata göre, 
akounast gıerekli tedbirlerim nelerden iba
ret öMnğtina dair, Başbakandan sözlü 
sanısu/ (6/247) 86,422 

— Aydın M'tHotvekîla Reşat öza-rda'-
rvMi, Eski Federal Almanya Başbakanıma 
ölümü doılayısiyle Başbakan tarafından 
çekilen taz>;yctt telgrafıma dair Başbakan
dan sözdü sorusu. (6/548) 468 

— Hatay MaUetveküi Yahya Kanibo-
lat'm, tütün .için taban fiyatının tesrblt 
©dîlmiş olap olmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/1S3) 78:79,274. 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yattırmılan gerçekleştirmiş bulu
nan T-. C. Ziraat Bankası vo il-ler-Bantça*' 
sı Crencl MüdÜPİ&fİnİn d«ğiştirifanıeai sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu, 
(^263) ; • • ' • / ' ; . «S* 
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— Kw$ Milletvekili Adil Kurt eHn, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümu
lüne giren kasaba ve köylerin adedinin 
m* kadar olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/547) 397 

— Konya Milletvekili Nazif Kuırucu,-
mun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazi
lerin sol anmasın a ve hİdro - elektrik ener
jisi sağlanmasına dair Başbakan ve Ener
ji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanımdan sözlü 
sorusu. 06/452) 197 

— Sa.fca.rya MiBetvcifcilİ Hayrettin Uy-
ısal'm, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 tef 
meydana gelen âfet ve sal baskınları so
nucumda ne kadar maddi zararın tesÖLt 
<edilmiş olduğuna ve zarar gören ilçe ve 
boylere ne çeşit yardım yapıldığına dair 
•Barbakan; Bayımdıdıik, Tanım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve îs- •' 
kân ve Köy Ijlori Bakanlarından sözlü so-
TUSO. (6/195) 79,87:89 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzu-
nar'in, Trabzon Hava Alanında, plânın 
öngördüğü, güvenlik donatımımın ne za
man tamamlanacağına ve Tahran - Trab
zon •- Ankara - İstanbul bava seferlerinim 
ihdası, çalışmalarının ne safhada olduğu
na dair Başbakan ve Ulaştırana Bakanın
dan sözlü sorusu. (C/276) . 426 

— Urfa Milletvekili Bellice Hatko 
(Boran) in, kısa bir zaman önce Samsun'
un kuzeyinde düşen veya düşürülen Ame
rikan uçağının, Türkiye'de, hangi hava 
alanından kalkmış olduğuna dair, Başba
kandan sözlü sorusu. (6/261) 423 

Bayındırlık Bakanından 

— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın, Bahçe ilçesini Haruni-
ye bucağına en kısa mesafeden bağlıya
cak stabilize bir yol yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakanından sözılü • sorusu. .(6/237) 83,421 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Yalova - Ulaş - tztııit yolunun ihale
sine 've Ereğli yolu inşaatında suiistimal 
olup almaıdığına dair, Bayındırlık. Baka
mında sözlü sorusu. (6/538)' 93 

Sarf* 
— Çankırı -Milletvekili Mehmet' Ali 

Arsan'ın, Çankın'nm Şabanozü ilçesi ile 
Ankara'yı biıdeştiren Çubuk ilçesi yolu
nun ıslahının düşünülüp düşünülmediği-
n* dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/248) 86,423 

— Manisa Milletvekili Sami Binieioğ-
hı'ııun, Bergama ile Akhisar arasında ya
pılması takarrür eden asfalt yolun 1966 
yılı içinde yapılıp yapılımyacağına dai* 
Baymdırbk Bakanından sözlü sorustb 
(6/191) 79 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
•sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolu
nun yeniden düzenlenmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Bayındırlık Baka-
îiiBdan söalü sorusu. (6/250) 86:87 

— -Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
snl'ın, Sakarya ilinde, Tonumuz 19G5 te * 
meydana gelen âfet ve sel baskınları so* 
îiuovında ne kadar maddi zarann tesbit 
edîhniş olduğuna ve zarar gören ilçe ve 
köylere ne çeşit yardım yapıldığına da» 
Brrçbaikan, Bayındırdık, Tarım, Çalışma, 
Enr-rji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İs
kân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/195) , 79,87:89 
• —- Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy- ; '-İ-

sal'ın, Sapanca'- Arifİye"' sahil yolunun • 
yapılması konusunda şimdiye kadar ne 
gibi çalışmalar yapılmış olduğuna 'dair -
Bayındırbk ve Ulaştırana Bakanlarından ''. 
sözlü sorusu. (6/266) 424 

— Samsun' Milletvekili Yaşar Akal'- . 
in, Samsun'da şehirlerarası vasıtalar için,. 
yapılmaya başlanan yolun İstasyon - Ga
rajlar kısmının neden ikmal M'ümemiş. 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü -samanı. (6/272) " 428 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun - daman • Asarcık- - Kavak yolu
nun, kış ve yaz, istifade edilebilecek hale 
getirilmesinin ne zamıan mümkün oiaea-
gına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/270) 425 

— Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'-
ın, bilûmum resmî binalar için Ankara'- . 
da Jıer yıl ödenen kira bedellerinin inik?:' 
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tarına ve "binalarda yapılalı tadilât ve ta-
ımtiratın kime aidalduğuııa dair Enerji VÖ 
Tabiî Kaynaklar ve Bayındırlık bakan-
da-rindan sözlü sorusu. (6/217) 60:81 

•— S'wop MiIıletvekİAİ Hilmi İşgüzar'-
m, Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıha-
cı * Levent arasındaki yolunun yapılıp 
yapılmadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/258) 423 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, Gevaş ilçesine bağlı Müküa nahiyesi 
yoliyle Erois - Diyadin yaluo-tm yapımı
na devam. edilip ediimİyoeeğine dair Ba
yındırlık" Bakanından sözlü sorusu. 
{&/229J 82 

— Van Mil'letvefkili Meüımet Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet 
daonağı yapılmasının düşünülüp düşikıül-
ma-eıdiğinıe dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/231) 82,421. 

• — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, Van'ın Ereis ilçesinde, Karayolları 
11 nei Bölge Müdürlüğünün bh* şubesinin 
açıl/masının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Bayındarkk Bakanından sözlü soru
şa:; (6/228) -82 

— Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
MI, Van ilinin Patak - Narh yolu inşaatı
nın notkaansız olarak ne zaman bitirilen 
ğine dair" Bayındırlık Baltanından sözlü 
sorusu. (6/243| 83:84 

Çalısrıa Bakanından 

— Kara -Milletvekili: Âdil •;• KurteTin 
1966 Oefcksonıı itibarîyle,-îş ve İşçi Bal
ıma Kurapu aracılığı-ile yurt dışına gön-
derûlen kadın ve erkek işçi adedinin no 
ıkadat oLctuğıma* dair, Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu, (6/198) 79,276:280 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saJ'ın,j, Sakarya ilinde, Tonumuz 1965 te 
(meydana gelen âfet ve sel baskınları. so
nucunda ne kadar maddi zararın tesbit 
edikniş. olduğuna ve zarar gören ilçe vo 
köylere ,ne çeşit yardım yapıldığına dair 
öorusn ve Çalınma Bakanı Ali Naili Er
demdin-sözdü cevabı. (6/195) 79,87:89,274: 

Sayfû 
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebî-

oğlu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, 
tedbit odilraıis olan asgari üeraileriu ye- • 
terli braluntııp bukmmadığına dair, Çalın
ma Balkanından sözdü sorusu. (6/259) < 423 

Devlet Bakamndan 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırldarelifaîn bâzı ilçelerin
de spor tesisleri yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/54S) 287 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uy3al'ın, Adapazarı kapalı spor salonu 
yapımının ne zaman bitirilip işletmeye 
açılacağına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu: (6/265) 424 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sapanea'da Vakıflar O-enel Mü
dürlüğünce yaptırılan turistik otelin, 4 
yıldan •.bori;.. ^lotm-eye açılmaımıası sebebî-
ne dair Devlet Bakanından sözlü SOMBSU. 
(6/268) r : 424:425 

Drûjlerİ Bakanından 
— Konya MiBetveldli Nazif Kurru«ıu'-

nıtn, -memleketimizin diplomatik temsil-
eilorine dair Dışişleri Balkanından sözlü 
sjmısu. £6/543). 197 

Enerji vo Tabiî Kaynaklar Bakamndan 
— Aydın MüLatveküü Nahit Mıentege'-

nin, Aydın ili hudutları içinde bulunan1 

Bafa gollünün mülkiyetine dair Maliye, 
Adalet ve .Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/539) 93 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bora/ks madeninin değerine ve bu maden
lerimiz İçin millî bir politikanın tesbit 
edilip edilnı-ed'ğine dair Enorjİ v« Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/551) - • 575 

— İstanbul Milletvekili Osman öaer'-
in, İstanbulin su derdine büyük ölçüde 
yardımcı olacak olan Aübey Barajı hak
kında' ne düşünüldüğüne dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru- -
sn. (67236) •:. . , 6 3 : 

http://so.ru-


—ir— 
Sayfa 

— Konya MUfctrekilİ Nfc&if Koroen'-
•nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazi
lerin sulanmasına ve hidro • elektrik ener
jisi sağlanmasi'na dair Başbakan ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (C/542) 197 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Vy-
eal'tn, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te 
Kieydana çelen âfet ve sel baskınları so-
>nuourwia ne kadar maddî zararın tesbit 
«ditmiş, olduğuna ve zarar gören ilçe ve 
'köylere ne çeşit yardan yapıldığına dair 
Barbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, îmar ve is
kân ve KÖy lılerİ Balkanlarından sözlü 
sorusu. (6/195) 79,87:83 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nc-
taJoğlu'iHm, momioketimiBdeki petrol tev-
ızi istasyonumun sayısına, tanzimine re 
sattıkları poirole dair Ticaret, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Başkanlarından sözlü so-
!msu. (6/545) 197 

— Van Mİlktvokİlİ M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuştu
rulması konuşanda bir etüt bulunup bu
lunmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanımdan sözlü sorusu (G/244) 

84:85 
— Van Milletvekili Mehanot Er-

dinç'in, Ere-lg ilçesJni ve güzergahında.' 
ıbulunon 10 - 12 köy arazisini sübyanı 
toprak kanaJm ıslahı konusunda bir ha
zırlık olup olmadığına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Balkanından sözlü sorusu. 
(6/224) 82 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, Van - Gevaş Beya^kı sulama projesi-
mân yeniden ihalesinjı düşünülüp düşü
nülmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay-
naklaır. Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 82 

— Van Milletvekili M. Salih Yıldız'. 
m, Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek 
mevkiinde bir baraj inşaasuım programa 
alınıp alınmadığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından SÖ2İÜ «orusu. 
(6/245) 83,85:85 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması. 

Sayfa 
mutasavver Bendimahl Hİdro - Elektrik 
SantralInİîn hazırlıklarının bitip bitmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba> 
•kanından sözlü sorusu. (6/220) 8 İ 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, Van İli Çatak ilçesinin ortasından ge
çen derenin ıslahının düşünülüp düşünül* 
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (C/223) 82 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, Van ilî Erciş İlçesinde yapılması dü
şünülen Koçköprü Barajı etütlerinin ne 
safhada olduğuna dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 82 

— Van Milletvekili Mehmet Erdine.-
İn, Van ili İçinden geçen Akköprü ve 
Kurubaş derelerinin ıslâhının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/221) 81:83 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç*. 
in, Van ilinde, yeniden DSİ Bölge Baş
müdürlüğü ihdasının düşünülmekte olup 
olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 82-

tçisleri Bakanından 

— Çomm Milletvekili Ilasan I*atîf 
Sanyüce'nin, Suriye'nin, Türkiye'den hay
van ithalâtını durdurmasının, hayvan ka
çakçılığı ile ilgisi olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/273) 426 

— Kars Milletvekili Adil Kartelin, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulü
ne giren kasaba ve köylerin adedinin no 
kaçlar olduğuna dair içişleri Bakarandan 
sözlü sorusu. (6/185) 78,269:270 

—• Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırîdareli'nde artan hırsız
lık olaylarına ve emniyet teşkilâtına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/550) 46$ 

— Konya Milletvekili Nazif Kurncu'-
nun, Akşehir Emniyet kadrosunun takvi
yesine dair İçişleri Bakanından sözlü so* 
ı-usu. («/540) aa. 

