TOPLANTI : 2

DÖNEM • ?,

MİLLET

MECLİSİ

TUTANAK

DERGİSİ

CİLT: 2 0

30.6.1967 tarihli 129 ucu Birleşimden
12.7.1967 tarihli 138 nci Birleşime kadar

B. M. M.
Kitaplığı

E». No.:
I

Remiz

/ffaJZ&L

: . . . J L J L L û o / . 2 a ^ - <k
19 6 7

T. B. M. M. Matbaası

Fihrist
ÇEŞtTLt İŞLER
Sayfa
— Grup Baskanvekİllerinİn, Genel Ku
rulan Salı günleri de saat 15 - 20 arasında

toplanmasına dair önerge

Sayfa
588:589

KANUNLAR
Cilt Sayfa

Cilt Sayfa

892 — Hacettepe Üniversitesi kurul<17 101,
anası hakkında Kanun
239
18 589:
€06
19 11:
33,55*80 ^83,98,119,145:148
893 — 1967 yılı Bütçe Kanunraıa Ibağîı
cetvellerde tfegişJkllk yapılması
hakkında Kanun
19 95
20 387,
433,477,478:481
894 — 1967 yılı 'Mitçe Kanununa "bağlı
(A/2) İşaretli «etvclde değişiklik
yapılması hakkında Kanun
19 155
20 387,
434,477,482:485

896 — 1967 yılı Bütçe Kanumma fcağlt
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması 'hakkında Kanun.
18 130
20 387,
434:435,477,486:489
896 — İ1967 yılı Bü'tçe Kanununa "bağlı
•oefıveMerd'e değişMilk yapılması
hakkında Kanun
17 239
20 387:
388,435:436,477,490 493
897 — Ankara Üniversitesi kuruluş
kadroları (hakötmdalki 6239 ısayıflı
Kanuna ek Kanun
11
3
16 412
18 €38:
«57
19 9:11

Komisyon kurulman veya havaleler
— Ansa Ofisi (kanunu tasarısının, (ko
nut kanunu tasarısı ile ilgili bulunması doüayısiyle, Konut kanunu <tasarteim •görüşe
mek üzere seçilmiş (bulunan Geçici Komis
yona havalesi
431:432
— Çarcı ve mahalle (bokçileri Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısının Maliye, içişleri ve Plân komis
yonlarından seçüecak 4 er üyeden (kurulu.

bir Geçici Komisyonda ıgörüşülmesi

338:389

— ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
uygulanması esaslarına dair kanun tasa
rısının Anayasa Komisyonuna havalesi 559:560
— Istarfbuıl Milletvekili Reşit Ülker'in,
bekçi parasının kaldırılmasına dair kanun
toklifinin, aynı konudaki tasarıyı göruş•mdk üzere kurulmuş olan Geçici Komisyo
na havalesi
499 i500

__ 4 —
Meclis araştırması önergeleri
Sayfa
— Ankara Milletvekili Hüseyin Balan
ın. Elbistan olayları halikında Anayasanın
88 nci maddesi gereğince bir Medliıs Araş
tırması açılmasına daıir önıertgesi (10/19)

622

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, Kıbrıs Türklerinin durumunu mahal
linde incelemek üzere 'bir Meclis araştırma

Sayfa
kıonnisyomı 'kurulmasına dair önergesi
(10/14)
3M :403
— Manisa Milletvekili Sarmi Bİnİtfioğlu'nun, Türkiye'nin telefon m-ose'leleri vo
kurulması kararlaştı nlan haberleşme sa
nayii konularında Ibir Meclîs araştırmam
yapılmasına dair öraergesi (10/15)
403:416,
•622:647

ÖNERGELER
Ankara (Kemal Bağctoğlu)
— ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
uygulanması esaslarına 'dair 'kanun tasa
rısının Anayasa Komisyonuna havalesine
dair
559 ;560
Erzurum (Adnan
Şeıtyurt)
— Doğu - Anadolu'da 1961 yılında vukuibulan kuraklık sebebiyle Kars, Erzu
rum ve Ağrı illerinde bir kısım vatandaş
lara tevzi edilmiş 'bulunan buğday 'bedelle
rinin terkini hakkındaki kanun teklifinin
gündeme alınmasına daür

606

Geçici Komisyon Başkanlığı
— Aırsa ofisi kanunu tasarısının Ko>mıt kamımı tasarısı ile ilgili bulunması
dolayısiyle, konut kanunu tasarısını gö

rüşmek 'üzere seçilmiş bulunan <Jî<xji«i Ko
misyona havalesine dair (4/203),
431:432
Faruk SİİJcan (îeişleri Bakanı)
— Çarşı ve ımalıalle bekçileri Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısının Maliye, İçişleri, Plân kmıMilyonla
rından seçilecek 4 er üyeden kumlu bir
Geçici Komisyonda görüşülmesine (dair
388:380
— Çarşı ve n)alıalle bekçileri Kanununda,
değişiklik yapılmasına dair kamın tasarı
sının Maliye, İçişlcrii, Plân kramircyonl arın
dan seeiteeek 4 'er 'üyeden kumlu bir Geçici
Komisyonda görüşülmesine dair
3ÖH:38fl
(Grup liaşkanv ehilleri)
— Genci Kimdim Sah gi'mleri de saftt
15 - 20 arasında toplanmasına dair
588:589

RAPORLAR
Adalet Komisyonu raporları
— tçol Milletvekili M'azhar Ankan ve
2 arkadaşının, Bâzı suç ve ©alazların affı
hakkında 3 . 8 ,1966 tarihli ve 780 sayılı
Kanunun 9 nen maddecinin ilk fıkrası ve
(A) 'bendimde derişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifine dair (2/479)
5'12:
—Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir ımadde eklenmesine dair
kanun teklifi ve Adalet, Tarım ve Plân
komisyon]an raporlan. (2/124)

I

Dışişleri Komisyonu raporu
— Devlet Memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3056 saydı Ka
nuna bağlı (1) -sayılı cetvelin R2)l sayılı Ka
mınla değiştirilen Dışişleri (Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklonımosi hakkında
kamın tasarısına dair (1/352)
Geçici komisyonlar raporlan
— Avukatlık kanunu tasaırsıi ile Ada
na Milletvekili Kemal Harı'İbralhim'oğlu ve
7 arkadaşı, Konya 'Milletvekili Fakîh Öz-

605

Sayfa

Sayfa
rakib ye 21 arkadaşı île Esld-şefhir Millet
vekili İsmet Angı ve 2 arkadaşının Avu
katlık kanunu tekliflednc dair (2/1 2/54.
2/445)
498
— Belediye Kanununda değMklik ya
pılmasına dair 19 . 7 ,1963 tarihli ve 307
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/381)
436
— Genel Nüfus Yazımı kanun tasarısı
(hakkıma» (1/09)
498
— İdarei Umumiye! Vilâyet Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve ilgili ibâzı
kanunların kaldı mim asma dair 19 . 7 .1963
tarihli've 306 sayılı Kanunda değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısına da
ir (1/383)
436,500:
504
— Kooperatifler kanunu tasarısı ile
Konya Milletvekili Fnkih Özfakih ile Ada
na Milletvekili Kemal Sambra'hinıoğlu ve
23 arkadaşının, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Bursa Milletvekili Kasım önadmı'ın,/Kooperatifler kanunu teklifi hakkında
(2/53, 2/232)
551
— Koy Kanununda değişüklik yapılmasına dair 18 . 7 .1963 tarihli ve 286 sa
yılı Kanunun Mzı maddel-erinın değişti
rilmesi hakkında karnın tasarısına dair
(1/384)
388,436:
477,504:512
'—- Nüfus kanunu tasarısı hakkında
(1/70)-498
—• SeVhest' Malî Müşavirlik kanunu ta
sarısı hakkında (1/166) #
497

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu
— Oumhuriyct iSanafcosu Istanllral Üyesi Rıfat ÖztiİL'kçiııe'nin Gümrük ve Tekel
ıBakaınliğı teşkilât ve 'gıfİrevleıi hakkındaki
2825 sayılı Kanuna iki madde eklenmesi
hakkımdaki 4607 'sayılı Kanunun 1 uci
maddesini değiştiren 122 sayılı Kamumun
değiştirilmesi baklanda kanun teklifine
dair (2/401)
562:565
İçişleri Komisyonu raporları
•" rr 654 sayılı Toplum ,Za;brtası kurulması

'hakkımda Kanuna ek 'kanun tasarısına dair
(1/316)
568678
— Oumihuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Üiııaldı'ınm, 7033 ısayrh Kamımın
1 inci maddesine ekli ( A / l ) sayılı cetvelin
değiştirilmesine dair kaıiıun teklifi hak
kında (2/145)
560
Bütçe Karma Komisyonu raporları
— Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe
Kanunu ile Ira kanuna 'bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması îhakkmda kanun tasa
rısına dair (1/395)
651
— 1,967 yılı Bütçe Kıanıınuna foa.ğlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasansıma dair (1/377)
:387,433,478:481
— 1967 yılı Bütçe Kanununa (bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasa ıhakkında ka
nun tasarısına dair (1/397)
551
— 1967 yılı Bütçe Kanununa Ib.ağlı
(A/2) .işaretli cetvekle değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair
(1/382)
387,434,482:485
— Devlet Stı taleri Genel Müdürlüğü
1967 (Bütçe Kanunuma ıbağh eetıvelerde de^
£LşikHk yapılması ıhakkında .kanun tasa
lısına dair (1/396)
605
— İkinci Bcç Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânına dair (3/658)
3 =26,26,68,78:
105,105,161,1W :W9,200:253,354:256,2T>6,
291,295 .-330,330:3G8:379:382
—• Millet Meclisi İdare Amirleri lz:-ıet Oktay, Muslilh Goi'cıntaş ve Celâl Sımryır'un, 1967 Bütçe Kanununa 'bağlı ( A / l )
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkımda kanun teklifine dair (.2/529)
387,
434:435,486:489
— Millet .Meclisi İdare Amirlerinin 1967
yılı Bütçe Kanununa ıbağh ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvelcrde değişiklik yapılması (hak
kındaki kanun teklifine 'dair (Ü/514) 387:388,
435.436,490:493
Karma komisyonlar raporları

(Anayasa - Adalet)
— Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/62)

549

_ 8 —
Sayfa
— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/315)
(3/480)
(3/546)
(3/547)
(3/547)
(3/586)
(3/595)
(3/596)
(3/615)

550
548
548
548
548
548
548
548
548

— Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın,
yasama dokunulmazlığının kaldırflması
hakkında (3/104)
550
— Ankara Milletvekili Ali Rıza Çetincr'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/362)
430
— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/525)
519
— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/86)
549
(3/87)
430
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/53)
430
— Antalya Milletvekili Osman' Yüksel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/338)
(3/403)
(3/452)
(3/580)

550
605
547
605

— Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın,
yasama dakunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/423)
547
— Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un
yasama dokunulmazlığının Çaldırılması hak
kında (3/447)
430
— Bolu Milletvekili Hami Tezkan'ın,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/64)
— Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/323)
(3/330)
(3/448)

430

549
549
550

— Çorum Milletvekili Abdurrahman
Gülcr'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/79)
— Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/37)
— Diyarbakır Milletvekili Metin CizreH'nin, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/177)
— Denizli Milletvekili Mustafa Karan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/363)
— Eski Erzurum yeni Manisa Milletve, kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili
Vedat Âli Özkan'ın, yasama dokunulmaz
lıklarının kaldırhması hakkında (3/90)
— Eski Sakarya yeni Bolu Milletvekili
Hami Tezkan'ın, yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/64)
— Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/48)
(3/71)
— Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının
kaldırhması halikında (3/76)
(3/77)
(3/502)
— İstanbul Milletvekili Abdurrahman
Şeref Lâç'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/452)
— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırhması hak
kında (3/254)

549

547

547

430

548

430

549
549

550
550
549

547

549

(3/262)

549

(3/275)
(3/295)
(3/404)
(3/405)
(3/427)
(3/449)
(3/450)
(3/451)
(3/475)
(3/482)
(3/483)
(3/515)
(3/542)

430
549:550
550
550
550
550
429:430
430
550
551
429
605
605

-

f—
Sayfa

Sayf*
(3/549)
(3/568)
(3/593)
(3/601)
(3/602)
(3/603)
(3/604)
(3/605)

429
429
550
550
550
550
551
430

— İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/481)
548:549
(3/513)
548
(3/514)
548
— istanbul Milletvekili Osman özer'in
yasama dokunulmazlığının kaldırhması hak
kında (3/369)
430
— tzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş/m yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/172)
549
— İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/476)
547
(3/531)
549
(3/539)
547
(3/550)
547
— İzmir Milletvekili Settar İlişelim ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/106)
547
— Kastamonu Milletvekili Adil Aydın
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/590)
549
— Kastamonu MületvefkELi A. Şevket
Bohça'nmYasama Dokunulta'aalığınraı
kaldırılması hakkında. (3/542)
430
(S/557)
549
— Kayseri Milletvekii Vedat Ali öz'kan'ın, yasama dokunuimaızhfel&rııun kal
dırılması hakkında, (3/90)
548
— Kırşehir Milletvekili Memdu'h Erdem'ir'İn, yasama ddlnMiııİmaEİığmun kaldı
rılması hakkında, (3/532)
550
— Konya MületvelkiMı ı^elçük Aytan'ın,
yasa/ma dofctt<nulm<azlığının kaldırılması
hakkında BaşbaJkarilı'k tezkeresine dair
(S/5T9)
549
— Manisa Milletvekili Ertuğrut Akça
ile Kayseri Milletvekili Vedat Ali Öz
kan'ın, yasama dokunulmazlıklarımın fcaldınlması hdkkmda. (3/90)
548

— Mamisa Milletvekili Muammer DirikHn, yasama dokunuhnazlığınıjı kaldırıl'ması hakkında, (3/456)
548
(3/484)
548
— Nevşehir MÜıl«tveMLİ Salâhattkı
Halkkı Esatoğlu'nun yasaıma dokumul>nıazlığınm kaldınhnaısı hakkında (3/485) 550
— Sakarya Mâfeltıvekili Hayretfttkı Uysal'ın, yasaıma dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında. (3/486)
— Sakarya Milleıttvektiılİ Kadri Eroğan'm, yasama dokunulmazlığının1 kaldı
rılması hakkında, (3/48)
(3/71)
— Sakarrya Milletvekili Nuri Bayar'ın, yasaıma1 ddktmuhnazlığifliın kaldınU
•malsı hakkında. (3/81)
— Samsun MüettvekÜIf Kâirmran Evliyaoğlun'un, yasamıa d-okuııul'mazfağraıınr
kaldırılması hakkında, (3/393)
(3/487)
— Tdkat 'MiIktVeOri'H Bedrettftö'h Karaerkek'in, yasaıma
d'dkunulraazlığıııın
kaldınillmaisi: hakkında, (3/585)
— Trahlaon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, yasaıma doikunıdinaEİığınm kaldırılması halkkında. (3/516)

547

549
549

430

548
550

549

605

Maliye Komisyonu raporları
— Cumhuriyet Senatosu Istaribul üye1si Mebrare Akeoley'in, '5434 sayılı T, C.
Dureltli Sandığı Kanununun 72 wei maddesîoin sonuna bir hend eklenmesi hak
kında 'kanun tafltKıffine dair. (2/254)
557:559
— Cumhuriyet Senatosu
Kayseri!
üyesi Hüsnü Dîkeçligil ve 69 arkadaşı
nın, Kore savaşına katılan Metanet Mitrzaoğlu 1928 doğumlu Hacı AUturer'e
vatani hizmet tertibinden <mata§ fbağlatnmaisı hakkında kanun teklifime dair.
(2/355)
617
— Cumhuriyet Senatosu Tımcald! üyesi
Arslaın Bara ve 5 arkadaşının, 444 sayılı
Kanunun birinci 'matddesdme 'bir fıkra ek
lenmesi hakkında kasma teklî&ıe dair.
(2/404*
560:562,594 £07,606:607,609:612,
622,660:663

Sayfm
• — Taıssaruf bonoları i'hracı hnStikmıda
kanun t a s a m ı ile Aydın Miltefcvekili
Kesat öüarda'mn, 223 sayılı Yatırımlaı*
fânaıısman fonu teşkili ve tasarruf b-ouoları ihracı hakkındaki Kanunun ]5 nei
'maddesinin değiştiriîme^ hafkknuda 'ka
mun teüd'ifi, Cuımhuriyet Senatosu Istaııibull Üyesi Rifat öütürltçkıe'nm, Ta
sarruf bonoları hakkındaki Kanunun bâzı
maddelürimân
değiştirilmıesd
ve
bâ.zı
«maddelerin ilâvesi hakkında itan un tek
lifi ve Kayseri
Mîlle'tve'kili
Turhan
Feyatoğlıı ve 5 arkadaşının Yatırımlar fi
nansman fonu teşkili ve tasarruf bono
ları [ihracı 'hakkmda'ki 5 Ocak 1961 taTiihli ve 223 sayılı Kanunun 9 neu •mad
desinin d'eğişftir.ılimesine dair 27 . 4 . 1962
tarih ve 47 sayılı Kanunun değis.t>iril,me<sli 'hakkında Itanun tdkiıifine dair (J/224),
(2/102, 2/222, 2/30)
515:539,552:557,583:
588,598:601,607:608
Millî Eğitim Komisyonu raporları
— Gutmlıuriyet Senatosu Adana Üyesi
M. Nuri Adamoğlu'nun, 5247 sayılı Is•tanlbııl Üniversitesi Kurulluş Kadroları
Kanununa efe kanun telîlifi ile Cıamihııni'yet Senatosu îstannul Üyesi Rifat öz'türikçine'niıı, 5247 sayılı İstanbul üniver
siteleri Kuruluş Kadroları Kamunu ile
ton kanuna afft 716] sayılı Kanuna lıağh
(1) sayılı oetveflin (Tıp, Hnkult, TCdebiyaıt ve İktisat) faıkiilteil erinin 5517 sayılı
(Orman Paikültelcri) Kanununa'bağlı (1)
Sayılı cetvelin ve 12 . 4 . 1062 tarih w. 43
'sayılı Diş Hekimliği falriiltelei'i Kuruluş
Kadro Kanununun (1) sayıflı cetvelin
de değişiklik yapılması haMnnda 'ka
mun Wkltfine dair. (2/532, 2/528) 551,567:
56?
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş İtadroîarı ile merOtez kuruluş ve görevleri
halkkındaki 2287 sayılı Kanunda, deği
şildik yapılmasına' darı* olan 4926 sayi'lı
Kamına bağlı Itadro cetvellerinde deği
şildik yapıMasına daıi'r 2 . 7 1962 tarihli
ve 558 sayılı Kanuna ek 'kanun tasarısı
hakkında." (1/378)
565:567