— Konya Milletvekili Nıızİf Kumcu*-. 
sun, Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve 
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polis teşkilâtına dadır İçişleri Batkanındıan! 
sözlü sorusu. (6/641) 93 

— Ntiğde Milletvekili Rulhi Soyerln, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana Jcaç m» 
İM, kaymakam ve idare memuru ile kaç 
savcı ve muavininin (görevimden alınmış. 
•veya nakledilmiş olduğuna dair, içişleri 
ve Adalet 'Bakanlarından sfelü sorusu. 
(6/254) 423 

İmar re İskân Bakanımdan 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te 
/meydana gelen âfet ve sel baskınları ao-< 
nucumda ne kadar maddi zararın tesbit 
edilmiş oflıdıuğrana ve zarar gören üçe ve 
iboylöre ne çeşit yatfdum yapıldığına dan 
ir Başbakan, BayrndırHnk, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve î$-> 
kân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/195) 79,87:89 

— Sinop Milletvekili Nİ'yaai özgül
ün. yangın Maketi geçiren Gerize ilçesi 
(h'aJkı içim inşa edilmekte olan meskenlerıe 
dış memleketlerden yandım yapılmış alup 
olmadığına dair İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/236) 82,421 

— Tralbaon MMefcvefkili AM Rıza Uau-
marftn, 7269 numanraılı Kanunun Trabzon 
(bölgesindeki uygulamasıım, 2510 numa-
ıraih Kanunun yeterli olup olmadığına ve 
onmam içi köylerin iskânına dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri Balkanlarından sÖızlü 
sorusu, (6/549) 468 

— Van MffletveikdHi Mehmet Erdinç'-
dn, Van ili ile bâzı il^«rindie, 1963 yılın
da vru'kulbuflan âfete m^nue kalan kaç aile
ye- ne kadar yardım yapılmış. olduğuna: 
dair İmar ve İskân Bakanından sözdü so-
TTOU. (6/233) 83,421 

Köy İğleri Bakanından 

— Kaırs MiHetroeikili Âdil Kurtteü'ia, 
4753 sayılı Kanuna göne dağıtıma tabi 
tnıtulaeafk araza miktarmın teöbit ediimiş 
olup olmadığına dair sorusu ve Köy îş-

Sayfa 
leri Bakanı Tumgult Tioker'in sözlü cevabı. 
(6/186) 78,270:274 

— Konya MilÜietvekiM Vefa Tanır'ın, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 
1965 yılında, başka bir mahalle naMi ka-< 
rarlaştıırıJdığı halde, bugüne kadar, nak-
ledilamemesi sebebine .dair Köy İşleri Ba* 
İcanından sözlü sorusu. (6/240) 86,428 

— Sakarya Milletvefkili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 .te 
meydana. gelen âfet ve sel baskınlara so
nucunda ne kadar maddi zararın tesbit 
edilmiş olduğuna vıe zaırar gören ilçe vet 
köylere ne çeşit yardım yapıldığına, dair 

•Köy İşleri Bakanımdan sözlü sorusu. 
(6/195) 79,87:89 

— Trabzon Mflltetvıekili Ali Rıza Uzu-ı 
ner'İn, 7269 nuımıaralı Kanunun Trabzon 
bölgesindeki uygulamasına, 2Ö10 numara
lı Kamımın yeterli olup olmadığına, ve 
onman içi köylerin isikânına dair Köy İş
leri BakanMidan sözlü sorusu. (6/549) 468 

Maliye Bakanından 

— Aydın Milletvekili NıaMt Menteşe
min, Aydın MA hudutları içinde bulunan 
Bafa gölünün mülkiyetinle dair Maliye 
Bakanımdan sözlü sorusu. (6/539) 93 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu al
tında bulunan tarıma elverişli toprakla-
um ieara verilmesi işlemadndıe, mamgi ab-
jekfbif kıstaslara göre hareket edilmekte 
olduğuna dair Maliye Bakamamdan sözlü 
sorusu. (6/2(15) 80 

— Manisa Milltetveıkili Saımi BitıM-
loğlu'ımn, servet transferi yo'liyle mem-
lefcertâmiızB ne »gibi mallanın girdiğine ve 
bu müsaade belgelerinim Mml<eıre verildi
ğine dair Ticaret ve Maliye Balkanından 
sözlü sorusu. (6/192) 79 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıea Uzu-' 
ner'in, Onman Genel Müdürlüğü teşkilâ
tımda çalışartlarm terfilerine dair Maliye 
Bakarandan sözlü sorusu. (6/544) 197 

(M. Meclisi Cüt : 16) 
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Sayfa 

Millî Eğitim Bakanından 

— Adama MiillatvökiIİ Mahmut Bosdıo-
ğan'ın, Adana'mn Kadirli ilçıesmıe bîır liso 
yapılmasiinın düşÜTiıütöp düşünülmediğine 
daıir Miillî Eğitim Bakamımdan sözlü so-
nuau. (6/238) - 83,421:422 

— Çıapuım Mill̂ bvefkiM * Hasan LâtiE 
&a!rıyüce'ııin, Milılî Eğitim topluluğu içln-
dıcn Jıaıg öğretmenin, 10 Elcim 19135 Mil-
lefcveMH softinmııdıo, adaylıklarını ksoydak-
Asarıma dair, Miillî Eğitim Balkanımdan söa-
ılü sorum. ('C/260) 423 

— Istatnılml Milletvekili Nuri Enoğ.an'-
ın, 17 . 2 . 1954 tarih ve 6273 saydı Ka
nunun tatbik atında alksaıklılklar yapılmış 
iodıup alımadığıma dair Miillî Eğitim Baka
nından süalü sorusu, (6/257) 423 

— Mıanıİısa MilÜiötvofcilii Sami Binsiflioğ-
Ikı'nun, Malatya ̂ da Atatürk Ortaokulun-ı 
•da vazifeli bir öğretmenin, derste talebe-
•I erine Allaılı yoıkttıur meaılıinde homuşmalat' 
yaptığı hakkmdaıki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair M'ilılî Eğitim Bakanından 
soalü sorusu. (fi/212) 79 

—- Sakarya MiEetvöbiJi Hayrettin Uy-
saıl'ın, merkez ve -taşra te^lkilâtmda, Mm-
tenin rıalkılod'slmig, görevden alınmış yo 
kimilerin yeniden gıöıwe atanmış olduğu
na dair Millî Eğitim Balkanlından sözlü 
ısıotnjsıı. (6/274) 46 

— Saıka-rya MillettveıkiM Hayrettin Uy-
.sal'ın, Sakarya'da, aftaokula dayadı 'bir 
karma, ya da kız üköğrcıfcnuen olculu açıl-
ımatsuıırn hangi y»l sağlanıa'MliCtacğine dair, 
Miılili Eğitim. Bakanınıclan sözlü sorasu. 
(6/255) 423 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
salın, Sakarya'nın merlkez ve dıiğeır bu-
caıklarımıa orta dereceli eğitim irrikanlairı 
g-ötürme'k için orftaıollauıl ya da sanat oktu-
kı gibi her 'hangi bir eğitim kurumu 
acıl'masnım düşünülüp dügü'nü'lım-GdiğinJCF 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/25:1) 87,422 

—• Saltarya MillptvdkiH Hayrettin Uy
salın, Sakarya'nın, Sapama ve Geyve 11-
ÇGİorindaki Akşam Kız Sanat okullarına 
yeni bir bina yapılması irfjrin şimdiye ka-* 

Sayfa 
dar ne gıîiM «ad iK.mallar yapılmış olduğuna 
dair, Millî Eğitim Balkanından sözlü so
rusu. (fi/253) 423 

— J3iıı-t.*p Milletvekili Hilmi İşgüzar
ın, ortaokullardaki ev işi öğretmenli
ğimde istik dam •edilmök mateadJyle açıl
mış olan sınava giren kıız enıstâitü mezun
larının adedine ve kaçının öğretmeni] iğle 
atandığına dair Miillî Eğitim Balkanından 
sö/JUi sorusu. (6/218) 81,421 

— Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, ES-KUŞ ilçeıroulo bir İm sanat enstitüsü! 
aç ılımasının düşünülüp düşümilımtediğinö 
dair Millî Eğitim Bakanımdan SÖBKİ 90» 
vasa. (6/230) 82,421 

—• Van Milletvekilli Mehmet Endine!-
in, Enciş il yeisinde, önüımüzdeıM ders yı
lında., lise açılmalının düşünülüp düşii-
ımlmieılıiğine daıiır Miillî Eğitim Bakanın-
dam sözlü f»rv»u. (6/232) 62,421 

— Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
m, Van'ın OÜHpnıaır ilçesine on'taoikıail İl© 
T F{*Ş,R p ve Norduz bueaMarı köylerine ilk
okul] yapımı hususumda ne düşünüldüğü* 
nse rlaâr Millî Eğitim Bakanından söıziü 
mnmL. (6/242) 83,432 

Millî Savunma Bakanından 

— lilımınum Milletvekili Adroan Şen-
yurt'raı, Erzurum'da bir askorî dikimevi 
kurulması hııısıi'sıınida ne düşünüldüğünle 
d-iûr Miillî Savunma Balkanından sözilü so
rusu. (-6/202) 79,420 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

~ Çannkın Millıetvekilİ Duınsıun Abea-
oğlu'nun, kaloranm, y>ut\Tuaıi'Uiza sinmesi
ni öialoyiei ve koruyucu ne çeşit tedbirte-
rin alındığına ve hastalığı tedavi odici 
tedbîrlerin nolor okluğuna dair Sağlık 
v<3 Sosyal Yardım Bakanmd.an sö^lü so
man. (6/27Ö) 426 

— Mardin Milletvekili İbrahim Ay-
.s&y'nn, Maıi'din İli menlıez ve -içelıeriıiidö 
mütehassıs hekim, lıökim, hemşire ve sağ
lık moımıru kadro adeıdin,c ve bumlamni 
no kadaiMinırı niıünhad bulunduğuna dair 



Sayfa 
Sağlık ve Sasyal Yandım Bakanından söz-
üü sorusu. ('6/252) 37,422 

Sanayi Bakanından 

— Salkaırya Milletvekili Hayrottin Uy-
»a'l'Hi, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının İlıa-
lesiırân ne zaman yapılacağına dair Sa
nayi Bakanandan sözlü surusu. (6/267) 424 

Tarım Bakanından 
— Arüvin Milletvekili Turgut AİItun-

kaya'mn, Ai'tvinlde •bontralit fabrikası 
kurmak uzonc Ruslarla yapıslan lanılaçma-
ııın mahiyetinin ne okluğuna dair Taırom. 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1S8) 78,274, 

418 
— Kars Milletvekili Adil Kut'tclln, 

237 sayılı Kanunla kumlan Tütfkiyc Süt 
Endüstrisi Kurumu müstahsilin istihsal 
ettiği sütü işi emcik ve değeırlcndinmele 
âıgin, mömlakettin hangi stratejik bölgcılo» 
Hinde örnek tesisler kurmuş olduğuna da
ir Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/184) 78, 

269,418 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'ın, Adaıpazan'oda Zirai Donatım Ku-
ıruımu Sıaıhala.nnıda, yapılması düşünülen 
pulluk ucu fabrikasının inşası konusun
da ne gflbi çalışmallap yapıldığıma dair Ta
franı Bakanından sözlü sorusu. (6/264) 424 

— Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uy
sal'm, Sakarya ilindıe, Tonumuz 1965 t>e 
meydana gülen âfet ve sol baskınları so» 
ınuıBuında ne kadar maddi zararın tesbit 
ödiknis olduğuma ve zarar gören ilçe ve 
köylore no çeşit yardımı yapıldığına dair 
Barbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
JSnorji ve Taıbiî Kaynalklar, İmar ve İskân: 
ve Köy îştori bakamlarmdan sözlü soru
su. (6/195) 79,87:89 

— Sinop MıüHıletvekiM Hilmi işgüzar'-
mı, Orman G-enel Müdürlüğünde çalııs^ 
mak.ta oılan orman müfettişlerinin ve tef-
t ^ göravtlisi bulunanlarının ladedine daim? 
Tanım Bakamından sözlü sorusu. (6/235) ı83, 

421 
— Traibtaon Milletvekili Ali Rıaa Uzu-

nıeır'in, Onman Gıonel Müdürlüğü taşMLâ-ı 

Sayfa 
tında çalışanlarm tovfüeniııe daîır Tanım; 
ve Maliye bakanılnır-ından sSsüıii sorusu. 
(6/544) 197 

Ticaret Bakanından 

— A'Jaııa Milletvdki'H Mahmut <Bozdu-
ğiaırı'i'H, ÇulkobiırH'k'iu, oı.ıttılkhii'n.ııldaın, 'bi-
Jâlıara iîdemıek üzere Ikestiği yü/tde" yitimi 
ınî«i>otîtuleloi pıa-tulaırmı mc znıman 'ö^eneeıeğii1 

«e flalir 'riea.M,:t Bakamından KÖZM sorusu. 
(6/293) 83,422 

— Maıtisa MüI'iıeltveM î Wami ÎBinıiıeinğ-
lıı'ıum, Üalcaaılığın 'hatası yiisaLımultııı 35 0O0 
'tim futMİığraı çürümeye Itierîk edildiği 'hfiİlî-
ikuıdalM ıiteîsi'iyaıl.il ve İ'ıııd'ik Ühraeıait pml!lî-
Jiîkaısma dalrr, Ticaret Iiaka.ninif.Iaai sözlü 
sıırosıı (6/262) 4*23:424 

— MaııiE-jia Milletvekili 'Saimii 'Btolcâoğ-
hı'uuın, servet ,tra.n«feı:ii yoliyl'e 'incmıllıdkettıi'-
uıİKC tıe güiii im;ılların •yiıdiğine ve bu ım'ii-
saaMe be.l.ge'V'r'.iıü.ıı. ik&ııt'k're veri'ldiğine dair, 
Tfcaıi'C't ve Maiüiye İKI İkanla T nidan söaMi Ko
rusu (fi/192) 79 

— Tekirdağ Milleltvek.Ri KıWal Ndbi-
(uyhılnam, •ıiî̂ tnMîo.'t'liıııizıCİdki petıiıil ıtevaî 
'îlsitasyanlanııiMi s-ayıtemı/a, 'tanaiırtıiiinie ve mt-
tılklan pr tnfe daıir. Tiearcıt Balkanımdan 
Sözlü sorusu (6/545) 197 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Cımum "MilletveikMi Haran Lâlflrf fta-
i'iyüee'Tim, Avrupa'yı Bıi'I^ıa1nstam İÎÎÎO™-
dnıı yu fi İn muza bağl'ıyaın Deroköy, Kııflîlar-
eli, Pıınarhisar, Vize ve S-a ray Manı Istta.n-
'bıil'a ulaman 'hırfetafc yolun İjiraın Önıee ya-
pı'Üııuusı bususunda ne düsümiıM'üğröfcc <Mr. 
Turizm ve Tamtunıa BaikanuıUrlanı sözlü s»-
vutm. (0/*256) 423 