Sayfa
— 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 Ata
türk Üniversitesi Kanununum geçici bi
rinci, ilkimeıi, üçüncü 'maddelerinin yüriirilük sürelerinin (20) yıla çılkarıknası ve
geçici dördüncü maddesinde değişildik
yapılması hakkında kanun
'tasarısına
dair. (1/371)
617
— Tarihî kıymetteki foâzı silâh ve as'kerî malzcmıenim Paikisitam Devletine hibe
edillmesi h a l t ı n d a
ikamın
tasarısına
dair. (1/72)
513,515,540;54'3,552)590:593
Plân Komisyonu raporları
— 654 sayılı Toplum Zabıtası laıralması hakkındaki Kanuna elt 'kanun ta
sarısına dair. (1/316)
568:578
— 6474 sayılı Tüı^kiyc Kömür îsietıvuctar-i Kurumu Kan umunun 2 nei madde
sinin (B) fılcrasınm değiştirilmesi ne dair
Itanun tasarısı hakkında. (1/144)
617
— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
M. Nuri Âdemoğlu'nun, 5247 Baydı fetanlbnl Üniversitesi Kurtuluş Kadroları
Kanununa ek kanun teklifi Me Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Rirat özt'üritcûnc'nin, 5247 sayılı İstanbul Üniver
siteleri Kuruluş Kadroları Kanunu ile»
bu kanuna alit 7161 sayılı Kanuna 'bağlı
(1) sayılı eetveiMn (Tıp, HuînıJk, Edebi
yat ve tktfaat) failtültölerinân 5517 sayılı
(Orman Fakülteleri:) Knnunnın'a baŞh (1)
sayılı eetvelin ve 12.4.1962 tarih ve 43 sa
yılı Diş Hekimliği
fakülteleri
Kuruluş
Kadro Kanununum (1) sayıilı cetvelin
de değişikMik yapılması naMtıntlaki 'kamın'
teklifline dair. (2/532,2/528)
551,567:568
—• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi'
Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun
1 nei maddesine tfkli (A / l ) sayı'lı cJetvelin değiştirilmesine dair kanun telîlifi
hakkımda. (2/145)
560
— 'Cumhuriyet (Senatosu istanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T, C.
Emekli 'Sandığı Kaımımranuın 72 nei mad
desinin sonuna bir bend eklenmesi hak
kındaki kanıum teklifime dair (2/254)
557:
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Sayfa
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rıfat Öztürkçinc'nm Gümrük ve Te
kel Bakanlığı teşkilât ve görevleri hak
kındaki 2825 sayıb Kanuna iki madde
eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı Kanu
num 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı
Kaummuın değiştirilmesi hakkındaki ka
imin teklifine dair (2/401)
562:565
— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Hüsnü Dikeçligil ve 69 arkadaşının,
Kore Savaşına katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Ilaeı Altımer'e vatani
i
hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kındaki kanun teklifine dair (2/355)
617
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun teklifine
dair (2/404)
560:562,594:597,606:607,609:
612,622,600:603

Sayfa
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş
kadroları ile merkez kuruluş ve görevle
ri hakkımdaki 2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde deği
şiklik yapılmasına dair 2 , 7 . 1962 tarihli
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısına
dair (1/378)
565:567

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demİr'in, Türkiye Halk
Bankası ve Halk Sandıkları hakkında
8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek
kanım teklifine dair (2/170)
617

-— Tasarruf bonoları ihracı hakkın
da kanun tasarısı ile Aydın Milletvekili
Reşat özarda'nın, 223 sayılı Yatırımlar
finansman fonu teşkili ve tasarruf bono
ları ihracı hakkındaki Kanunun 15 mel
maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi, 'Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat üzt ürk cine 'nin, Tasarruf
bonoları hakkındaki Kamumun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rim ihlvesi hakkında kanun teklifi ve Kay
seri Milletvekili Turhan Fcyzioğkı ve 5
arkadaşının, Yatırımlar finansman fonu
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkın
daki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Ka
nunun 9 mera maddesinin değiştirilmesine
dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı Ka
nunun değiştirilmesi hakkındaki kanun
teklifine dair (2/102, 2/222, 2/30)
515:539,
552 =557,583 =588,588 =601,607:608

— 'Devlet Memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
rarana bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/352)
605
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâvesi
hakkında kanun tasarısına dair (1/317) 578:
583
— Devlet Memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması
hakkındaki 5102 sayılı Kanuna ek kamun
tasarısına dair (1/362)
551
— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman
Kanununa geçici bir madde eklenmesine
dair kanun teklifi hakkında (2/124)
617

— 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sa
yılı Atatürk Üniversitesi Kanununun ge
çici birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin
yürürlük sürelerinin (20) yıla çıkarılma
sı ve geçici dördüncü maddesinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/371)
617
— Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve as
ileri malzemenin Pakistan Devletine hibe
edilmesi hakkındaki kanun tasarısına da
ir (1/72)
513,515,540:543,552,590:593

Sayıştay Komisyonu raporu
— Orman Genel Müdürlüğü 1961 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ile Or
man Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/140)

2
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Sayfa
Tarım Komisyonu rapora

Sayfa
560:562,
594:597,606:607,Û09:612,622:660:663
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'İm, Türkiye Halk Ban
kası VÛ Halk Sandıkları haklımda 8.6.1933
tarih ve 2284 «ayıh Kanuna ek kanun
teklifine dair (2/170)
617
— Devlet Memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Tiarcet Bakanlığı
(kısmında değişiklik yapılması hakkındaki
5102 sayılı Kanuna ek kanun tasarısına
dair. (1/362)
551
(2/404)

—• Kastamonu Milletvekili Sabrı Kes
kin ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman
Kanununa geçici bîr madde eklenmesine
dair tfeanun .teW3.fi hakkımda (2/124)
617
Ticaret Komisyonu raporları
—• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Aralan Bora ve 5 arkadaşının. 444 sayılı
Kanunun birinci maddesine bir frkra ek
lenmegi hakkındaki 'kanun teklifine dair

SAYEN ÜYELERLE ÎLCKLI İŞLER
İzinler
— Sayın üyelerden kazılarına izin ve
rilmesi. (3/690)
498:499
ödenekler
— Bîr -toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Antalya Milletvekili Hüseyin
Avni Akın'm Ödeneği (3/69Ö)
«131 r922
ölümler
— Adana Milletvekili Sabahattin Bayboralnın vefatı. (3/699)

3

Yasama Dokunulmazlıkları
—. Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu'&un yasama dokunulmazlığı (3/62)
— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'dn, yasama dokunulmazlığı
(3/315)
(3/480)
(3/546)
(3/547)
(3/548)
(3/586)'
(3/595)
(3/596)
(3/596)
(3/615)
— Ankara Milletvekili Ahmet Dalh', yasama dokunulmazlığı (3/104)

549

550
548
548
548
548
548
548
548
548
548
550

— Ankara Milletvekili AH Rıza Çetiner'in, Yasama Dokunulmazlığı (3/362)
(3/525)
— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığı (3/86)
(3/87)
— Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün
yasama dokunul mazi ığı (3/53)
— Antalya Milletvekili Osman Yükscl'in, yasama dokunulmazlığı (3/338)
(3/403)
(3/452) .
(3/580)
— Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın,
yasama dokunulmazlığı (3/423)
— Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un
yasama dokunulmazlığı (3/447)
— Bolu Milletvekili Hami Tezkan'ın
yasama dokunulmazlığı (3/64)
— Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'ın, yasama dokunulmazlığı (3/323)
•(3/330)
<(3/448)
— Çorum Milletvekili Abdıırrahman
Güler'in yasama dokunulmazlığı (3/79)
— Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm
yasama dokunulmazlığı (3/37)
— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'nin, yasama dokunulmazlığı (3/177)
— Denizli Milletvekili Mustafa Karan'm yasama dokunulmazlığı (3/363)

430
549
549
430
430
550
605
547
605
547
430
430
549
549
550
549
547
547
430
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Sayf*
— Eski Sakarya yeni Bolu Milletvekili
Hami Tezkan'm yasama
dokunulmazlığı
(3/64)
430
— Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili
Kadri Eroğan'm yasama dokunulmazlığı
(3/48)
549
(3/71)
549
— Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun,
yasama
dokunulmazlığı
(3/76)
550
(3/77)
550
(3/502)
549
— Hakkâri Milletvekili Ali Karahanın yasama dokunulmazlığı (3/689)
295
(3/693)
547
— İstanbul Milletvekili Abdurrahman
Şeref
Lâç'm
yasama
dokunulmazlığı
(3/452)
547
— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın
yasama dokunulmazlığı (3/254)
549
(3/262)
549
(3/275)
430
'(3/395)
549:550
(3/404)
550
(3/405)
550
K3/427)
550
(3/449)
550
(3/450)
429:430
(3/451)
430
(3/475)
550
.'(3/482)
551
(3/483)
429
(3/515)
605
(3/542)
605
(3/549)
429
(3/568)
429
(3/593)
550
(3/601)
550
(3/602)
550
(3/603)
550
(3/604)
551
(3/605)
430
— İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi
Orhon'un yasama dokunulmazlığı (3/481) 548:
549
;(3/513)
548
(3/514)
548
— İstanbul Milletvekili Osman özer'in
yasama dokunulmazlığı (3/369)
430

— İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay
tacın yasama dokumulmazlığı <3/172)
— İzmir Milletvekili Oarroan Zeki Efeoğlu'nun, yanşama lüokurıulmiaızhğı (3/476)
(3/531)
(3/539)
(3/550)

549
548
549
548
550

— İzmir Milletıvekİli ıSettar İksel'in,
yasama dokunulmazlığı (3/106)
547
— 'Kastamonu Milebveîdli A, iŞevltet
Bohça fam Yasama Dokunulmazlığı
(3/342)
430
(3/597)
549
— İKasbamtonu Milletvekili Adil Ayidın'ın yasama d'okumuim'a'zlığı (3/590)
549
— îüayseri 'Milletvekili Vedat Ali Öz
kan'ın yasama dokunulmazlığı (3/00)
548
— 'KrrşeMr Milletvekili M-amduıh Erdemîr'in, yasama dokunulmazlığı (3/532)
550
— iKonya iMillebvekili Selçuk Ayban'ın
yasama dokunulmazlığı (3/579)
549
— Manisa Milletvekili Eı>tuğrul Akça'min yasama dokunulmazlığı (3/90)
548
— Ma-nisa 'Milletvekili Mırammer DMk'in yasama dokumulma&hğı
(3/455)
548
(3/484)
548
— NfivşeMr ıMilletvekili öalâhattin
Hakkı Esatoğl'u'ın'U'n yasama dokunulmaz
lığı (3/4®5)
— (Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, yasama "dokunulmazlığı (3/486)
— Sakarya Milletvekili Kadri Erdoğan'ın
yasama dokunulmazlığı (3/71)
(3/48)
(3/71)

550
547
549
549
549

— iSaikarya Milletvekili N-uri Bayar'm
Yasama ıdokuavulmarlığı (3/81)
430
— Samsun Milletvekili ICâmram lîMiyaoğlu'nun yaaa>ma dokunulmazlığı
(3/393)
548
(3/487)
550
.— Tokat Milletvekili Bedrettin Karaerbek'in yasama dokunulmazlığı (3/585)
549
— Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin
yaasma 'dokunulmazlığı (3/516)
605
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SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR
Sayfa

Adalet Bakanından
— îstatrtbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Ankara Adalet Gazetesinde '«(Sokaıkıftaki
Adam» 'başlığı akında yayutalanıan yazı ve
resimlerin 33 sayılı Kanunun 1 nci madde
sin* aykırı ıoIup almadığına 'dair Adalet
Bakaıondam sıözlü sorusu (G/310)
422,649
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in
bir dergide yayımlaman milletimizi ibölüşü
nite Bitteki yazılara dair Adalet Bakanıudan sözlü sorusu (6/578)
597
— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın
son yıllarda artan ve millî 'bir fecaat ve
felâket hıalin-e ıgelen yığın ve samanlık yak
ma hâdiselerinin önüne .geçmek için ne (gibi
tedbirler alınmakta -olduğuna dair İçişleri
<ve Adalet -bakanlarandaın sözlü sorusu
(6/309)
422
Başbakandan
— Adıyaman 'Milletvekili Süleyman
Arif Emredilin, liselere ide din dersi ko
nulması hususunda me düşünüldüğüne
dair Başbakandan sözlü sarıısu (C/SOS)
422,648
•—• Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı
Hatipoğlu'nun, Şehit Turan Emeksizi, ko
münist ajanı 'gösteren -gizli tel>erler (bülte
ninin gazetelere kimin tarafından ıveril'miş
olduğuna dair Başbaakndan sözlü sorusu.
(6/347)
658.^59
— Aydın Milletvekili Reşat Öza-rda'nın Devlet Personel Dairesine, şimdiye ka
dar, AID Teşkilâtı tarafından .kaç milyon
lira yardım yapıldığına dair, Başbakan
dan sözlü -sorusu (6/327)
425,666
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikfbaş1m, '6209 sayılı Serbest Bölge KJanuınu
ıgereğince çıkartılması .gereken tüzüğün
neşredilip edilmediğine dair (Barbakandan
sözlü sorusu (6/292)
421,648
— Burdur Milletvekili Fetlhi Çelikbaş'm, Afrika ülkeleri ile ticari münase
betlerimizi geliştirmek, için yapılan ça-

VE

CEVAPLARI

Sayfa
hşmalardam. ne netice alınmış olduğuna
dair Barbakandan sözlü sorusu (6/3-18)
423
— "Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun, Başbakanın Oökçekaya Ba
rajının temel atma töreninde yaptığı ko
nuşmaya dair Ba^bakmıdıan sözlü sirrusu
(6/574)
2
— G-aziantep Milletvekili Ali İhsan
G-öğüş/ün, Erzurum radyosunun yayma
'başlatıl'maım'ası sebebine dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/576)
497
— İstanbul MM'etvekiîi Orhan Bingit'in, iller Bankasında görevli ısekiz «memu
run, son günlerde, Ankara dışında başka
görevlere tâyin edilmeleri sebebine dair
B a r a k a n d a n ve İmar ve İskân Bakanın
dan !9Özlü sorusu (6/346)
6&8
— istanbul Milletvekili Tdkİn Erer'in,
1965 nüfus sayımına .göne 7 yaşından yu
karı erkek ve kadın adedine ve bunlardanne kadarının >okur - yaızıar olduğuna dair,
Başbakandan sözlü ısoruısu (6/321)
423
•— Kmklarettİ Milleîbvelkİli Hasan Tahsin
U'zun'un, Başbalkamn beyanat ve icraatına
dair Bambaşkandan sözlü sorusu (6/575)
2
— Nevşehir MilleıtvdkiÜ iSalânattin
Hakkı Esatoğlu'nmı, 1%5 seçimi arifesin
de yapılan valilerin ne zaman gerçekleşe
bileceğine dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/339)
426,657
— Nevşehir Milletvekili Salâlhattin
Hakkı Esatoğlu'nun, Meclisin toplanma
ması konusunda mulhallefetî suçlamanın se
bebinin ne olduğuna dair B a r a k a n d a n
sözlü sorusu (6/340)
426,65? •
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
Meclisin -çalışma sorumluluğu ıhakkındaki
Ibeyana dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/337)
426,657
— Ordu Milletvekili TVrda Güley'in,
A, P. Genel Başkanı olaralk, A. P. Ankara
İl Başkanlığında yapılan .konuşmada söy
lenen sözlerin, kime veya kimlere 'mütevec
cih olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/345)
658
j

Smfffa

Sayja
Bayındırlık Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'in, Güney - Doğu'yu izmir'e
kısa yoldan bağlıyan Çay - Karadilli - Di
nar yol güzergahının karayolları bünyesi
ne alınıp alınmıyacağma dair sözlü som
önergesi ve Bayındırlık Bakam Orlhan
Alp'in cevabı (6/313)
422:423,649:650
— Van Milletvekili Salih Yıldız'm,
özallp ilçesinden Muradiye i'lçesine en kusa
yoldan irtibatı teımin edecek yolun yapımı
için bir çalınma olup 'olmadığına 'dair Ba
yındırlık Balkanından sözlü sorusu (6/302) 421,
648

Çalışma Bakanından
— Aydın Milletvekili Kesat özarda'nm,
büyük şehirlerde yapılan apartmanlarda
fbir -kapıcı - kaloriferci bulundurulması
mecburiyeti olup olmadığına dair imar ve
fakân ve Çalışma Bakanlarından sözlü so
rusu (6/322)
423:424
—• Aydın Milletvekili Rasat özanda'nm,
Türkiye'de sürü sahiplerinin yanında, üc
retle çalışan Ifcaç çoban (bulunduğuna dair1
Çalışma ve Devlet (Balkanlarından sözlü so
rusu (6/323)
424,656
— Erzuruını Milletvekili Adnan 'Şenyurt'un, işçilerin iş mahallini terle ederken
aramaya Wbi tutulup tutulmadığına dair
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/577) 497
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi:
oğlu*nraı, yurdumuzda, bugüne kadar, ıtesIbî't, edilmiş olan asgari ücretlerin yeterli
bulunup bulunmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (ö/aSÖ)
417,647
Devlet Bakanından
— Aydın Milletvekili Reşat ötzandaVun,
Tüririye\le, sürü sahiplerinin yanında, üeretle çalışan kaç çdban •bulunduğuna dair
Çalışma ve Devflet Balkanlarından sözlü so
rusu (6/323)
424,656
Dışi|leri Bakanından
— Ordu Milletvekili Feridun Cemal
Erkin'in, Hükümetimin ile Avrupa Ekono
mik Topluluğu arasında imzalanan Ortalk-