— Sakaı-ya M;ilfl o'tv't'iki-Iâ Ilaypcvtihin -Uy-
'fvıl'mı, -Bı-dıû Bavkafeı'm, 1963 yıîmtliam Iberi, 
Avrupa ve Amerilîa'da açıdan sergfaıine 
il'ri f̂ ö.'iıi'enncısi îĵ iin Balkatnıl'ığıa 'h ĉr kaıiı^î 
İViı- ilıaslkı yapılıp yapillmîidığufti tdaür, Tu
rizm ve Tanıtma Ballcaitımınlifn SÜKJÜ 6*ı-raı-
sn (6/269) 425 

— Viaıı 'MilJlötv^kilii M. ıSâ lih YılÜduz'nı, 
V-aıı'm Tİoşap KaücBliaılin rııstunraısyoiiıu ilW 

http://Iiaka.ninif.Iaai
http://yapillmia.digi.nia


— 20 — 

bu İcaileye çıkacak vasıtalar içîn Ibir yoî 
yapılmasının diiişürriilüp Üu^mütaödiğine' 
kiaıilr Tufliam v$ Taaırtıma Balkaıntrtdan öörfü1 

sorusu (6/245) 85,422 

Ulaştırma Bakanından 

— 'Salkarya MdJBdtivciktffi HayMtJtin Uy-
sal'm, Sapanca - Arlfiye sahil yokumun ya-
pümaısı .konusunda şimdiye kadar tnfe gtöbî' 
çalışmalar yapıfentş olduğuma dair, Bayııı-
Sdııflik vs Ufaltılma bakanlarımdan! soztfii' 
sorusu (6/266) 424 

— Trabztoin Mffi^veikBi Ali Bıza Uzu-
ner"in, Trabzon Hava Alanımda, Plânını 'ön-
görüüğu, güvenlik doniaıtımımra, oıe saunam 

tamamlanacağına ve Tahran-Trabzon-Ankara-
totaıribul haıva getorderânin îh&ası çaılışıtna-
larınm ne safhada olduğuna dair, Başba
kan -v<e UJbgitı>ıim!a .Bakanından sözlü so-
>rum (6/276) 426 

— Van MIHçtroMl M. Salib YıHra'ım, 
Van'da bir crtloım'aıtik telefon samıtrallli ku
rulması içlim 'har haragfı bir hazıırlolk yapılıp' 
yapıHmadığıma 'dair, Ulaştırma Bakamım
dan sözlü osrasıı. (6/240) 83,422 

B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet (Bakanından 

— • Oanakflaale MiH'etvdkiîli Cİhaıd <Ba-
fban'ın, bİT tslâm Devletünün kuruflmaBim1 

mıeküef tutan broşürleri tertip vle raeşralen-
Here diair telleri ve Adalet hakamllaraıidjan' 
yazıflı öorusu (7/357) 2 

— Sinop Miiiitofcv-ekîli Hîîımi İşgıizar'm. 
savcılara 'feamjina't vorilmesîne dair Aida'ldİ 
Bartrcunnıdaın yazılı sorusu (8/358) fl3,527:529 

Başbakandan 
— Aydım Milletvekilli M. Ş'ükru Koç'

un, Aydm'ın IköyOeıline imaım - halfâp IkaÜ-
roeu verilip •viariSmiyoceğ'lnıc <da.îir şorasu 
ve Başbakan Süleymaın Dâminel̂ in yazıtr 
devabı (7/326) 517:518 

— Aydın Miffldtvelkdli M. Şükrü Koç
'un, Aydm'ım Söke ilçesindeki Hazıiine aım-
ziferliteı *mli[ktarına ve irinlere Kiralaradı-
ğana dair Başbaka»dam yazılı sorusu 
(7/861) 197 

— Çommı MaietvcfkÜE Hatsian IMiî Sa-
pıjHüoelnitı, Ankara - SaJmsuın yol guaer-
gâllraım doğiBtfİKÎlm'eısİ sonucu terk (dlııntam 
40 Ikdîomeitrelik yolun bakama ataip altıin-
ımıyacağı-ıva dia&r sorusu ,-vc BayHikhrlılk 
Balkanı Orhan Alp'im yazılı cevabı (7/338) 523: 

524 
— îzmıir M#*etvekili Cemal Balklkı Se

lektim, Rafa Golüride "besis öluııan, ^dalyan

larla v!c flıukuCtf mesneitlleriînie ıdaür Başlb'a-
fcanidan yazıih sorusu (7/362) 287 
— Tekirdağ MM t̂ivekilıi Kemali Nebi-

oğlulnun, 1930 yılımdan sonra Yugotslav-
yaVîan yur+du'mum g>ell'en 'göçimraitorİn ara-
Idia kalan ma'Mıamnia dair Borusu ve Başba
kan Süleyman Demirci'm yaızıilı cenabı 
(7/333) '520:523 

İçişleri Bakarandan 

— Ayd*n MMivdkiöS M. ıŞülferü Koç'
um, Na-zMllİ îO êaîsn'delki cinaıyeftin ttaaıatölS1 

sanrlam M'insolere, poOBfe VQ janfdaîiota. ftara-
f infiali yapılan i^kenöeye diai'r İçişlleırd Ba
lkanından yazılı sorusu (7/360) 197 

— ÇaııaMca'le MElttat™kila' Cîhald Ba-
ban'm, bir Mâm Devtetüniin kumılîmaBiıu 
beidef tutan foroşürlerıi 'tertip T« nneşrdden-
feıre dair İçişleri ve AJdaıfeft IbaJkaaıilıaırıınld'M 
yazalı sorrou (7/357) 2 

~ Çorutm MSI'Mlvelkaid HaSJaa Lâffi' Sa-
nylüjce r̂iin, 'asllcerî bWlîlklıe»re tıiilt pattlflinnaimış 
mtonmtilTcıre Idaıir İftifjilleTİ ve Millî 'Savuntmıa 
IbalkaınllaiTnldaıı yıa'zı'lı sorusu (7/367) 575 

— G-Smülşaınc Mil'îıoıtveikillfi A3Ü îlhs«an Çc-
^Maan'ın, Aınlkara Mm k̂ez ICuımıamfdlatnınım, 
CumbııHbâ laaımmın Amerika'ya ıığartanış1 

tören'imd '̂kli tultum ye davnanışıma UMr 
Milî Savunma ve tei^teri ba-kaîKİaın'n!d0n' 
yıaKili sarusu (7/355) 2 
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imar ve iskân Bakanından 
— Konya MSfflcifcvdki'S Nazif Kurueu'-

nuın, Kunya'yıa fakân 'edütlön ijaprıeım Mlâ-
BöetBödesi Hımıislı 141 (aileye ine gîbi yatfdı«m' 
yapıldığına ıdair sorusu ve İmar ve Mkâ'n 
Bakam Ha'Huın Meiübeşeoğlutomı yazılı tfc^ 
bu (7/332) 5.19:520 

Köy İşleri Bakanından 

— 'Afyon KaraMsa/r Miletvelkiilıİ! Muıriait 
Öttrertoı, Afyon'um Sandıklı dil̂ otsiBirue lüağlh; 

Otkılk köyüne içme soyu. ıtemıiıtıirte idai'r1 

Köy İşleri Bakamın'dan. jsozih sorustı 
(7/359) 197 

Millet Meclisi Başkanından 

— Çanları Mfllıeıtveikjlli Durmn Ak-
çaoğl|u*muı, Meclîs toplantıların» ikatı'lımı-
yaın mütletvekMl-enlnıe :daıiir sorusu ve MÜflet' 
Mee'lii&i Başikanıı Fernın BozbeyM'rmı ya-
zth cevabı (7/351) 525 

— Çankırı Mületvekil Mahraleıt Aİ 
Arsam'm, T. B. "M, M. telefonlarımdan yo-
pıfem ffaMrlemrası könuşm-alıara ve 'ödetnteaı 
ücnatfero u\aiir sorusu ve Ma'lfl'at MetiHsi Baş-
IkJamı Fen-cûı Bozbeylifain yazılı cevabı 
(7/365) 468 529:530 

— Hakkâri Mîl'Ieıt vekili Ali KaraTıan'ıın, 
MÎHettlieT'anüsı toplantılara fcatı'ltan Imîl-
^toteMlerine diair sorusu ve Miltet (MJeeJLiBİ' 
Başjkanı Ferruh Baab&ylfi'nîh yazıllı eovaibı 
(7/356) 2,525:327 

Millî Eğitim Bakanından 

— Yozgat Mü'letve'kili Yusuf 2îya 
[Balhadı.nh'mm, muvalkfkıait öğretmenlerin sa
yısına dair yaeili sorusu ve SİM EğMm 
Balkanı îlnamri Ertemfin yaızıllı eovaibı 
(7/342) '524:525 

Sat/fe 
Mîllî Savunma Bakanından 

— •Çanım Millctvelkîli Hasan Lâtif &a-
nyüce'nirı, 'asdcetrî 'birliklere ait patllaımamış 
ımanmllere Idafir İçişleri ve Mîllî Saıvuımma 
TMİkaınlıarındaın yazılı sorusu (7/367) Ö75 

— Gümüşane MiBotvdkiJü Alii Ihısan Çe-
•lükkan'm, Ankara Merkıez Kınmaınid&nınm, 
Oumhuı-baskanııı Amerika'ya uğurlanış 'tö-
raraindeki tutum ve davranışına idair Mfflî 
•Savunma ve îç-işlem •tra'kanlamınıdaın yatzıüı 
somum (7/355) 2 

Tarım Bakanından 

— Aydın Mİlotve'kit M. Ketmal Yıl-
'maz'ııı, Ziraat Odalarının toplsadığı aûidata 
dlaiir Tarım Bakanından yazrh sorusu 
(7/363) 287 

— Samsun MiHiıeftveSaiHi Yaşar Aîfe&l'ın, 
Samnsuin'ım Vezirköprü ilçesinde hür ziraat 
olkuhı laçıJmasımn düglüniüliip dü̂ üinüİL-
'rmediğine dair Tarım Bafeanındıan yazılı so
ruşa (7/364) 287 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— ÇanaMıale MiMetrvekfllİ A. Nfflıat 
Alkay'm, Beş YÜMÎ Katonma FMlmınidıa, 
Ikıurullması derpiş ddileın 'radyo Satasyanla-
nridian Erzurum ve Diyarbalkır vorâcl tfc 
sîsierimıe ougühe (kadar ne ınuüktaır yatifrım1 

yapıldığına dair sorusu ve TnrSam ve Ta-
nıtöma Baklanı Nihad Kürşad'ıın sözlü ce
vabı. (7/197) 79,276,418:420 

Sunaklar re telgraflar 

— 23 Nisan Ulusal EgemtenîSik Bay
ramı idolayısiyîe Gonelkuıımay Başkam1 

Orgemıeral Cemal Tural île Milelt Meclisi 
Ba^üanı Ferru'tt B«z'be>y9İ arasmdaıkii 'te!b-
Ttlk ve töşeMBülr teligıraufiarı. 416:417 

TASARILAR 

— 6234 sayıh Köy enstitüleri ile ilköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkın
daki Kanunun 2 nei maddesinin değişti

rilmesine dair (1/89) 318,37&:382,434r466)482: 
491,492:494 

— 6974 sayılı Türkiye Kömür îgttetme-



— 22 — 
Sayf» 

leri Kurumu Kanununun 2 nei maddesini ti 
(B) fıkrasının değiştirilmesine dair 
(1/144) 176:185,210:2'14,214:23'5 

— Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/356) 368 

— Ay ve cliğer gök cisimleri dâhil, uza
yın keşif ve kullanılmasında devletlerin 
faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkında 
Andlaşmanın onaylarım asının uygun bu
lunduğuna dair (1/353) 94 

— Başbakanlık Basımevi döner serma
ye işletmesi kuruluşu hakkında (1/3) 5:7 

— 507 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair (1/S5) 537 

— 107G sayılı. İhtiyat Subayları ve İh
tiyat Askerî Memurları Kanununun 14 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/77) 208: 

200 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 

nci maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı-
Kanunla eklenen hükümleri deriştiren ve 
bu kanuna geçici bir madde ekliyen 350 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair (1/68) 99, 

202:206 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 

nci maddesinin değiştirilmesine dair (1/110) 206: 
207 

— 1965 bütçe yılı Kesiııhesap kanunu 
tasarısı (1/357) 368 

•—• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nei mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(1/145) 7:8 

— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bir maddesinin kaldı
rılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin 
eklenmesine dair (1/332) 576 

— 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 
25, 26 ve 40 ncı maddelerinden «İş kâğıt
ları» kelimelerinin çıkarılması hakkında 
(1/127) 210,318,332 

— Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4811 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesinin (D) fıkrasının' değiştirilmesi 
ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi1 

hakkında (1/123) 169 =173,472,538,583:5S9 

Sayfa 
, — Devlet memurları ayaklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
mına bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısmına kadrolar eMenmesi hak
kında (1/354) 197 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan. 3656 sayrll Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı 
kısmma bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 
(1/352) 2 

— Devlet Operası ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu'hakında (1/333) 576 

— Elde1! Tütünleri Satış Piyasalarının 
Desteldenıni'esitıe dair 2 Ocak 1961 tarihli 
ve 196 «ayılı Kamuna ek 'kanun bajfckmr 
da (3/640) 474 

— Ereğli Demir ve Çelik Pabrilıalan 
Türk Anonim Şinlıoti kâr Mssıeılerd bak- • 
kulda (1/102) 8 :lö,98,99,110,148 :M9 

— Ereğli Kömür Hıavtzajsındaki ocak
ların Dcvlobje 'işletilmesi 'haltımda 3867 
sayılı Kanuna !ftk (bir madde eklenmesine/ 
dair (1/274) 575 

— Gümrük Tarâfcfcrii ye Ticaret Ge
nel Andlaşmasına Tiea'rat •ve Kalkınma ile 
ilgili IV ncii kısmın Eklenmesine dair pro
tokolün ve eklerinin onaylanmıatsııiHi uy
gun Ira'I undu ğ una dair (1/79) 575 

— Hafta "taıtiili haklandakİ 394 sayılı 
Kanunun 4 neü .maddesinin. (D) fıkrasına 
bâzı ilâveler yapılmasına dair (1/62) 210,318, 

•332:343,343:345 
— Hudut ve ı&ahıilter Sağlık Genel 

M iidürl'ü günün 1904 bütçe yılı Ecaân'hesa-
bı hakkımla (3/313, İ/İM) 576 

— Hudult ve Sahiller Bağlık Genel Mü-
düriiiğüıuin 1904 bütçe yılı Kesiİnıhesabı 
•balımda (3/434, 1/186) 575 

— İş -kamum tasarısı (1/232) 15:41,110: 
133,198£4il,148,186:lS9. 