lık Andlas/maısı muvacehesinde (Boiyluluğa
tam üye hüviyeti ile tedricen katnlabilmeiniz için yapılması gürelken kesif çalışma ve
hazırlıkların halen ne safhada bühınduğu'na -dair Dışişleri Bakarımdan sözlü sorusu
(6/324)
424,656
— Trabzon Milletvekili Ali Kuza Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lide
ri Başpiskopos Yaksovas'm ŞuO>at ayında
yurdumraza girmesine neden ve nasıl i'zin
verildiğine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/306)
422,648:649
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
Bamııkkale'nin köylüler tarafından üçe*
ten suyunun münhasıran Pamutokale'ye
tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne dair,
Enerji ve Talbiî Kaynaklar ve Turizm ve
Tanıtma Balkanlarından ıgozdü (sorusu
(•6/296)
421,648
— Gaziantep Milletvekili Ali ihsan
GöğüşHin, Gatziantep'e içme, kullanma ve
endüstri suyu temin projesinin fizibilite
etütlerinin ne zannan biteceğine ve finans
man için ne düşünüldüğüne dair Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru
su (6/325)
425
— Konya MalleJbvekİli Nazif Kurucu'mm, Konya'nın Ermenek ilçesinin kalkın
ması için ne gibi tedbirlerin alınmış oldu^
ğuna daİT Tarım, Sanayi, Enerji vte Taıbiî
Kaynaklar Balkanlarından sözlü sorusu
•(6/328)
425,656
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'da tarım üretimini fasla, seikteye uğratan su baskınları, göl taşkınları
ve rüzgâr sebebiyle meydana gelen eroz
yonu SnHeyici ne gibi âeil tedbirlerin alanmış olduğuna dair Turizm ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlarımdan sözlü so
rusu (-6/336)
426,659
Gümrük ve Tekel Bakanından
—_Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün eki
cilerinin malanı birkaç liralık kaparo kar
şılığında kapatıp ve sonra bir daha görün-
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miyen alıcı firmalar yüzünden zarar gören
ekicilerin zararına mâni olacak tedbirle
rin neden alınmadığına dair Gümrük ve
Tekel ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu (6/331)
656
—. Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Güney - Doğu bölgesinde yetişen
Hasankeyf tütününden Gaziantep Tarım
Satış Kooperatifinin elinde ne miktar stok
bulunduğuna dair Gümrük ve Tekel ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/320)
423
— Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, Gümrük Resmi ödenmemiş kaçak
eşyaların, yurdumuzun muhtelif bölgele
rinde, serbestçe satışa arz edilmesine ne
den mâni olunmadığına dair Maliye, Güm
rük ve Tekel Bakanlarından sözlü soru
su (6/344)
658
— Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in oyun salonları ağılma izninin ne şe
kilde ve kknlcr tarafından verildiğine ve
bu nevi salonların kapatılması için bir te
şebbüs bulunulup bulunulmadığına dair
İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel ba
kanlarından sözlü sorusu (6/19)
423
İçişleri Bakanından
—• Aydın Milletvekili Naİıit Menteşe'nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası
inşaatının ne zaman ikmal edileceğine dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/283) 417,
647
— Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, oyun salonları açılma izninin ne şe
kilde ve kimler tarafından verildiğine ve
bu nevi salonların kapatılması için bir
teşebüste bulunulup bulunulmadığına dair>
İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel bakan
larından sözlü sorusu (6/319)
423
— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın,
son yıllarda artan ve millî bir fecaat ve
felâket haline gelen yığın ve samanlık yak
ma hâdiselerinin önüne geçmek için ne 'gibi
tedbirler alınmakta olduğuna dair İçişle
ri ve Adalet bakanlarından sözlü soru
su (6/309)
422

Sayfa
— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın,
Van'ın, Gevaş ilçesine bağlı Müküs na
hiyesinin tam teşkilâtlı bir nahiye haline
getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu.
(6/299)
421,648
tmar re İskan Bakanından
— Aydın Milletvekili Beşat özarda'nın, büyük şehirlerde yepılan apartman
larda bÜr kapıcı - kaloriferci bulundurul
ması mecburiyeti olup olmadığına dair
İmar ve İskân ve Çalışma Bakanlarından
sorusu ve İmar ve İskân Baltanı Haldun
Mentegeoğlu'nun sözlü cevabı (6/322)
423;
424

— Erzurum Milletvekili Adnan Şcnyur'un, Erzurum'un Hmıs ilçesinde vukubulan deprem dolayısiyle alınmış ve alı
nacak tedbirlerin neler olduğuna dair so
rusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun
Menteşeoğlu'nun sözlü cevabı (6/290)
417:
421
— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, İller Bankasının 19 . 4 . 1966 tarihin
deki yıllık genel kurul toplantısından,
Önceden hazırlıklı oldukları intibaını ve
ren, bâzı delegelerin olaylar yarattığı riva
yetinin doğru olup olmadığına dair, İmar
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/330) 425,
656
—• İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, İller Bankasında görevli sekiz me
murun, son günlerde, Ankara dışında baş
ka görevlere tâyin edilmeleri sebebine da
ir Başbakandan ve İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu. (6/346)
658
Köy İğleri Bakanından
•— Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili köylerinden kaçına
1965 yılında içme suyu getirildiğine ve
1966 yılında kaç köyün içme suyu işinin
programa alındığına dair Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/315)
423
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdağan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 1965
yılında içme suyu getirildiğine ve 1966
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yılında kaç köyün içme suyu işinin prog
rama alındığına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/316)
650
— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Hazine adına tesbit ve tes
cilli yapılan arazilerin topraksız çiftçi aile
lerine dağıtılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Köy İşleri Bakanından söz
lü sorusu (6/311)
422,649
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya köy yollarının yapımı için
eksik ayrılan ödeneğin nasıl telâfi edile
ceğine dair, KÖy İşleri Bakanından sözlü
sorusu. (6/329)
425,656
Maliye Bakanından
— Gaziantep Milletvekili Ali ihsan
Göğüş'ün, Güney - Doğu bölgesinde yeti
şen Hasankeyf tütününden Gaziantep Ta
rım Satış Kioperatifinin elinde ne mik
tar stok bulunduğuna dair Gümrük ve Te
kel ve Malîtye bakanlarından sözlü so
rusu (6/320)
423
— Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, Gümrük Resmi ödenmemiş kaçak
eşyaların, yurdumuzun muhtelif bölgele
rinde, serbestçe satışa arz edilmesine ne
den mâni olunmadığına dair Maliye, Güm
rük ve Tekel Bakanlarmdan sözlü sorusu
(6/344)
658

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
Millet Meclisi Tcşİklâtı içinde fazla mesai
ücreti tatbikatı olup olmadığına dair Mil
let Meclisi Başkanından sözlü sorusu
(6/579)
604
Millî Eğitim Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana İTİ' dâhilinde, 1965 yılında
kaç aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yrlmda
kaç aded ilkokul yapılacağına dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/315) 423,650
—. Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir vete
riner fakültesi açılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önergesi ve Mil^
lî Eğitim Bakanı llhami Ertcm'in cevabı
(-6/289)
417,647:648
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın,
izmir Millî Eğitim Müdürünün, öğrenci
ve velilerine haber verip müsaadelerini al
madan, kız öğrencileri balo, defile ve içkili
toplantılarda manken olarak bulundurmak
yetkisi olup olmadığına dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorara (6/338)
426,657
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Amasya Kız tlköğretmen Okulu Mü
zik öğretmeninin bakanlık emrine alınması
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/342)
658

— Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, oyun salonları açılma izninin ne
şekilde ve kimler tarafından verildiğine
ve bu nevi salonların ikapatılması için
bir teşebbüste bulunulup bulunulmadığına
dair, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Te
kel bakanlarından sözlü sorusu (6/319)
423

— Van Milletvekili Salih Yıîdız'm,
Van'ın Başkale 'ilçesinde, ne zaman, bir
yatılı bölge ilkokulu açılacağına dair Mil
lî Eğitim Bakanından aözlü sorusu (6/301) 421,
648

Millet Mecilai Başkanından

— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Afyon Karahisar Hava
Alanı inşası için ne kadar arazinin istim
lâk edilmiş olduğuna dair Ulaştırma ve
Millî Savunma bakanlarından sözlü sorusu
(6/312)
422,649

— Adana Milletvekili Kemal Sanibrabİmoğtu'nun, verilmiş olan gensoru önerge
leri görüşülüp neticelendiril inceye kadar
•her hangi bir tasarı veya teklifi gündeme
almamak suretiyle Anayasanın 89 ncu
•maddesi hükmünün yerine getirilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine dair, Millet
Meclisi Başkanından sözlü sorusu (6/334) 425,657

Millî Savunma Bakanından

— Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlıı'muı, Türk - Rus sınırındaki hudut kara
kol binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük
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milletimizin şanına yaraşır şok il do, inşası
nın hangi yıl gerçekleşebileceğine dair Mil
lî Savunma Bakanından soslu
sorusu
{G/332)
425,056:057
Sağlık ve Sosyal Yardım Bııkanmdan
— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın,
Tokat Devlet Hastanesinin ek inşaatı için
ayrilan ödenenin, niçin başka taradı aktarıl
mış olduğuna dair sözlü soru ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'in
cevabı (6/341)
657:658
Sanayi Bakanından
—• Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun,
Konya'nın Ermenek ilçesinin kalkınması
için ne gibi tedbirlerin alınmış, olduğuna da
ir Tanın, Sanayi, Enerji ve -Tabiî Kaynak
lar hakanlarından HÖzlü. sorusu (6/328) 425,656

Tarım Bakanından
—:' Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicile
rinin yeraltı «ularından istifade cdebilmeleri İttin bir plân veya bir tedbir olup olma
dığına dair Tantiı Bakanından sözlü ^mi
sil (6/314)
4^3,650
— Artvin Milletvekili Turgut Altımkaya'nın, Artvin'de kontraüt fabrikası kurmak
üzere Kuşlarla yapılan anlaşmanın mahi
yetinin ne -olduğmıa 4air Tanın Bakanın
dan ««iz]ü sorusu (6/188)
417,647
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıhnaz'ııı, Ege lıölgesindc, müstahsil ve tüccar
elinde bulunan incirlerin, bo/ııJnıatlan, de
ğerlendirilmesi İçin her hangi bir tedbir
•altnmasunu düşünülüp düşünülmediğine da
ir Tarım ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu (6/304)
422,648
— Aydın Milletvekili M, Kemal Yılmaz'ııı, Ege'nin ıbâzı yerlerinde, tütün eki
cilerinin malım 'birkaç liralık kapar» kar
şılığında kapanıp ve sonra lür daha ögrünmiyen alıcı firmalar yüzünden zarar cüreti
ekicilerin zararına mâni olacak tedbirlerin
neden alınmadığına dair fiiunrük ve Tekel
ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu (6/331) 656