— Karatlenlz Te;knd!k Üniversitesi adiy
le Trabzon'da Ibir üıriiivetöitc ıkııruiknası 
hakkımla Kanunun vıe buna ek 19.9.1963-
tarih vıe 336 sayılı Kamunla 16 . 2 . 1965 
•tarihli 've '535 sayı'U Kanunun bâ2i •mad
delerine 'birer fıkra cıklenımresî ve İbâzı mad
delerinim değiştirilmesi ıhaikkmdıa (1/338) 533 
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— Karayolları Trafik TCamınunum 232 
»ayılı Kanunla değiştfk 26 ncı maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(.1/94) 207:208 

— 45 sayılı Yüksfik Hâkimler Kurulu 
Kanununun 'bâzı ım-addetleıûnin değiştiril
mesine •ve bâzı fıkralar eklenmesine dair 
(1/268) 135:137,368 

— Malîye Komisyonu Başkanlığının, 
1050 sayılı Muhasebel Umumiye Kanunu
nun 50 mâ -nraddcsi ile 83 neü maddcsi-
<nâxt (A) fıkrasının değiştirilmesi fhaldkm-
dja 331 

— Otuzbir kişiye vatani hikmet terti
binden aylık bağlanması hakkında (1/64) 429 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 
•bütçe yılı Kesinlhosa'bı hakkında (1/40) 575 

— Petrol Dairesi Başkanlığınm 1964 
bütçe yılı Kesinlhesabı hakkında (1/249) 575 

— Tabiî âfetler tesiriyle muhtaç du
ruma düşen çiftçilerle, geçim imik ân mı 
kaybeden köylü -vatandaşlara, borçlandır-
mva suretiyle yemeklik ve yemlik hubu
bat yardımı satışları yapılması hakkın
da (1/358) 472 

— Tanım Balkanljğı Tcşkilâ<tnıd'a çalı
şan -veteriner 'hekimlere ödemek verilme
si 'hakkında (1/337) 327 

— Tekel -Genel Müdürlüğü 1958 bütçe 
yılı Kasnuhesaibı hakmda (1/24) 533 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1959 M t -
çe yılı Eeshıhesabı hakkımla (1/123) 532 

— Tekel G-encl Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 750 000 020) foraya çıkarıl
ması hakkında (1/263) 1590:595,617:620 

Sayfa 
— T. C Emeldi Sandığı 'Kanununun' 

32 n-üi maddesine Ö84Q sayılı Kanımla ek
lenen (.g) fi'krasının değiştinîılm'csiııe dair 
(1/152) 210,318,372:379 

TüHİdye Cumhıı diyeti Hükümetinin 
En Ziyade Müsaadeye Malkar Millet Ta
rifesinin onaylanması halanda (1/229) 575 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanun' 
•tasarısı (1/294) 533 

— Türkiye ile İran arasında Transit 
Anılaşması ve eklerinin onaylanmasının! 
uygun bulunduğuna dair (1/82) 576 

— Türkiyo Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun 'bâzı 'mad
delerinin değitşirilmıesine ve bâzı madde
lerine fıkralar eklen-mcshi'e daiir (1/213) 575 

~ Tiink SİlâMı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı (1/234) 318:324,345:365,382: 

405,494 :'517^>51:572,Ö95:616 
— 3491 sayılı Topraık Mahsûlleri Ofi

si Kanununun 7308 sayılı Kanunla deği
şlik 18 ve 27 nei ımaddelcriylc ok 2 vo 
3 ncü maddelerinin değişti dlımcsi ne ve 
bu -kanuna bir madde ıdclcmnesine dair 
(1/3-55) 239 

— Vakıflar Gcıwl Müdürlüğü görev <ve 
kuruluşu hakkındaki Kanuna bir -efe ve 
bir geçici madde eklenmesine ve bu kamu
na bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair (1/311) 412 

— 193 sayılı Gelir Vengisi Kanunu
nun değişik geçici 5 ve 6 neı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1908 ta
rihli ve 724 sayılı Kanuna *k İkamın ta
salısı (1/156) 99,175:176,190:193,202,248,281: 

284. 

TEKLİFLER 

(Seçim çevresi sırasına göre) 

Ankara (Kâzım Coşkun) 

— Ankara TuT^fiıtreis Mahallesi U^un-
yol 64 numarada oturan Mustafaoğlu 1309 
ıdoğumîu Emin Özden'c vatani hizmet ter-
tihindeıı maaş bağlanması hakkında 
(2/491) 412 

Aydın (M. Şükrü Koç) 
— Aydm ilinde Köşk adiyle bir ilçe 

kurulması hakkında (2/487) 288 
Aydın (Reşat Özardu) 
—• Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 

4753 «ayılı Kanunim geçici maddesinin de-
ğlştirilımesliYû ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler -eklenmesine dair (2/160) 289:290 
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—• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununum 41 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasının yürürlükten kal
dırılması hakkında {.2/476) 582 

—: 38 sayılı Anayasa nizamını, Millî 
Güvenlik v<e huzuru bozan bâzı fiiller hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında (2/380) 289 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin ödenek ve yollukları hakkındaki 1 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesi 'hakkında (2/484) 197 

ıBursa (Barlas Küntay) 
— T, B. M, Meclisi memurları hakkın

daki 5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Ka
nuna bağlı (2) «ayılı cetvelin Kütüphane 
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (2/485) 239 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
(Mehmet ündlâıj 

— 7033 'sayılı Kanunim 1 neî maddesi
ne ekli (A/1) 'sayılı cetvelin değiştirilme
sine dâir (2/145) 412 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
(M. Nuri Âdemoğlu ve 14 arkadaşı) 

— 51247 sayılı Istanibu'l Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun teklifi 
(2/489) . 368 

Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesî 
(Osman Saim Sarıgöllü ve 11 arkadaşı) 

— Devlet Operası kurulmuşu halkkında 
(2/199) 576 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
(Hasan Âli Türker) 

— Tanım Bakanlığı Teşkilâtında çalı
şan veteriner hekimlere ödenek verilmesi 
hakkında (2/434) 327 

€umıhur*yet 'Senatosu 'Bursa Üyesi 
(Şeref Kayalar) 

— ÇleşHÜ teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda nıevcut aylık ve ücret tu
tarlarının değiştirilmesi hakkındaki 28.2.1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nrf madde
si hakkında (2/421)" 533 

— Cumhuriyet ıSenatosu Eskişehir Üyesi 
(Ömer Vcuzal ve 6 arkadaşının) 

— Gece öğretimi yapan İktisadi ve Tica
ri İlimler 'akademileri Öğretim üyeleri ile 

Sayfa 
öğretim yardımcı! arına ve diğer personeli
ne dk ücret verilmesine dair (2/368) 173:175 

Cumhuriyet Senatosu îstanlbul Üyesi 
(Rifat öztürkçîne) 

— Gümrük ve 'Tekel Bakanlığı teşkilât 
ve ıgörevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna 
iki madde eklenmesi hakkındaki 4067 sayılı 
Kanunun 1 neî maddesini değiştiren 122 sa
yılı Kanunun değiştirilmesi hakkında 
(2/401) 412 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
(Fahri ÖzdÜek ve iki arkadaşı) 

— Birinci Dünya Savaşında ve İstiklâl 
Savaşında üstün hizmet (gösteren Hacı Kul-
'Oğullarından BekiroğJu İsmail öakul'a va
tani hizmeıt tertibinden maaş (bağlanması 
halikında (2/494) 429 

Cumhuriyet Senatosu TaJbiî Üyesi 
(Kadri Kaplan ve 4 arkadaşı) 

— 97 sayılı Kanunla değiştirilen 1076 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra 
eklenmesine dair ek kanun teklifi (2/2) 491: 

492,638 £50 
Cumhuriyet Senatosu Talbü Üyesi 

(Kadri Kaplan) 
— Devlet dilindeki birliğin sağlanması 

hakkında (2/482) 197 
•Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi 

(Mucip Ataklı) iüe (Cumhuriyet Senatosu 
eski Tabiî Üyesi (Sıtkı Vlay) 

— 7 Mart 1962 tarih ve 38 saydı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması ,içln kanun 
teklifi (2/247) 289 

Cumhuriyet 'Senatosu Trabzon Üyesi 
(Yusuf Detnirdağ ve 154 arkadaşı) 

— 5434 sayüı Kanuna ek 2 . S . 1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 
gün ve 696 sayılı Kanunla eklemen geçici 
maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/216) 412 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir) 

— '5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hattında (2/171) 575 

Cumhuriyet Senatosu Uşak Üyesi (M. 
Faik Atayurt ve 2 arkadaşı) 

— Orman Bakanlığı kurulması hakkın
da (2/483) 197 
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Çorum (Ahmet Uysal ve İt arkadaşı) 
— Tarım Bakanlığmın muhtelif kade

melerinde hizmet 'gören Bölge ziraat okul
ları mezunu personele mahrumiyet yeri 
ödeneği verilmesi hakkında (2/498) 533 

Çorum (Hasan Lâtif Sarıyüce) 
— tarafı önleme »hakkımda (2/486) 288 

Denizli (Hadi Oral ve 34 arkadaşı) 
— Türkiye Elektrik Kurumu hakkında 

(2/20) 632 
Denizli (Z. Nihat Özel) 
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
mın teklifi (2/328) 412 

Edirne (Türkân Seçkin) 
— Osmanoğlu 308 doğumlu Mehmet 

Baytok'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında (2/480) 94 

Erzurum (İsmail Hakkı Yıldırım) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî 

Nizammamesinin bâzı maddelerinin değişti
rilmesin* dair (2/500) 575 

Erzurum (îsmaü Hakkı Yıldırım) ve 
(Ahmet Mu&tafaoğlu) 

— Ticari işletme refeni hakkında 
(2/490) "" 412 

Gaziantep (Naşit Sarıca) ve Kırklareli 
(Orhan Tûrkkan) 

— Birinci Cihan Hartıi ve İstiklâl harb-
lerinde yapılan muharebelerde üstün hiz
met gösteren 1309 doğumlu Abdullah Ya
ğar KÖker'e vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında (2/481) 94 

Gümüşane (Sabahattin Savacı) 
— Mülki idare amirliği tazminatı hak

kında (2/495) 429 

İçel (Mazhar Arikan ve 2 arkadaşı) 
— Bâzı suç ve «ezaların ar£fı hakkında 

3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin ilk fıkrası ve (A) ben
dinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/497) 468:469 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 15 nei maddesinin (*}) bendi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna «geçici bir 
madde eklenmesi hakkında (2/492) 412 

tayfa 
İstanbul (Reşit Ülker) 
— Bekçi parasının kaldırılmasına dair 

(2/479) 2 
İzmir (Hüsamettin Gümüşpala ve 50 ar

kadaşı) 
— T. C. Devlet Demiryolları İşletme

sinde çalışan bir kısım memurların kıdem
lerinin tanınm'ası hakkında (2/123) 550:561 

Mardin (Bifat Saykal ve 3 arkadaşı) 
— 1963 ders yılında harb okulu öğren

cilerinden okuldan ihracolıraanlann as
kerlik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun 
teklifi (2/66) 491 =492,538:550 

Rize (Erol Yılmaz Akçal ve 5 arkadaşı) 
— 13 . 7 . 1966 tarih ve 647 sayılı Ce

zaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (İB) bendimin değiştirilmesine 
dair (2/116) 590 

Siirt (Abdülhalim, Araş ve 7 arkadaşı) 
— Askerî Yargıtay ve dairelerinde, 

bajsaıvcilık ile askerî mahkemeler ve sav
cılıklarla, adlî müşavirlikler ve askerî yar
gı ile illgili idari gönev kadrolarında as
kerî adalet teftiş, kurulu ve askerî adalet 
işleri başkanlığında vazife gören başkâ
tip ve kâtiplere ve gardiyanlara tazminat 
verilmesine dair (2/499) 576 

Trabzon (Hamdi Orhon) 
— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla

rı ile diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkında
ki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (2/390) 533 

Urfa (Ramazan Tekeli ve S arkadaşi) 
— Ziraat Bankası kurlluş kanunu tek

lifi (2/493) 429 
Uşak (Fahri üğrasızoğlu) 
— 5442 sayılı ti İdaresi Kanununun 

8 nei maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair (2/478) 2 

— 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve 
(E) fıkralarının değiştirilmesine dair 
(2/258) 589:590 

Yozgat (Nuri Kodamanoğlu) 
— «Fikir ve sanat eserlerini derleme 

kanunu teklifi» (2/320) 49:50 
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Zonguldak (Kemal Doğan Sungun ve 
14 arkadaşı) 

— 7244 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair (2/488) 327. 