Sayfa
— Kars Milletvekili Âdil Kur tel'in,
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt
Endüstrisi Kurumu müstahsilin istihsal et
tiği sütü işlemek ve değerlendirmek için,
memleketin hangi stratejik bölgelerinde ör
nek telisler kurmuş olduğuna dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/.1S4)
417,647
— Konya Milletvekili Nazif. Kurucu'ıııııı, Konya'da tarım üretimini fazla ackteyo uğralan su baskınları, göl talkınları ve
rüzgâr sebebiyle uneydana gelen erozyonu
Önleyici ne gibi âcil tedbirlerin alınmış ol
duğuna dair Tarım ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar İmkanlarından
sözlü sorusu
(G/336)
426,659
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, Konya'nın Ermenek ilçesinin kalkın
ması iein ne gibi tedbirlerin alınmış oldu
ğuna dair Tarım, Sanayi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu
(6/328)
•
425,656
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Orman fi ene! Müdürlüğünde çalışmakta
elan orman müfettişlerinin ve teftiş görev
lisi bulunanların adedine dair Tarım Ba
kanından söziü sorusu (G/235)
417
— Sinop Milletvekili "Hilmi Ifjgüzar'ın,
Orman (lenel Müdürlüğünde çalışmakta
olan orman müfettişlerinin ve teftiş görev
lisi bulunanların adedine dair Tarım Ba'runından sö;:lü sorusu (6/253)
647
— Sinop Milletvekili Niyazi ÖzgüçTm,
Siırop'ırıı Ayancık İlçesinde kurulması lü
zumlu görülen ve 1964 programına ithal
edilmiş, olan Yonga Levha Fabrikasının
vapıanma ne zaman ha ski nacağına dair Ta
rım Bakanından tâjzlü -sorusu (6/307)
422
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Tanın arazisi yeterli olmıyan Doğu Karadeniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon
ilinde hayvancılığın ıslah ve inkişafı için
alınmış ve alınacak tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Tarım Bakanından «özlü sorusu
(6/335).
426,657
— Van Milletvekili Salih Yıldızın, Van'
ın Başkale İlçesinde ve su kanalı sonunda
Naşlıyan ovada nümuırc liklanlik tesisi için
bir çalışma olup olmadığına dair, Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/303)
422,648
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Ticaret Babanından

Turizm ve Tanıtma Bakanından

— Aydm Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüc
car elinde bulunan incirlerin, bozulmadan,
değerlendirilmesi için her hangi bîr tedbh'
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Tarım ve Ticaret bakanlanndan sözlü
sorusu (6/304)
422,648

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Pamukfcale'nin köylüler tarafından kesilen
suyunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Efterji
ve Tabiî Kaynaklar ve Turizm ve Tanıtma
bakanlanndan sözlü sorusu (6/296)
421,648
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Konya'da tanm üretiminin fazla sekteye
uğratan su baskınları, göl taşkınları ve rüz
gâr sebebiyle meydana gelen erozyonu ön
leyici ne gibi âcil tedbirlerin alınmış oldu
ğuna dair Turizm ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlanndan sözlü sorusu (6/336) 426
— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın,
Van'ın, Gevaş İlçesinde bir turistik otel ve
tesisleri inşasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Turizm ve Tanıtma Bakanından
sözlü sorusu (6/300)
421,648

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Ege'nin, bâzı yerlerinde, tütün ekicileri
nin malını birkaç liralık kaparo karşılığın
da kapatıp ve sonra bir daha görünmiyen
alıcı firmalar yüzünden zarar gören ekici
lerin zararına mâni olacak tedbirlerin neden
alınmadığına dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/331)
425
— Burdur Milletvekili Fethi Celikbaş'ın, Afrika ülkeleri ile ticari münasebetleri
mizi geliştirmek için yapılan çalışmalardan
ne netice alınmış olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu ve Tiearet Bakanı Ahmet
Türkel'in cevabı (6/318)
650:656
— Gaziantep milletvekili Ali İhsan Göğüş/ün, Gaziantep Dokumacılık İplik Sana
yii Anonim Şirketinin Genel Kımıl toplan
tısının tehir edilip edilmediğine da>ir Tiea
ret -Bakanından sözlü sorusu (6/326) 425,656
— Samsun Milletvekili llyas Kılıe'm,
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir mü
dür tâyininden haberdar olunup olunmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/348)
659
— Traıbzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon ilinde balıkçılığın in'ki'kişa*fı iein alınan ve alınacak olan tedbirle
rin neler olduğuna dair Tiearet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/343)
658

B. —YAZILI

ulaştırma Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'da 1965 yılı içinde, PTT ye
ait telefon teli ile kurşunlu'kablolardan ne
kadarının hırsızlar tarafından çalındığına
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/317)
423,650
— Afyon Kara'hisar Milletvekili Musta
fa Akalın'ın, Afyon Karahisar: Hava Ala
nı İnşası için ne kadar arazinin istimlâk
edilmiş olduğuna dair Ulaştırma ve Millî Sa
vunma bakanlanndan sözlü sorusu (6/312) 422,
649
— Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlıı'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte
başlıyaeağına ve hava alanı yapımının han
gi yû programına alınacağına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/333)
425,657

SORULAR VE

Başbakandan
— Gaziantep Milletvekili Ali thsan Goğüş'ün, Türkiye ve Suriye Hüküımıetleırince
karşılıklı oiıarafk elkonırlamı aırazilerc dair
Barbakandan yazılı sorusu (7/428)
497

CEVAPLARI

Bayındırlık Bakanından
- Malatya Milletvekili Şaban Erik'İn,
Karayollarındaki işçi ücretlerine dair BaymUırhk Bakanından yazılı soırusu (7/433)'
605

Sayfa
Gümrük ve Tekel Bakanmidan
— Kırklareli Milletvekili Hasan Taihsin
Uzun'un, Kırklareli tütün piyasasının daha
orken açılmasına ve tütün iliyatlanna 'dair
Gümrük ve 'Tekel Bakanından yazılı soru
su. (7/435)

70

Köy İşleri Bakanından
605

İçişleri Bakanırtdan
~ Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
köy 'bütçelerine konan tahsisatın artırıl
masına ve sarf şekline dair yazılı soru
önergesi ve İçişleri Bakanı Faruk '{Sokan'm
yazılı cevabı (7/325)
368:369
— Diyarbakır Milletvekili T a n k Ziya
Ekinci'nin, Ankara Eıanüyot Teşkilâtında
çalışan (bekçilerin ücret, terfi ve eİbise is
tihkaklarına dair içişleri Bakanından ya
zılı sorusu (7/420)
70
— İstanbul Milletvekili Orban Erkanh'nın, îstanlbnıl - Ankara yolunun trafiğe ka
patılmasına sebebolan deneme atıflarının
"başka bir 'bölgede yapılmasına dair Millî
Savunma, İçisfonfi ve Sanayi Bakanların
dan yazılı sorusu (7/421)
497
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'mn.
Manisa'daki Genel - İs »revirime idare, po
lis ve belediye yetkililerinin kanunsuz dav
ranışlarına ve partizanca harektlerine dair
yazılı soru önergıesi ve İçişleri IBakanı Fa
ruk Sükan'm yazılı cevabı (7/388)
370:371
— Konya Milletvekili Nazif Kırracu'nun, Konya'nın Ermenek ilçesi Tepebaşı
bucak nVİidÜırtinün tutum ve davranışına
dair İçişleri Bakanından, yazılı sorusu
(7/424)
497
— Muş Milletvekili Nerjniu Neftei'nin,
Mus. - TaJtvan - Btfrlfc yolu üzerinde yap'ii'aıtı
soygun olayına kîair İçSideri Bakanından
yazılı sorusuı (7/426)
497
İmar ve İskân Bakanmidan
— Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Amasya'nın Gökderc köyünün 'başka
yere nakline dair toıar ve îskân Bakanın
dan yazılı sorusu (7/418)
— Amasya Milletvekili Kâzıım UlusKvy'
un, Amasya'nın öünritş1ha«ıköy ilçesine
bağlı Çiftçioğlu köyünün başka yere nak-

Sayfa
İme dair limar ve İskân Bakanından yazı
lı sorusu. (7/419)

70

— Konya 'Milletvekili Nazif Ruıruıcu'mm, Akşehir köylerinin, içme «uyu ihtiya
cına ve gerici sanat kursları açılmasına
dair Köy İşleri Bakanından yazılı sorusu •
(7/422)
497
Maliye Bakanından
— Aydın Milletvekili M, Kemal Yıknaz'ırt, 19f);3 yılından sonra anavatana sığınan
göçmenlerin durumuna dair Maliye Ba
kanından yazılı sorusu (7/431)
497
Mille Meclisi Başkanından
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Parlâmtcntolararası dostluk grupları
na dair yazılı aomı önergesi ve Millet Mcel!ki Başkanı Fermılı Boebeyli'nin yazılı
cevabı (7/392)
371:37€
— Çankırı Milletvekili Mebmtet Ali Arsan'm, ]%1 'döneminden 'bu'g'üne k a d a r d ı »
gezilere katılan Başkanlık Divanı üyeleri
ile Milletvekillerine dair Millet Meelisi Baş
kanından yazıh sorusu (7/432)
547
Millî Eğitim Bakanından
— Bursa Milletvekili F«thi Çelikfoaş'ın,
yabancı "oıennlektlerde okuyan öğrencilerin
katıldıkları dermeklere ve haklarında n-c
isletm yapıldığına dair Millî Eğitim Baka
nından yazılı sorusu (7/430)
497
— İzmir Milletvekili Mustafa TTyar'ın;
il kokull ardaki eğitimin sayısına dair yazılı
«ora 'önergesi ve Millî Eğitim Bakanı IHıa•mi Ertemn'in yazılı cevabı (7/403)377:378
— Kars Milletvekili Bervinç Düşumel'in,
Kars'ın ımerkez, ilçe ve köylerinden (hangi
lerine, 1.967 yılımda, kaç okul yapılmasının
d'ü'şünülduğ'nne dair yazılı soru önergesi ve
Millî Eğitim Bakanı llhami Ertemrı'in yazılı
cevabı (7/399)
376:377
— Konya Milletvekili Nazif: Kunıcu'mın,Akşeıhir ilçesin* bağlı 'bucak ve köyle-
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Sayfa
rin okul ihtiyacına Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı sorusu (7/423)
497
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun; Konya'nın Seydişehir ilçesine Ibağlı
köylerin okul ihtiyacına daiir yazılı so™
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı lltlıami
Ertam'in yazılı cevabı (7/4Ö5)
378
MÛlî Savunma Bakanımdan
— istanbul Milletvekili Orhan Erkanlı'nm, listanbul - Ankara yolunun trafiğe ka
patılmasına sebebolan deneme atışlarının
başka bir İh6%edıe yapılmasına ıdair Millî
Savmnma, İçişleri ve Sanayi Bakanlarından
yazılı sorusu (7/421)
497

Sayfa
rutması dSişüniilen bez fabrikasına dair ya
zılı sora önergesi ve Sanayi Bakanı MeÜı
met Turgutlun yazılı cevabı (7/373)
369:370
— îstaıılbul Milletvekili Orhan Erkanh'nın, İstanbul - Ankara yolunun trafiğe
kapatılmasına sebeibolan deneme atışlarının
'başka Mr bölgede yapılmasına dair Millî
Savunma, İçişleri ve Sanayi "Bakanların
dan yazılı Sorusu (7/421)
497
Tarım Bakanından
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Aydm'ın Karacasu ilçesine bağlı
Esençay iköylülerine verilen kredilere dair
Tarım Balkanından yazılı sorusu (7/429) 497
Ticaret Bakanından

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Konya Miilletvekili Na*zif Kıiinıeıu'n<un, Konya'nın Bozkır ilçesi TTüküm'Pt ta
bibinin tâyinine dair Sağlık ve Smval
YaıHdım (Bakanından yazılı sorusu (7/425)
497
Sanayi Bakanından
— Anna«va Milletvekili Kâzım TTtoifnv'un, Amasya'da cisel -sektör tarafınldan ku-

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan (iöğüs'ün, üzüm müstabsıhmn Potas ihtiyacı
nın temini konusunda ne pfibi tedbirler
alındığına daiir Ticaret Bakanından yazılı
sorusu (7/427)
497
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tafosin
Uzun'un, Trakya'da istihsal edilen ayçîçeğmm de^er fivatla satılması için ne ?ibi
tedbirler alındığına dair Ticaret Bakanın
dan yazılı sorusu (7/434)
605

TASARILAR
•— 6474 savnlı Türkiye Kömür işletme
leri Kanumınıan 2 nci maddesinin- (B)
fıkrasının değiştirilmesine dair (1/144)
617
— 654 sayılı TVmlum Zabıtası kurulması
kaüdkında Kanuna ek ikanun tasarısı (1/3161
568:578
— An/Vara Kanalizasyon şebekesinin
AWkaı^, 'Belediyesine devri ve il^rlıler1'!! yü
kü^ 1 i^iiM erinin
belirtilmesi
hajkkında
(1/4001
497
— Ankara Milletvekili Kemaîl Ba^cıoğîu'nun, Îk4nci Beş Yıllık Kallrmma Plânı
uygulanması esaslarına dair (1/367)
559:560
— Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe
Kanunu ile bu kanuna bağlı evvellerde değSşlfclik yapılması hakkında (1/395)
387,551

— Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Ada
na Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları ka
nunu tasarısı. (1/398)
429
— Arsa ofisi tasarısı (1/157)

431:432

— Avukatlık kanunu tasansı (1/313)
498
— Beledive Kanunund-a df^işiklik ya
pılmasına daiir 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında (1/381)
389436
—• 5548 sayılı Posta Kanununun 62 ndi
maddesinin değiştirilmesine dair (1/401)
497
— 1967. vılı Bütçe Kanununa bağlı
cetveıllerde değişiklik yapılması hakkında
(1/397)
387
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Sayfa
— 1967 yılı Bülsje Kanununa bağlı
(A/2) işaretli cetvelde d e ğ i ş l i k yapılması
hakkında (1/799)
387,434,
482:485
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/377)
387,433,
478:481
— 1967 yılı Bütçe Kanunuma bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/397)
551
—. Ceza idlerinde karşıhküı adlî yardımı
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu lıaMnnda (1/147)
294
— Devlet Memurları a.vlıklannm tevhit
ve tftfiıdıilüne dair olan 3656 sanlı Kamuna
hağh (1) sayılı cetvelin 621 snvrlı Kanımla
değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısınma
bazı kadnolar eklenmesi hakkımda (1/352) 605
— Devlet Memurları nvhklanmtı tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 savılı TCnmma
"bağlı (1) savılı cetvelin Ticaret Bakanlığı
İnanıma bâzı kadrolar eMeramesi hakkında
(1/390)
— Devlet. Memurları avlıklannın tevhit
ve tpfldiTÜine dair olan 3656 sav-ıh Kanıma
bağlı (1) savdı oetfevelfn Ticaret Bakanlığı
Kısmında değişiklik yapılması handandaki
5102 aayıh Kanuna ek kanun tasarısı
(1/362)

551

551

— Devlet Memurları avlıklarımn tevhit
ve teadülüne dair f»lan 3656 savılı Kanuna
ek (1) savıh cetvelin 'Kmmvet Genel MüdîHü<Hı kısmına kadrolar il
(1/317)
578:583
— Devlet Memıırlan avlıkl^ırının tevhit
ve teadülüne dair ola^ı 3656 savılı Kanuna
bağlı (1) 'savıh cetvelin Tiıcaret Bakanlığı
kısınma bâzı kadrolar efelenmesi hakkında
(1/390)
"
551
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1967 Bütçe Kanununa ba^lı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/396)
605
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında (1/396)
387
— Genel Nüfus Yazımı kamının tasarı
sı (1/69)
498

Sayfa
— Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı
Kammun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına
bâzı ilâveler yapılmasına dair (1/62)
254
— İçişleri Bakanı Faruk
Sükan'ıın,
Çarşı ve mahalle bekçileri Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair (1/393)
388:389
— îdarei Urtıumiyei Vilâyat Kanımnunda, değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı
kanunların kaldırılmasına dair 19 . 7,. 1963
tarihli ve 306 sayılı Kamunda değişiklik
yapılması (1/383)
389,436,500:504
— 2510 sayılı İskân KaTranuma ek ka
nun tasarısı. (1/394)
387
— Kooperatifler
kanunu
tasarısı
(1/151)
551
— Köy Kanonunda değişiklik yapıl
masına dair İS . 7 . 1963 tarihli ve 286
sayılı Kamunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında (1/384)
388,436:477,504:
152
— Nüfus kanunm tasarısı (1/70)
498
•Serbest Malî Müşavirlik kamunu ta
sarısı (1/166)
497
— Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve as
kerî malzemenin Pakistan Devletine hibe
edilmesi hakkında (1/72)
513,515,540 £43,
552,590:593
— Tasarruf bonoları ihracı hakkında
(1/224)
515:539,552:557,583:588,598:601,
607:608
— Türkiye 'Cumhuriyeti Hükümeti ile
Cezayir Demokratik Halk 'Cumhuriyeti
Hükümeti arasında 6 Nisan 1967 tarihin
de imzalanmış bulamam «Kültürel İşbir
liği Anlaşması» nın onaylanmasına uy
gun bulunduğuma dair (1/399)
429
— Orman Genel Müdürlüğü 1962 büt
çe yılı Kesinhesap kannn tasarısı (1/37)
— Orman Genel Müdürlüğü 1963 büt
çe yılı Kesinhesap kamın tasarısı (1/50)
31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı
Atatürk Üniversitesi Kamununum, geçici
birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yü
rürlük sürelerinin (20) yıla çıkarılması ve
geçici dördüncü maddesinde
değişiklik
yapılması hakkında (1/371)
— 772 sayılı Çarşı ve mahalle bekçile
ri Kanununda değişiklik yapılmasına da
ir (1/393)