Anayasa Kamisyonu Başkanlığı teskeresi 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
mn, Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tekli
finin görüşülmesinin, Hükümetin yetkili 
temsilcisinin bulunmasını sağlamak üzere 
Komisyonun 20 Nisan 1967 günkü top
lantısına ertelendiğime dair 289:290 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı ile Cumhuriyet Senatosu es
ki Tabiî Üyesi Sıtkı Ulay'm, 7 Mart 3962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması için kanun teklifi ile Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nın, 38 sayılı 
Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanu
nun yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifi üzerinde görüşünü tesbit 
edebilmesi için Hükümete, 10 Nisan 1967 
tarihinden itibaren 45 gün mehil verilmiş 
olduğuna dair 289 

Başbakanlık tezkereleri 

Çeşitli işler 
— Almanya ve Belçika'yı ziyaret ede

cek olan Başbakan Süleyman Demirel'in1 

bu gezisine kendisine İstanbul Milletve
kili Selim Sarper, Erzurum Milletvekili 
Cevat önder vie İzmir Milletveldli Settar 
İkseil'in refakat »etmelerinim uygun görül
düğüne dair (3/644). 581:582 

— Başbakan Süleyman Demirel'in Pa-
kistanve İran'a yapacağı resmî ziyarete 
Manisa Milletvekili Ertuğrul' Akça, Zon
guldak Milletvekili Talât Asal ve istanbul 
Milletvekili Selim Sarper'in katılmaları
nın uygun görüldüğüne dair (3/635) 434 

Şayia 
Zonjmldak (Kemal- Doğan Sungun ve 

34 arkadaşı) 
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz

zaf Yüksek Mühendis ve Müdendis subay
lara tazminat verilmesi hakkında (2/496) 468 

— Ça-nakalte Millet vekili Muammer 
Baykan'ın, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
nın Beşinci özel Kurul tonlantısına katı-
iacak kuru'Ia katılmasının uygun görül
düğüne dair (3/629) 417 

— Tekel Genel' Müdürlüğünün 1959 
yılı döjıcr sermaye hesaplarına ait bilan
ço ile murakıp raporunun sunulduğuna 
dair (3/128), (3/195) (t/123) 538 

Geliverme isteği 
— Ekici Tütünleri Satış Piyasalarının 

Desteklenmesine dair 2 Ocak 1961 tarihli 
ve 19Ö sayılı Kanuna ek kanun tasalısının 
geri ver il m es ine dair (3/G40) 474 

Yasam tiokunmazkğı 

— Adana Milletvekili Turhan Dilli-gil'-
iıı dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da (3/630) 469 

Bütçe Karma Komisyona Başkanlığı 
tezkereleri 

— 832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 
nei maddesi uyarınca Karma Bütçe Komis
yonu tarafından Sayıştay Birinci Başkan
lığına Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü Rıza Turgay'm se
çilmiş olduğuna dair (3/650) 146 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
kereleri 

— 832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 
nei maddesi uyarınca, Bütçe Karma Ko
misyonu tarafından Sayıştay Birinci Baş
kanlığına seçilen Rıza Turgay'a ait Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
nin Cumhuriyet Senatosunun 13.4.1967 

TEZKERELER 
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tarihli 51 nei Biri eğiminde okunarak ka
bul edilmiş olduğuna dair (3/Ö52) 146 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Başbakan Süleyman Demirel'in Pa
kistan seyahatine katılan1 Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri ÇağlayangiFc içişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin 
uygun göriildüğü'ne dair (3/639) 473 

— Başbakan Süleyman Demirel'in Pa
kistan ve îran seyahatine katılan Maliye 
Bakanı Cihat Bİlgehau'a Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun vekilik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/638) 473 

— Pakistan ve İran'a yapacağı resmî 
ziyartterı dönüşüne kadar Başbakan Sü
leyman Domirel'e Ada!let Bakanı Hasaiı 
Dinçer'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair (3/697) 473 

— Vazife ile yurt dışına giden Başba
kan Süleyman Deınirel'c Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair (3/628) 417 

-—Vazife ile yurt dışma giden Çalış
ma- Bakanı Ali Naili Erdem'c Gümrük ve1 

Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in vekiMik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair (3/643) 

581 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayaııgH'e Ma
liye Bakanı Cihat BÎI'gehaıı'm vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/627) 

417 
— Vazife ile yurt dışına giden İçiş

leri Bakanı Faruk Siikan'a Devlet Baka
nı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/626) 289 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— Başbakanlık Basımevi döner serma
ye,işletmesi kuruluşu hakkında kanun ta
sarısına dair (1/3) 5:7 

— Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesinin (D)* fıkrasının değiştirilmesi' 

Sayfa 
ve bu Kanuna yeni maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısına dair 169:173 

— 832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 
nei maddesi uyarınca, Bütçe Karma Ko
misyonu tarafından Sayıştay Birinci Baş
kanlığına seçilen Rıza Turgay'a ait Bütçe 
Karna Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
nin Cumhuriyet Senatosunun J3 . 4 . 1967 
tarihli 51 nei Birleşiminde okunarak ka
bul edilmiş olduğuna dair (3/65-2) 146 

Çeşitli tezkereler 
* 

— Y. T. P Grupu Başkanlığı tezkere
leri. 

—• Avrupa Konseyi îsrtişari Meclisinin 
19 ncu Dönem toplantısına katılacak üye 
hakkında 481 

— Türkiye ve Avrupa Ekonomik Top
luluğu Karma Komisyonu üyeleğine seçi
len Sakarya Milletvekili Ekrem Alicfln'uı 
b'd üyelikten çekildiğine ve yerine asıl 
üye olarak Ağrı Milletvekili Kasım Küf-
revi'ııiıı, yedek üye olarak da Diyarbakır 
Milletvekili Recai îskondenoğlu'nun çekil
diklerine dai?1 5S2 

Geçici Komisyon Başkanlığı tezkereleri 

— İlgili Geçiei Komisyon Başkanlığı
nın, gündemde bulunan 507 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair tasarısının komisyona geriverilmesi 
hakkında (1/85) 537 

Maliye Komisyonu Başikaaıhgı tezkereleri 

— Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
1050 sayılı 'Mnihasıefoed Umuımiye Kanu
nunun 50 ırci maddesi ile 83 neü maddesİ-
nlin (A) fıkrasının değişörilmesi hakikııı-
da!ki ikanun tasarısının, Oenıel Muhasebe 
fkamumı -taısariBiııı görüşmekte olan Geçici 
Komisyona hava'fesine daıir 331 

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
tezkereleri 

— Petrol Araştırma Komisyonu Baş-
'banlığınm, koınlsyonuın. görev süresinin 
iki ay daha uzatılmasına dair 95:9S 
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Mîllet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Ağrı Millet^eMli Nevzat Güngör'e 
33 gün izin verilmesine dair (3/634) 434 

—Saym üyelerden foâzilarınıa Mu ve-
ritareSMi* dair (3/635) 290 

(8/641) 

(3/642) 
(3/661) 

481:482 

482 
146:147 

Sayıştay E&şkanbğı teskereleri 

— Hudut ye SaMMer Sağlık Oemel 
Müdjür.Lüğıünûn 11968 büftge yılı Kesinhesa-

Hnna ait uygunluk 'Mldiramainiin sunuldu-
ğuıra dair (3/109, 1/42) 57tf 

— Tekel G«rıjel Müdürlüsünün 1959 
yılı döner sermaye hesaplarım», ait bilanço 
ile murakıp raporunun sunulduğuma dair 
Başhakambk ıtezfceresi ile Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1959 yılı Kesiahesaibınıa aaıt 
uyıgunlulk 'mfcHıiminin snınulduğuna. dair 
(3/128, 3/135, 1/133) 533 

Yalova Eaıplıcalları İşletenle İdamesi' 
nin 1957, 1058, 1099, 1960, 1691 m 10® 
-malî yıîları 'hesabına ait rapor ile bitân-
•çosunuaı sunulduğuna 'dair (3/142, 3/143, 
8/145, 3/146, 3/147, 3/148) 

«ECEN TUTANAK ÖZETİ 

Cilt Sayfa 
10 . 4 . 1907 ıfcarM 83 ncü" Birleşime 

ait • 16 47 
12 . 4 . U967 tarihli 64 neü Birleşime 

ait 16 92: 
93 

13 . 4 . 1967 tarihli 85 udi Birleşime 
<ût 16 144: 

145 
14 . 4 . 1067 taıîM 86 ncı Birleşime 

ait 16 196: 
197 

17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşime 
ait 16 239 

19 . 4 . 1067 -tarâMi 8 8 mci BMeş i ı ne 
«ait 16 2 8 6 : 

287 
20 . 4 . 1967 tarihli 80 ncu Birleşime 

•aift 16 326: 
327 

21 . 4 . 1967 -tariMa 00 neı Birleşime 
ait 16 368 

Cilt S*yî» 
24 , 4 . 1967 tarihlî 91 nci Birleşime 

ait 16 411 
26 . 4 . 1067 tarMi 92 nciı Birleşime 

-ait 16 428: 
429 

27 . 4 . 1067 talihli. 93 neü Birleşime 
ait 16 468 

28 . 4 • 1967 tarihli 94 HÖÜ Birleşime 
ait 16 472 

3 . 5 . 1967 tarihli 05 nci Birleşime 
ait 16 478: 

470 
4 , 5 . 1987 tarihli 06 mcı Birleşime 

ait 16 532 

5 . 5 . 1967 tarMi 97 nci Birleşime 
a-H 16 574: 

575 
8 . 5 . 1967 tarMi 98 nci Birleşime 

ait 17 2: 
3 

YOKLAMALAR 

16 3, 
48,94,145,198,240,328,369,430, 

469,473,470,534,576 



Söz alanlar 

Sayfa 
Mustafa Akalın (Afyon Karahisar) • 

Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı 
•münasebetiyle 343:344 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 392:393 

400,404 
Ahmet Nihat Akay (Çanakkale) - Beş 

Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der
piş edilen radyo istasyonlarından Erzu
rum ve Diyarbakır verici tesislerine bu
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına 
dair sorusuna cevabı 419:420 

Sedat Akay (Kocaeli) - T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
6842 sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 374:375 

Ertuğrul Akça (Manisa) - Başbakan 
Süleyman Demirel'in Pakistan ve Iran ge
zilerine dair demeci 576 ;578 

— ITrfa Milletvekili Bellice Boran ve 
2 arkadaşının, Amerika Birleşik Devlet
leriyle memleketimiz arasında akdedilen 
ikili Anlaumalar konusunda bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair Önergesi 
münasebetiyle 65167 

Afadulbâri Akdoğan (Ağrı) - 6974 sa
yılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık, 
tasının değiştirilmesine dair kanun tasa. 
nsı münasebetiyle 181:183,230:231 

— 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile tlköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkın
daki Kanunun 2 nei maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 482:483 

Sayfa 
— Çalışma Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
4 neü maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 588:589 

—. Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 148 

149,165:166 
— Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı 

Kanunun 4 neü maddesinin (D) fıkrasına 
bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun ta
sarısı münasebetiyle * 340 

— iş kanunu tasarısı münasebetiyle 22 
— Mühendislik meslekinin Türkiye'

nin kalkınmasında rolü ve tatbikattaki 
aksaklıkların giderilmesi için tedbir alın
ması gerektiğine dair. 415:416 

— Petrol Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonunun görev süresi
nin iki ay daha uzatılmasına dair tezke
re münasebetiyle 97 

— Sanayide fuel - oil yerine linyit kul
lanılmasının faydalarına dair 48:49 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla ek
lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 375 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 569:570 

Orhan Alp (Bayındırlık Bakam) (An
kara) - Sakarya Milletvekili Hayrtttin Uy-
sal'ın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun 
yeniden düzenlenmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, sorusuna cevabı 86:87 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzardın, 
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her 
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yıl ödenen kira bedellerinin miktarına ve 
binalarda yapılan tadilât ve tamiratın 
kime aidolduğuna dair sorusuna cevabı 80 

— Van Milletvekili M, Salih Yıldız'm, 
Van ilinin Çatak - Narh yolu inşaatının 
noksansız olarak, ne zaman bitirileceğine 
dair sorusuna cevabı 84 

Şükrü Akkan (İzmir) - İş kanunu ta
sarısı münasebetiyle 17:18 

Çetin Alton (İstanbul) - 6974 sayılı 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ka
nununun 2 nei maddesinin (B) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 227:23ü 

— Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 159 i 65 

— Urfa Milletvekili Behice Boran ve 
2 arkadaşının, Amerika Birleşik Devlet
leriyle memleketimiz arasında akdedilen 
i'kili Anlaşmalar konusunda bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 52:54 

Sadun Aren (İstanbul) - Ereğli Demir 
- Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 
kâr hisseleri hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 12:14 

Mehmet Ali Arsan (Çankırı) - Hafta 
tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesinin (D) fıkrasına bâüi ilâveler 
yapılmasına dair kanun tasarısı münase
betiyle 342:343 

Hüsamettin Atabeyli (Devlet Bakanı) 
(Erzincan) - Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal'ın, Sapanca'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce yaptırılan turistik otelin, 
4 yıldan beri işletmeye açılmaması sebe
bine dair sorusuna cevabı 424-425 

Mehmet Atagün (KıklareK) - Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarı
sı münasebetiyle 495:496,501 ;502,567 

İhsan Ataöv (Antalya) - Çalışma Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 

Sayfa 
4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 587:588 

— -Doğu Anadolu'nun sağlık hizmetle
ri sosyalizasyon tatbikatına ve genel ola
rak sağlık problemine el uzatılması ve bu 
konularda âdil. tedbirler alınması gerek
tiğine dair demeri 413:414 

— Urfa Milletvekili Behice Boran ve 
2 arkadaşının, Amerika Birleşik Devlet
leriyle memleketimiz arasında akdedilen 
ikili Anlaşmalar konusunda bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 55:56 

Cevat Aykan (Tokat) - 6234 sayılı Köy 
Enstitüleri ile ilköğrotmen okullarının 
birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nei 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 455:456*,484, 

486:487 
— Çanakkale Milletvekili Cihat Ba-

ban'ın, Yerli İlâç Endüstrimizin sosyal, 
sağlık ve ekonomik cephelerini bütün ay-
rıntılariyle aydınlatmak üzere Anayasa
nın 88 nei maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 261:263 

Kemal Aytaç (Muş) - Muş'ta görülen 
toprak kayması olaylarının vatandaşları 
can ve mal kaybına uğrattığına, bu ko
nuda gerekli tedbirlerin alınmasına dair 
demeci 371:372 

Mehmet Ali Aytaş (izmir) - Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasa
rısı münasebetiyle 319,556:558 

— Urfa Milletvekili Behice Boran ve 
arkadaşının, Amerika Birleşik Devlet
leriyle memleketimiz arasında akdedilen 
ikili Anlaşmalar konusunda bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 57 

Cihat Baban (Çanakkale) - Yerli ilâç 
Endüstrimizin sosyal, sağlık ve ekono-

B 
mik cephelerini bütün ayrıntılariyle ay
dınlatmak üzere Anayasanmm 88 nei mad-



Sayfa 
desi gereğince bir Meclis araştırmasına 
dair önergesi 249:251 

Kemal Bağcıoğlu (Ankara) - îş kanu
nu tasarısı münasebetiyle 20 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 509:511 

Hayri Başar (Eskişehir) - İş kanunu 
tasarısı münasebetiyle 23:24 

Nuri Bayar (Sakarya) - Ereğli Demir 
- Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 
kâr hisseleri hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 14;15,155 ;159 

Bifat Baykal (Mardin) - 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 
3 neü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair 
ek kanun teklifi ile 1963 ders yılında 
Harb Okulu öğrencilerinden okuldan ih-
raeolunanların askerlik mükellefiyetlerini 
düzenliyen kanun teklifi münasebetiyle 538: 

540,547:548 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı münasebetiyle 55S 

Sadi Binay (Bilecik) •- Ereğli Demir -
Çelik Fabrikaları Türk (Anonim Şirketi 
kâr hisseleri hakkındaki kanun tasarı
sı münasebetiyle 9 

— Sosyal Sigortalar Kanununun he
men bütün yurtta yürürlüğe girdiğine, 
Çıraklık Kanununun çıkmaması sebebiyle 
çırakların da bu kanunun kapsamına dâ
hil edildiğine ve kanunun henüz çıkmama
sı sebebiyle çıraklık müessesesinin yı
kıldığına dair demeci. 243:244 

Ahmet Şevket Bohça (Kastamonu) -
6234 sayılı Köy Snstitüleri ile ilköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
Kanununun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 448: 

449,462:463 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
35 nci maddesinin (e) fıkrasına 4092 sa
yılı Kanunla eklenen hükümleri değişti
ren ve bu kanuna geçici bir madde ekli-

Bayfn 
yen 350 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 205:206 

— 97 sayıh Kanunla değiştirilen 1076 
sayılı Kanunun 3 neü maddesine 5 fıkra 
eklenmesine dair ek kanun teklifi ile 1963 
ders yılında Harb Okulu öğrencilerinden 
okuldan ihracolunanların askerlik mü
kellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
münasebetiyle 543:544 

Behice Hatko Boran (Urfa) - 6234 sa
yılı Koy Enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 436:438, 

460:462 
— Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 103: 

106 
— Kendisi ve 2 arkadaşının, Amerika 

Birleşik Devletleriyle memleketimiz ara
sında akdedilen ikili Anlaşmalar konu
sunda bir Meclis Araştırması yapılması
na dair önergesi münasebetiyle. 57:59,67:69 

İsmail Hakkı Boy&cıoğUt (Burdur) -
İş kanunu tasarısı münasebetiyle 27 

Mahmut Bozdoğan (Adana) - Adana
nın Haruniye bucağına bağlı köylerde 
vukua gelen depremden zarar gören va
tandaşlara 'gerekli yardımların yapıl
ması ve tedbirlerin alınması konusundaki 
dengeci 433 

— 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilk
öğretmen okullarının birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin değriş-
tirilmcsine dair kanun tasarısı münase
betiyle 438:439 

— Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 12 

— Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı 
Kanunun 4 neü maddesinin (D) fıkrasına 
bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 340 



Sayfa 
Metin Çizreli (Diyarbakır) - Kendisinin 

kış mevsiminin uzun sürmesi sebebiyle 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da kasap
lık küçükbaş hayvanların büyük kısmı
nın telef olduklarına ve Tarım Bakan
lığının hastalıklarla ciddî olarak müca
dele etmesi ve çiftçiye hayvancılık kre
disi verilmesi gerektiğine dair 3:4 

Halil İbrahim Cop (Bolu) - 6234 sayılı 
Köy Enstitüleri ile ilköğretmen okulları
nın birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

İhsan Sabri Çağlayangil (Dışişleri Ba
kanı) - Yunanistan'da cereyan etmekte 
olan olayların yakından izlendiğine ve 
gerekli tedbirlerin alınmış olduğuna da
ir demeci 328 

Fethi Çelikbaş (Bordur) - Ereğli Demir 
- Çelik Fabrikaları Anonim Şirketi kâr 
hisseleri hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 167:169 

— Petrol Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonunun görev süresinin 
iki ay daha uzatılmasına dair tezkeresi 
münasebetiyle 97 

Orhan Dengiz (Uşak) - Cumhuriyet Se
natosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 
6 arkadaşının, gece öğretimi yapan İkti
sadi ve Ticari İlikler akademileri öğre
tim üyeleri ile Öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesi
ne dair kanun teklifi münasebetiyle 175 

Nihat Diler (Erzurum) - 6234 sayılı 
Koy Enstitüleri ile ilköğretmen okulla
rının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 449:450 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kamınla ek-

Sayfa 
kanun tasarısı münasebetiyle 453:454 

Ali Cüceoğlu (Giresun) - 6234 sayılı 
Köy Enstitüleri ile ilköğretmen okulla
rının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı münasebetiyle 489:490 

— Halen Avrupa'nın muhtelif mem
leketlerinde çalışan ve ekonomik kriz 
d olay isiyle işlerinden çıkartılan işçile
rimizin durumlariyle gereği gibi ilgilen-
nıiyen Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergeler münasebetiyle 291 ;299 

Ali İhsan Çelikkan (Gümüsane) - Ur-
fa Milletvekili Behice Boran ve 2 arka
daşının, Amerika Birleşik Devletleriyle 
memleketimiz arasında akdedilen ikili 
Anlaşmalar konusunda bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi müna
sebetiyle 61:64 

AH Rıza Çetiner (Ankara) ~ 6234 sayı
lı Köy Enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı münasebetiyle 441:444 

lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 375:376 

Muzaffer Dö§emeci (izmir) - Avrupa 
Konseyinin son yaptığı toplantıda görü
şülen konular ve elde olunan sonuçlar 
hakkında demeci 475 

Chvasettim Duman (Sivas) - Kış mevsi
minin uzun ve şiddetli «geçmesi sebebiyle 
Sivas ilinde hayvan yemi darlığı çekildi
ği, çiftçilere yeterli kredi verilmediği, iç 
bulmada güçlükle karşılaşıldığı ve son 
günlerde su taşkınları olduğu, bu konu
larda tedbirlerin alınması gerektiği hu
susunda demecd. 94:95 

D 
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Sayfa 
Cengiz Ekinci (Kars) - Çanakkale Mil

letvekili Cihad Baban'ın, Yerli tlâç En
düstrimizin sosyal, sağlık ve ekonomik 
cephelerini bütün ayrıntılariyle aydın
latmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi münasebetiyle 263:264 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 351:352, 

506;507,556 
Tank Ziya Ekinci (Diyarbakır) . 6974 

sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 224,225 

— Çanakkale Milletvekili Cihad Ba
ban'ın, Yerli İlâç Endüstrimizin sosyal, 
sağlık ve ekonomik cephelerini bütün 
ayrıntılariyle aydınlatmak üzere Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle. 253 ;261 

— Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına 
bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 336:337 

— Yurdun çeşitli yerlerinde görülen 
asayişsizliklere, özellikle Doğu'daki eşki-
yahk ve Batı'daki gangsterlik olaylarına 
son verilmesi için gerekli tedbirlerin alın
masına dair demeci. 241:242 

AH Kaili Erdem (Çalışma Bakanı) - Bi
lecik Milletvekili Sadi Binay'm, Sosyal Si
gortalar Kanununun hemen bütün yurtta 
yürürlüğe girdiğine, Çıraklık Kanununun 
çıkmaması sebebiyle çırakların da bu ka
nunun kapsamına dâhil edildiğine ve 
kanunun henüz çıkmaması sebebiyle çı
raklık müessesesinin yıkıldığına dair de
meci münasebetiyle, 244 

— Halen Avrupa'nın muhtelif mem
leketlerinde çalışan ve ekonomik kriz 
dolayısiyle işlerinden çıkartılan işçileri
mizin durumlariyle gereği gibi ilgilenmi-
yen Hükümet hakkında gensoru açılma-

Soyfa 
masına dair önergeler münasebetiyle 308: 

316 
— İş kanunu tasarısı münasebetiyle 24: 

27,33,116 
— Kars Milletvekili Âdil Kurtel'İn, 

1966 Ocak sonu itibariyle, 1§ ve İşçi Bul
ma Kurumu aracüığiyle yurt dışına gön
derilen kadm ve erkek işçi adedinin ne 
kadar olduğuna dair sorusuna cevabı. 277 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saTın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te 
meydana gelen âfet ve sel baskınları so
nucunda ne kadar maddi zararın tesbit edil
miş olduğuna ve zarar gören ilçe ve köy
lere ne çeşit yardım yapıldığına dair so
rusuna cevabı. 275 

Şaban Erik (Malatya) - Hafta tatili 
hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler yapıl
masına dair kanun tasarısı münasebetiyle 338 

— Halen Avrupa'nın muhtelif memle
ketlerinde çalışan ve ekonomik kriz dola
yısiyle islerinden çıkartılan işçilerimizin 
durumlariyle gereği git» ilgilenmiyen "Hü
kümet hakkında gensoru açılmasına dair 
önergeler münasebetiyle 302:305 

Nihat Erim (Kocaeli) - Sayın Cumhur
başkanı ile birlikte katıldıkları Amerika 
Birleşik Devletleri gezisi izlenimlerine da
ir demeci 198:200 

Orhan Erkanlı (İstanbul)'- Gazeteleri
mizin son haftalar içinde büyük bir kâğıt 
sıkıntısı içinde bulunduğuna ve bu konu
nun halledilmesi gerektiğine dair demeci 432 

Nuri Eroğan (İstanbul) - Urfa Millet
vekili Behdce Boran ve 2 arkadaşının, Ame
rika Birleşik Devletleriyle memleketimiz 
arasında akdedilen ikili Anlaşmalar konu
sunda bir Meclis Araştırması yapılması
na dadr önergesi münasebetiyle 72:74 

İlhami Ertem (MİUÎ Eğitim Bakam) -
6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilköğret-
men okularının birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle 444:448 

(M. Meclisi Cilt : 16) 
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Sayfa 

—• Gumüşane Milletvekili Sabri özean-
san'ın, 24 .4 . 1967 günlü Birleşimde yap
tığı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayıaiyle kimsesiz çocukları yetiştir
me yurtlan açılmasına ve çocuk eğitim, 
bakını dâvasının tezelden çözümlenmesi için 
tedbirler alınmasına dair konuşmasına ce
vabı 430:431 

Kenan Esengin (Zonguldak) - 6974 sa
yılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Sayfa 
Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 211:214,215:216 

— Urfa Milletvekili Behice Boran ve 
2 arkadaşının, Amerika Birleşik Devlet
leriyle memleketimiz arasında akdedilen 
ikili Anlaşmalar konusunda bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 77:78 

Kasım Gttlek (Adana) - 6974 sayılı 
Türkiye Kömür İmletmeleri Kurumu Ka
nununun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 210 

— 91 yaşında vefat eden dost ve müt
tefik Almanya'nın Devlet adamı Konrad 
Adenaver'in hayatını, kişiliğini belirten 
ve kendisine Tanrıdan rahmet dileyen de
meci 288:289 

Ferda GüTey (Ordu) - 694 sayılı Türki
ye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanunu
nun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 210:211 

— 1075 sayılı İhtiyat Subayları ve İh
tiyat Askerî Memurları Kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 208 

— 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
41 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 206 

— 1111 Sayıh Askerlik Kanununun 
35 nci maddesinin (e) fıkrasına 4092 sa
yılı Kanunla eklenen hükümleri değişti
ren ve bu kanuna geçici bir madde ekli-

yen 350 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 203:204 

— 97 sayılı Kanunla değiştirilen 1076 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra 
eklenmesine dair ek kanun teklifi ile 1963 
ders yılında harp okulu Öğrencilerinden 
okuldan ihra^olunanlann askerlik mükel
lefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi mü
nasebetiyle 541:543 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu tasarısı münasebetiyle 319,389,400:402, 

403:404,496:497,499:5O0,5O3:504,504:505,507: 
509,552:554,564,565,566,57i :572,597:598,599: 

-600,601,609 
Arif Hikmet Güner (Kırklareli) -

Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkındaki 
'kanun tasarısı münasebetiyle 108:110 

Musliiittin G-ürer (Sakarya) - Haf
ta tatili hakkındaki 3Ö4 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 336,341 

— Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 593:594 

Hilmi İşgüzar (Sinop) - Bilûmum 
resmî binalar için Ankara'da her yıl öde
nen kira bedellerinin miktarına ve bina-

1 
larda yapılan tadilât ve tamiratın kime 
aidolduğuna dair sorusu münasebetiyle 80:81 

— Urfa Milletvekili Benice Boran ve 
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S arkadaşının, Amerika Birleşik Devlet
leriyle memleketimiz arasında a'kdedilen 
ikili anlaşmalar konusunda bir Meclis 

Sayfa Smiffa 
Araştırması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 59 röl 

Yahya Kaubolat (Hatay) - 6974 
sayılı Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
ma Kanununun. 2 nci maddesinin (B) 
•fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 333:234 

— önceki birleşimde İş Kanunu tasarı
sının görülşüknesi sırasında Geçici Komis
yon Başkanı İstanbul Milletvekili Kaya 
özdemir'İn kendisine atfen söylediği bir 
cümlenin doğru olmadığına dair demeci 145:146 

— Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1750 000 000) liraya çıkarıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 593 

Gıyasettin Karaca (Erzurum) - Er
zurum ilinde vukubulan deprem dola-
yısiyle iç iskâna tabi tutulan köylü ve 
çiftçi vatandaşların güç durumda olduk
larına, bunlara kredi açılması ve diğer 
yardımların yapılması ica'bettiğine dair 
demeci 414 :4i 5 

Ali Karcı (Adana) - Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanunu tasarısı münase
betiyle 321:324 

Sabri Keskin (Kastamonu) - Hazırlan
makta olan Orman Kanunu tasarısına da
ir demeci 535:636 

Ahmet Kerse (M. Savunma Bakanlığı 
Kanunlar Dairesi Başkanı) - Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısı 
münasebetiyle 554:556 

tlyas Kılıç (Samsun) - Çalışma Ba
kanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4811 sayılı Kanunun 4 neü maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 
fkanun tasarısı münasebetiyle 538 

— Karadeniz tütün piyasasında alım 
fiyatlarının düşük olduğu ve Tekelin ge
rektiği şekilde desteklenme alımları yap
madığı hakkında 49 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu ta-sansı münasebetiyle 358:363,600, 

602,603,605,614:616 
Selâhattin Kılıç (Samsun) - Petrol 

Araştırma Komisyonu Başkanlığının, ko
misyonunun görev süresinin iki ay daha 
uzatılmasına dair tezkeresi münasebetiy
le 96 

Faflî Kırbash (Burdur) - 6974 sayılı 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanu
nunun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 183:185 

— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece 
öğretimi yapan İktisadî ve Ticari İlimler 
akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ek üc
ret verilmesine dair kanun teklifi münase
betiyle 173 

— Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı 
Kanunun 4 neü maddesinin (D) fıkrasına 
bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 333 

—. İş kanunu tasarısımünaseb etiyle 21,36: 
37 

— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet 
Demiryolları İşletmesinde çalışan bir kısım 
memurların kıdemlerinin tanınması hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 551 

— Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 592 

—. T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla ek
lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 376:378 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı münasebetiyle 404,501,504,610 
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Sayfa 

Adil Kurtel (Kars) - 1966 Ocak sonu 
itibariyle, tş ve İşçi Bulma Kurumu ara* 
cılığı ile yur t dışına gönderilen kadın ve 
erkek işçi adedinin ne kadar olduğuna 
dair, sözlü sorusu münasebetiyle (6/198) 279: 

280 
— 4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma 

tabi tutulacak arazi miktarının tesbit edil
miş olup olmadığına dair sorusu münase
betiyle 271:274 

— i ş kanunu tasarısı münasebetiyle 35: 
36 

Nazif Kurucu (Konya) - Komisyonla
rın çalışmalarının süratlendirümesi için ça
lışma saatlerinin ayarlanması, üye sayıla
rının azaltılması gibi tedbirlerin alınması
na dair demeci 536:537 

— Yunanistan'daki son Hükümet dar
besi ve bizim yönümüzden alınması gerekli 
tedbirler konusunda demeci 431:432 

Nihad Kürşad (Turizm ve Tanıtma Ba
kanı) (İzmir) - Çanakkale Milletvekili A. 
Nihat A kay'm Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da, kurulması derpiş edilen radyo istas
yonlarından Erzurum ve Diyarbakır ve
rici tesislerine bugüne kadar ne miktar ya
tırım yapıldığına dair sorusu münasebe
tiyle' 419 

Sayfa 
Yunus Koçak (Konya) - îş kanunu ta

sarısı münasebetiyle 22:23 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı münasebetiyle 355:358,394: 
395 

Süreyya Koç (Balıkesir) - Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 345:347 

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) -1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesi
nin (e) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla ek
lenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna 
geçici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 205 

—• Petrol Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonun görev süresinin 
iki ay daha uzatılmasına dair tezkeresi 
münasebetiyle 96 

Feyyas Koksal (Kayseri) - Halen Avru
pa'nın muhtelif memleketlerinde çalışan 
ve ekonomik kriz dolayısiyle işlerinden 
çıkartılan işçilerimizin durumlariyle gere
ği gibi ilgilenmiyen Hükümet hakkında 
gensoru açılmasına dair önergeler müna
sebetiyle 305:308 

Rıza Kuas (Ankara) - İş kanunu tasa
rısı münasebetiyle 27:28,115:116,128:132 

Nahit Menteşe (Aydın) - Cumhuriyet 
Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ueuzal ve 
6 arkadaşının, gece öğretimi yapan İkti
sadi ve Ticari İlimler akademileri öğretim 
üyeleri ile Öğretim yardımcılarına ve di
ğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle 173:174 

Haldun Menteşeoğlu (İmar ve İskân 
Bakanı) (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) - Maraş Miîletvekili Hüseyin Yay-
eıoğlu'nun Maraş'ın, Andırın ilçesine bağlı 
bâzı köylerde vukubulan deprem dolayı
siyle gerekli tedbirlerin alınmasına dair 
demeci münasebetiyle 476 

Sadık Tekin Müftüoğlu Devlet Ba
kanı (Zonguldak) - Adana Milletvekili 
Mahmut Bozdoğan'ın, Adana'nm Hâruniye 
bucağına bağlı köylerde vukua gelen dep
remden zarar gören vatandaşlara gerekli 
yardımların yapılması ve tedbirlerin alın
ması konusundaki demecine cevabı 433:434 

— Gümüşane Milletvekili Sabri özcan-
san'm, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay
ramı dolayısiyle kimsesiz çocuklara yetiş
tirme yur t lan açılmasına ve çocuk eğitim 
ve bakımı dâvasının tezelden çözümlen
mesi için tedbirler alınmasına dair demeci 
münasebetiyle 370 

M 
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N 
Sayfa 

Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) - tş kanu
nu tasarısı münasebetiyle 28:29,37 

Nemin Neftçi (Mu§) - Mahalli seçim-

Nurettin Ok (Çanları) - 6974 sayılı 
'Türkiye Kömür İşletmeleri Kuruıımı Ka-
raunımuu 2 nci maddesinin (B) fükrasımm 
değ'iştipilm asine 'dair (kanun tasamı ımü-
n&sebetîyte 219 

Süleyman Onan (Kırşehir) - 6234 sayı-
h Köy Enatdıfeüleri fille flköğreitımıan okul
larının bto^aştiırîlınesi halkkıııdalki Kamu
nun 2 nci maddesinin değiştirlİBmesiıriıe 
dair kanun tasarısı ımümase:betiyle 463 :465,488 

— Hafta ftalbUlİ hakkımdıaM 394 »ayılı 
Kanunun 4 mcü maddesinin (D) filintasına 
bâzı ilâvdleır yapı̂ mtasıma İdair Ik&nun tta-
-eansı münaselbeltirylo 33 

— Tekel' G-emsel Müdürlüğü Idönıer ser-
miayetsûnin (1 750 000 000) liraya çikanl-

Kasım önadım (Bursa) - 6974 sayılı 
Türltîys Kömür îştetımeilıerâ Kurumu Ka
nonunun 2 nci madd-etslmlh (B) fıkrasının 
deği^İril-mesİMe dair kanun tasarısı ımü-
nasebet'iyle 214:215 

Cevat önder (Erzurum) - 6974 sayılı 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ka-
nnınunun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının 
değiştirilmesine liair kanun tas-araı ımıüma-
söbetiyle 225:22T 

— EreğK Demir - Çelik Pal>r.îloaiiiarı 
Tudk Anonim Şirketi kâr hissederi îhaJkkun-
daki kanun tasarısı münasebetiyle 9:12,99:100, 

106:108,153:155 
— Türk SfflâMı Kuvvetleri Personel1 

(kanunu tasarısı 'münasebetiyle 347:351 

Reşat özarda (Aydın) • Ba^balıamilik 
[Basımevi döraer sermaye iş/Letmesi k-uroStt-
şu hakJkında kanun tasansı-na öadr 5 ;7 

Sayfa 
lerle kısmı Senato seçimlerinin birlikte ya
pılmasının sakıncaları hakkında demeci 578: 

ması naMcm'dıa kanun tasamsı nıünaselbe-
tryTle 590 :'592 

— T. C Emeldi Sandığı Kamtununun 32 
nd maddesine 6842 sayılı ,Kamunlla elktemıen 
(g) flkrasıımın 'değişfcirİlImasHLe datir tteamrun 
tasarısı münasebetiyle 372:374 

— Türk Silâhlı Kuvvetten Personiei' ka
nunu tasarısı imüınasebeitüyle 320 

Hüsnü Oran (Siirt) - Güney - Doğu 
Anadolu 'bölgesinin asayiş. 1cac.aikc.ilik (gûTbÖ 
problemlerimin çözümüne ve fou •bö^enün1 

fkaUkındırılması için tedbirier tartıramcasHia 
dair demeci 329:330 

Mesut Ozansü (Bahkesir) - Türle Stt-
lâbüı Kuvvetleri Personel 'kamumu "fcaısarı-
sı münasebetiyle 320:321 

— 1111 sayılı Askeıfllik Kanraıumum 35 
nöi maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı 
Kanunla, eklienan hüküm'leri değiştiren ve 
Ibu 'kanuna geçici »ir madide -ekliyan 350 
Sayılı Kanuınuın değiştâriJlmesinıe daifr* !ka> 
mıun tasarısı münaselbelöyle 204 

— Çalışma Bakanlığı Kuruluş, vfe 'gö
revleri haiktkuıdald 4841 sayılı Kanonnun1 

4 neü ınaiîıdesinân (D) fıkrasının değiştiril-
'mesi ve bu kamuna yeni madkleleır «fklem-
miesii hakkında kamun rfca&ansı ittiüneseıbe-
tîyDe '583:586 

— Çanakkale MiHetvdldili Öîbad Ba
ban'm, Yerli ilâç mdüstrilmizim isosyaL sağ-
Wk ve ekonomik eephel<erini ibütün aynnlti'-
ltariyîe aydımliaıtımıa'k üzere Anayasamraı 88 
nci maddesi gereğince 'bir Meclis araştar-
ması açılmasına !dair önergesi 'müniaısebe-
tiyle 264:266 

O 
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— 97 sayılı Kamımla degigtiırîten 1076 
sayılı Kanunun 3 neÜ maddesine 5 frkra 
eklenmesine dair ek kanım teklifi ile 1963 
dere yılında harb okulu öğrencilerinden 
dkuîdan ihracolunan'ların askerHk mülkel-
îefiyetlerind düzenliyen kanım t ekM mü
nasebetiyle 548:549 

— Ereğli Demir - Çelik E^brikalaırı 
Türk Anonüra Şirketi kâr hisseleri hakkm-
daM kanun tasarısı münasebetiyle 8:9 

— Hafta tatili hakkındaki 394 taayıh 
Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına 
'bâzı ilâveler yapılmasına dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 340:341 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri PaısoneT 
(kanunu tasansı münasebetiyle 399 

— TJrfa Milletvekili Behiee Boran ve 
2 arkadaşının, Amerika Birleşik Devlet
leriyle memleketimiz anasında akdedüHen1 

ikili anlaşmalar konusunda bir Meclis 
araştırması yapılmasına (dair önergesi ımü-
nasebetiyle 52,69:72 

Kaya öademir (İstanbul) - Çalışma Ba
kanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanunun 4 neü maddesinin (D) 
fıkrasının 'dıeğİştİrHımesİ ve t u kanuna yeni 
(maddeüeı* eklenmesi 'hakkımda kamun ta
sansı münasebetiyle 586:587 

— Hafta tatili hakkındaki 394 Haydi 
Kanunun 4 ncii maddesiinin (D) fıkra&ma 
'bâzı ilâveler yapıllmasına dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 334:335,337:338. 

— Halen Avrupa'nın muhtelif mennle-
katüerânde çalışan ve ekonomik 'kriz 'do-la-
yısJyle iğlerinden .çıkartılan işçilerimiziim 
durumlariyle gereği gîbi ilgfflenımSyen Hü
kümet hakkımda gensoru açılmasına dair 
önergeler rnıümasebetiyie 316 

— îş kamunu tasansı münaisebertıiyTe 17,35, 
115,133 

Sayfar. 
Vedat AH Özkan (Sağlık ve Sosyal 

Tardım Bakanı) (Kayseri) - Çanakkale 
uaUftveküi Clhad Baıban'ın, YerÜ iöaç 
aödüstrimizin sosyal, sağlık ve efcomıonıifc 
cephelerimi bütün ayrıntılariyle aydınlat
mak üzere Anayasanın 88 nei maddesi ge
reğince :bir MeclILs laraçtırması açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 266:268; 

Nazrai özoğul (Edirne) - 6974 sayıîı 
Türidye Kömür işletmeleri Kurumu Ka
nununun 2 ncû maddesinin (B) fıkrasının 
değiştÜTİlmeadınıe dair dair 'tasansı müna-
sebeıtiylc 220:22I 

— 1111 sayılı Askerlik Kanunumun 35 
noi maddesinin (c) fıkrasının 4092 sayılı 
Kanunla eklenen hüküm'leri değiştiren ve 
bu 'kamuna geçici bir madde tektöyen 350 
sayılı Kanunun "değiştirilmesine dair (ka
nım tasarısı münasebetiyle 204' 

— Eregflıi' Demir - Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim 'Şirfoeti 'kâr hisseleri hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 12 

— Jş kanunu tasarısı münasebetiyle 35 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu ıtasarısı münasebetiyle 319:320,352:354, 
402,404394,515:516,563:564,570,6Û3,60>6,613,614 

— Urfa MİİlletveMKi Behiee Boran ve 
2 arkadaşının, Amerika Birltesik Devlet
leriyle memleketimiz arasında alkkiedülen 
îki'Üİ anlaşmalar konusunda bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle ^ 76:7T 

Seyfi öztürk (Devlet Bakanı) - Diyar
bakır Milletvekili Tank Ziya Ekinei'ınin, 
Yurdun çeşitlü yerlerimde igörülen asayjş-
siiîlikîere, özellıîfclıe Doğudaka eakıyaflıfc ve 
Batıdaki gangsterlik olaylarına son verilt-
ımefii için gereklli tedbirlerin alınmasına 
'dair (demeci raramaebetiyle 242' 

R 
Mustafa Rona (Artvin) - '6234 Bayılt 

Köy Enstitüleri ile îlköğretmen ofeuMıan-
nın birleştirilmesi hakkındaki Kantmtmn 2 

nei maddesinin değiştirilmesine ıdıaSor kanuin' 
tasarısı münasebetiyle 434:43& 
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Sayfa 
Sabri özcan San (Gümüsane) - 6234 

«ayrii Köy Enstitüleri ile Uköğretaıem 
okullarının birl«§tirrbııead hakîondalki Ka
nunun 2 mci maddesinin değiştirilmesine 
<bir kanun tasansı münasebetiyle . 451:458 

— Ulusal Egemenlik ve O0*1^ Bay-
ra.mı dolayısiyle kimsesiz çocıiklara yetiş
tirme yurtlan açılmasıma ve çoculk eğitim 
ve bakımı 'dâvasının tezeîden çÖzümlenme-
si için tedbirler atamasına dair demeci 369:370 

İsmail Sarıgöz (Bize) - Tüıfe Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı müna
sebetiyle 363:365,382:383,3 95,595,5 99,600: 

$01,602:603.608 
Selim Sarper (İstanbul) • Urfa Millet-

veMli Behiee Boran ve 2 arfcadaşınım, Ame-
Tİka Birleşik Devletleriyle memleketimiz 
arasında «k'dedîl'en ükHi anUaşma'Iar ikonti-
sunda bir Mectlis araştırması yapıHmasuna 
ıdair Önergesi mün.ase'beüyle 64:65 

Sabahattin Savacı (Gümüsane) - Türîtl 
Silahlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarı
sı münasebetiyle 609:610 

Türkân Seçkin (Edirne) - 6234 sayılı 
Köy Enstitüleri ite ÎUköğretmen akuMa-rı-
mn bâdestâriilımesıi lıalkfkıındalki Kanunum 
2 nei maddesinin değiştirilmesine 'dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 439:441 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi' 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşınım, 97 saydı 
Kanunla değjştürilem 1076 sayılı Kanunum 
3 ncü maddecine 5 fılkra eld emmesine dair 
ek itamın 'fcekllif i ite Mardin MillletvekMİ Bfi-
£at Raykal ve 3 arkadaşımın, 1963 ders yı
lında lıarb «kulu öğremcllerindon dkuildam! 
Tfhraeolıman'lann asfkerlîk raüteeBlefi'yetrıni 
•düzeoıliyen kanun 'teklifi münasebetiyle 491:492 

— 97 sayıîı Kamumla değiştirilen 1076 
sayılı Kanunim 3 ncü maddesine 5 fılkra 
«İçlenmesine dair ek kanun teklifi ile 1963 
ders yılında ha.rh okulu öğ>eneâ1erinirl<f»n 
dkulidan ihracolunanfaran askerlik müfkei-
lefîyetlerini düzenliyen kanun takldfi ınvii-
•nasebetiyle 546:547 

— Hafta ıtatilii naikkmdafci 394 ısayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıikraısına1 

Sayfa 
bâzı ilâveler yapılmasıma Idadr (kanun ta
sarısı münaseıbetiyte 333:334,339 

Befet Sezgin (Enerji ve Tabi! Kaynak
lar Bakanı) - 6974 sayılı Türkiye Kömür 
isletmeleri Kurumu Kanununun 2 nei 
maddesinin (B) fıkrasının "değiştirilmesinle 

, dair Ikanun tasarısı münasebetiyle 216:218 
— Sakarya MiÜtetvelkiI Hayrettin Uy-

sal'm, Sakarya âlinde, Temmuz 1965 fce 
ımeydaııa gelen âfet ve sel 'baskınları so
nucumda ne kadar maddi zararın 'fcesbit 
ediHmiş. olduğuna ve zarar gören Sllçje ve 
köylere ne çeşit yardım yapılidığnııa dair 
sözlü sorusu ımünasebetiyle 87,88:89 

— Van Mfetvelkil M. Salih Yılldız'ım, 
Van'm Çatak üçesSaıin elektriğe tkavustu-
rulması konusunda biır etüt bulunup bu-
hınnıaMığma dair sarusıuma cevabı 85 

— Van Milletvekili M, 'Salih Yıldızın, 
Van'ın Gürpınar ılçesin'Ün Zeradk ımevikiin-
de 'bir baraj inşaasımn programa alınıp 
alımımadığma daür sorusuına eevalbı 85:86 

İrfan Solmazer (Tokat) - 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayıîı Kamunun 3 
ncü nvaddesline 5 fıkra eklenmesine dair 
ek ikanun teklifi île 1963 ders yılımda harb 
dkulu öğrencilerinden okuldan ihracolu-
nanlarıtı askerlik mükellefiyeti erini düzen-
Itîyen Itanun teklifi münasebetiyle 540 

— Türk Silâhlı Kuvvetten Personel 
{kanunu tasarısı münasebetiyle 504,516:517:567: 

569,605,605:606,607:608 

Ruhi Soyer (Niğde) - Oanâkfeate Mil
letvekili Cihad Baban'ın, Yerli ilâç en
düstrimizin sosyal, sağlık ve efeonamilc 
cephelerini bütün ayntrtılariyte laydınüatt-
maJk üzere Anayasanın 88 n-oi maddesi ge
reğince bir Meclîs arattırması açılmasına 
dair önergesi rnıünaseflbetiyte 266:263 

Tanık Sükan (Konya) - Urfa Mffiet-
veiHffi Belutee Bo-ran ve 2 atloaıdasımın, 
Anıerilka Birleşiılk Devldt'l eriyle dnelmlle/ke-
tamtiz arasında akdedilen ikili arilasımmfl'ar 
feonıUvsamda bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi münasebebiylıe 74:76 
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Sayfa 
Kemal Şensoy (Ordu) - Kendir nmtetealı-

sılmın karşılattığı güçltüklare, SEKA'nın1 

Qöera>dfc elyafı alımlarıııdaikâ faıtunruıim ve 
Ibu 'konuda tedbir alımması ıgandkftûğinıe 
dailr tiemeci 242:243 

Sayfa-
Adnan Şenyttrt (Erzurum) • T. C. Emelk-

M Sandığı Kanununun 32 nci ımadld-esine 
6842 sayılı Kanunla etkltemem (g) Merası
nın değiştirilmesine Idıair (kanun tasarısı 
fmütLasefcetiyJe 378 

Ahmet Tahtakılıç (İstanbul) - Tarik Sfi-
İsMı Kuvvetleri Peîrsocne1! ikanun Itasaımı 
m-ıünasebetiyfe 383:387,388 ;389 

Hasan Tez (Ankara) • iş fcanunu tasa-
nsı münasebetiyle 32:33 

Turgut Toker (Köy İşleri Bakanı) -
Karo Mil'letyaküî Âdffl Knrtel'în, 4753 sa
yılı Kanuna göre dağıtıma tabi tu'tulaealk 
:atrazî ımikbamnın tesbit edilmıîş olup oüma-
tdığına dair sorusu münasebetiyle 271:274 

Ahmet Topaloğm (MIH Savunma Ba
kanı) - Erzurum MilletveMDi Adnan Şen-
yurfuın., Erzurum'da bir askerî dilkimevİ 
(kurulması hususunda ne d%ünüldüğüaıe 
dair sorusuna cevabı 420 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'tm, Kırklarelî'nde askerî hava 
ve kara atış alanı kurulması için yapıla
cak kamulaştırmaların ekim sahaları bakı
mından önlenmesine dair demeci münase
betiyle 331 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 324,356,387: 

388,513:515 

Enver Turgut (İzmir) - İş kanunu ta
sarısı münasebetiyle 22*. 

Namık Kemal Tülezoğlu (Samsun) -
Çanakkale Milletvekili Cihat Ba'ban'ın, 
yerli ilâç endüstrimizin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrıntılariyle 
aydınlatmak üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 251:25£ 

Bekir Tünay (Adana) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri personel kanunu tasarısı müna
sebetiyle 603:604 

Hasan Türkay (Ankara) • Çalışma Ba
kanlığı kuruluş, ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi v.e bu kanuna 
yeni maddeler eklenmesi hakkında karnın 
tasarısı münasebetiyle 588:589-

— İş kanunu tasarısı münasebetiyle 127:128 
Ahmet Türkel (Ticaret Bakanı) (Bur

sa) - İstanbul Milletvekili Orhan Erkanh'-
nın, gazetelerimizin son haftalar iğinde bü
yük bir kâğıt sıkıntısı içinde bulundu
ğuna ve bu konunun halledilmesi gerekti
ğine dair demecine cevabı 433" 

u 
Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) - 6234 sayılı 

Köy enstitüleri ile ilköğretm«n okullarının 
birleştirilmesi (hakkındaki Kanunun 2 nli 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 454:455 

— Üniversitelere giriş sınavları ve üni-
versitelere giremiyen gençlerin problemle
rine dair demeci 579:581 

Mustafa Uyar (İzmir) - Hafta tatili 
hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddenin (D) fıkrasına bâzı ilâveler yapıl
masına dair kanun tasarısı münasebetiyle 335 

Hayrettin Uysal (Sakarya) - Adapaza-
rı - Karasu turistik yolunun yeniden dü
zenlenmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
münasebetiyle 87 

file:///deimecai
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— Sakarya İlinde, Temmuz 1965 te 
meydana -gelen âfet ve sel "baskınları sonu
cunda ne kadar maddi zararın tesbit edil
miş olduğuna ve zarar gören ilçe ve köy
lere nse •çeşit yardım yapıldığına dair sözlü 
sorusu münasebetiyle 89,276 

— Sapanca'da Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce yaptırılan turistik otelin, 4 yıldan 
beri, inletmeye açılmaması sebebine dair 
Devlet Bakanından sözlü SOTUSU münase
betiyle 425 

Kasan Tahsin Uzun (Kırklareli) • Kırk-
lareli'nde askerî harva ve kara atış alam 
kurulması için yapılacak kamulaştırmalar 

Reşit Ülker (İstanbul) - 6974 sayılı Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanunu
nun 2 nei maddesinin (B) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 177 481,222:224,233 

— Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 101: 

103,149:153 
— Petrol Araştırma Komisyonu Baş-

Aydın Yalçın (İstanbul) • Sayın Cum
hurbaşkanı île birlikte katıldıkları Ame
rika Birleşik Devletleri gezisi izlenimleri
ne dair demeci 200:202 

Hüseyin Yaycıoğlu (Maras) - Haras/m 
Andırın ilçesine bağlı bâzı köylerde vuku-
bulan deprem dolayısiyle gerekli tedbir
lerin alınmasına dair demeci 475:476 

İsmail Hakkı Yüanlıoğlu (Kastamo
nu) - T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nsi maddesine 6842 sayılı Kanunla ek
lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 376 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri personel ka
nunu tasarısı münasebetiyle 500,501,511,597 

Sayfa 
rın ekim sahaları bakımından önlenmesi
ne dair demeci 330:331 

AH Rıza TTzuner (Trabzon) - Bâzı böl
gelerdeki vatandaşlarımızın iç iskâna tabi 
tutulması için bâzı kanun ve kararnameler 
bulunmasına rağmen tatbikatta bâzı güç
lükler doğduğuna, bu güçlükleri kaldıra
cak kanunların biran önce çıkarılması ge
rektiğine dair demeci 328:329 

— Radyo >ve 'basın yolu ile kamu oyuna 
iletilen ve memleketimiz için büyük önem 
taşıyan Orman kanunu tasarısı hakkında 
demeci 479:481 

kanlığının, komisyonun görev süresinin iki 
ay daha uzatılmasına dair tezkeresi müna
sebetiyle 07 

Hasan thüü (Tunceli) - 6234 sayılı Köy 
enstitüleri ile ilkoğretmen okullarının bir-
leştrrilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 465:466 

— îş kanunu tasarısı münasebetiyle 21,31: 
32,34:35 

İsmail Hakta Yıldırım (Erzurum) -
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 583 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri personel ka
nunu tasarısı münasebetiyle 511:513,607,609, 

613 
Salih Yıldız (Van) - Van'ın Çatak ilçe

sinin elektriğe kavuşturulması konusunda 
bir etüt bulunup bulunmadığına dair so
rusu münasebetiyle 85 

— Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek 
mevkiinde bir baraj inşasının programa 

Ü 

Y 

(M. Meclisi Cüt : 16) 
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alınıp alınmadığına dair sorusu münasebe
tiyle 

— Van ilinin Çatak - Narh yolu inşaa
tının noksansız olarak ne zaman 'bitirile
ceğine dair sorusu münasebetiyle 

Mustafa Kemal Yılmaz (Aydın) - 6234 
sayılı Köy tenstitüleri ile ilköğretmen okul-

Sayf,» 
larmın birleştirilmesi (hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 379:382,457:460, 

493 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri personel ka
n/unu tasarı münasebeMyle 393:394^604:605-

Azİz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Son gün
lerde soğuk dalgasının Eskişehir'de mey-
va ağaçlarını v»e şeker pancarı tarlaları

nın yüzde otuzunu harabettiğin-e, bu ko
nularda tedbirler alınması gerektiğine dair 
demeci 370:371 