294
294

617

387
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TEKLİFLEE
Sayfa
Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7
arkadaşı)
— Avukatlık kanunu teklifi (2/J)
498
Bursa (Kasım önadım)
— Kooperatifler kanunu teklifi (2/53,
2/232)
.
551
Antalya (İhsan Ataöv ve 35 arkadaş)
— Bölge Ziraat okullarının öğrenim
süresine 2 yıl daha eklenmesi hakkında
(2/558)
605
Aydın (Reşat özarda)
— 223 sayılı Yatırımlar finansman fo
nu teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hak
kındaki Kanunun 15 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında. (2/222)
515:539,552:557,
583:588,598:601,607:608
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
M, Nuri Âdemoğlu)
— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi
Kuruluş. Kadroları Kanununa ek kamun
teklifi (2/532)
551,567:568
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet 1) naldı)
— 7033 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
ne ekli (A/l) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair (2/145)
560
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley)
— 5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı
Kanununun 72 nci maddesinin sonuna bir
bend eklenmesi hakkında (2/254)
557:559
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
(Bifat Öztürkçİne)
5247 sayılı İstanbul Üniversiteleri Ku
ruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ait
7161 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin (Tıp, Hukuk, Edebiyat ve İktisat) fa
kültelerinin 5517 sayılı (Orman Fakültele
ri) Kanununa bağlı (1) «ayılı cetvelin ve
12 . 4 . 1962 tarih ve 43 sayılı Diş He
kimliği fakülteleri Kuruluş Kadro Kanu
nunun (1) sayılı cetvelinde değişiklik ya
pılması hakkında (2/528)
551,567:568
Cumhuriyet Senatosu * İstanbul Üyesi
(Bifat Öztürkçİne)

Sayfa
— Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşki
lât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna lüki madde eklenmesi hakkındaki
4607 sayılı Kanunun 1 nei maddesini de
ğiştiren 122 sayılı Kanunun değiştirilme
si hakkında (2/401)
562:565
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
(Bifat Öztürkçİne)
— Tasarruf bonoları haiklkındaîki KaKanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve hâzı •maddelerin ilâvesi halkkmda
(2/102)
515 =539,552:557,583:588£98:60i,
607:608
Cuıtnhurivet Senatosu Kayseri Üyesi
(Hüsnü DİkeçZİgÜ ve 69 arkadaşı)
— Kore savaşma katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altımer'e vata
ni hizmet tertibinden maaş 'bağlanması hak
kında (2/355)
617
Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi
(Fethi Tevetoğlu)
— Türk Bilimler Afeatfcemösi İkamın tek(lifi (2/S56)
547
Curaihurijyel; Sena/tosu Tabiî Üyesi
(Kadri Kaplan ve 4 arkadaşı)
— 97 sayılı Kanun ile değiştirilen 1076
sayılı Kanunun 3 nteü maddesine 5 fıkra
ekleraDresme dair ek kanun (teklifi (2/2)

2

Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi
(Arşları Bora ve 5 arkadaşı)
— 444 sayılı Kanunun birinci madde
sine Mr fıkra eklenmesi haikkında (2/404) 560:
562,594:597,606:607,609:612,622,660:663
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
(Mehmet Ali Demir)
— Türkiye Halk Bankası ve Halik San
dıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih've 2284
sayılı Kanuna ek 'kanun teklifi (2/170)
617
Çanıafltfcale (Ahmet Nihat Akay ve 6 ar
kadaşı)
— 23 . 3 . 1964 gün ve 443 sayılı Ilfcofcul öğretmenleri ödeneği Kanununun
1 nöi maddesinin değiştirilmesi ile ilgili ka
nun teklif (2/553)
429
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Sayfa
Erzurum ( Adnan Şenyurt)
— Doğu - Anadolu'da 1961 yılımda vukulbüİan kuraklık .söbdbiylıe Kars, Erzurum
ve Ağrı -illerinde bir kısım vatandaşlara tev
zi edilmiş bulunan buğday bedellerinin ter
kini hakkında (2/367)
606
Erzurum (Adnan Şenyurt ve S arka
daşı)
— Karayazı kazasında bir lıara tedisi
kurulmasına dair (2/552)
294
Eskişehir (İsmet Angı ve 3 arkadaşı)
— Avufcathk kanunu -teklifleri (2/445) 498
içel (Mazhar Arıkan ve U arkadaşı)
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
3 . 8 . 1966 tarihli re 780 sayılı Kanunun
9 n«u maddesinin ilk fıkrası ve (A) ben
dinde değişiklik yapılması hakkında
(2/497) .
'512:513
tstantbul (Reşit Ülker)
— Bekçi parasının kaldınlınasuıa dair
(2/479)
499:500
Kastamonu (Sabri Keskin ve 0 arka
daşı)
— 6831 sayılı Orman Kanununa 'geçici
bir madde >eklentme<sme dair (2/124)
617
Kastamonu (Sabri Keskin ve 173 arka
daşı)
— Kastamonu iline bağlı (Bozkutft) adı
ile bir ilçe kurulmasına ait kanun teklifi
(2/557)
605
Kayseri (Turhan Feyzioğhı ve 5 arkada§ı)
— Yatırımlar finansman fonu "teşkili
ve tasarruf bonoları İhracı (hakkındaM

Sayfa
5 Ocalk 1&61 tarihli ve 223 sayılı Kanunun1
9 neu maddesinin değiştirilmesine dair
27 • 4 . 1962 (tarih ve 47 ısayılı Kanunun
değiştirilmesi hakkında (Ö/30)
515:539,552:
557,583 :588,59Stf01,607:608
Konya (Fakih özfakih ve 21 arkadaşı)
— Avukatlık kanunu teklifleri '(2/54) 498
Konya (Fakih özfakih) ile Adana (Ke
mal Sanibrahimoğlu ve 23 arkadaşı)
— Kooperatifler kanunu teklifi (2/53) 551
— Mardin (Milletvekili Rıfat Üaykal ve
3 arkadaşının 1%3 der& yılında ıharb 'Oikıuhı
öğrencil*rinden 'okuldan ihracoluınaınilanıı
askerlik mükellefiyettenim düzenliyan ıloa,
nun teklifi (İ2/66)
2
('Mıillot Meclisi İdare .Âmirleri) İzzet
Oktay, Mualih GÖrentaş ve Celâl Sungur)
— 1(967 (Bütçe Karaamma (bağlı (A/l)
işaretli tcetvelılercle değişiklik yapılması
hakkında (2/529)
387,434 -M)5,
486:489
— 1967 yılı (Bütçe Kanunuma bağlı
(A/l) ive (A/2) işaretlicetvellerde değişik
lik yapılması ihakkıında {S/314)
387:388,
435:436,490:403
Samsun (Yaşar Akal)
— SamsunMa ((Samsun 19 fMayıs üni
versitesi) adı ile bir •üniversite kurulması
baklanda (2/Ö&5)
429
•Sârıap (Hilmi İşgüzar)
— 6245 sayılı -Ila-remöı ıKanıtınunun
7 nei maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun (2/554)
429

ı ınyn^ H|ŞC^BCI.H«H.

Anayasa Mahkemesi tezkeresi,
— Adana fcaea merkezinin iBozkurt Pazaryeri kasabasına <nakli hakkındaki
6203 sayılı .Kanunum iptal edildiğine dair
(3/688)
70:71
Başbakanlık tezkereleri çeşitli işler
— İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77

sayılı Ka-numın 1 niei maddesine güre sunul
duğuna dair (3/590)
.3:26,68,71:105,
105:1G1,164:199,200 =253,254:255,
256,291,295 £30,330:368.379:382

ölümler
— Adana Milletvekili Saıbalhatthı Baybarıamın refat etmiş lolduğuniia dair Başhakanlık tezkeresi. (.3/999)

3
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Sayfa
Yasama Dokunulmazlıkları
— Adana Milleüve'ldli An Bozdoğaooğhı'mm yasama do,kuınulma,zlığının kaldırıl
ması hakkında (3/62)
549
— AdanE Milletvekili Turhan Dilligiliıı, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında
(3/315)
(3/480)
(3/546)
(3/547)
(3/548)
(3/586)
(3/595)
(3/5%)
(3/615)

550
548
548
548
548
548
548
(548
548

— Ankara Milletvıekili Ahmet Dallı'inam, yasama .dok-unıulmazlığının •kaldırıl
man ıhaıkkında (3/104)
550
— Ankara Milletvekili Ali Kıza 'Cetiner'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırıl
ması tıafkkında (3/362)
430
— Ankara Milletvekili Rıza K-uas'ın
yabama dokutralmazlığmm :kaklırıl*uaan
ıhakkmıda (3/&2Ö)
549
— Çanakkale Milletvekili Cihad Ba•ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması 'hakkında (3/323)
549
(3/330)
549
(3/448)
550
— Çorum Milletvekili Abdurrahmıant
öüler'in yasama dokunulmazlığınıııı kal
dırılması hakkında (3/79)
549
— Denizli Milletvekili Fuat Avcı'um
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/37)
547:8
— Denizli Milletvekili Mustafa Karan'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/363)
430
— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'nin, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/177)
547
— Amtalya Milletvekili Hasan Feh
mi Boztepe'nin yasama dokunulmazlığı
nın kaldırtması hakkında (3/86)
549
(3/87)

430

Sayfa
— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün Yasama dokunulmazlığının 'kaldırılma
sı hakkında (3/53)
— Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in, yasama dokunulnnazlığmıuı kaldırıl
ması hakkanda (3/338)
(3/403)
(3/452)
(3/580)
— Aydın Milletvekili Sinan Bosna'
nın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/423)
— Bingöl Milletvekilli Cemal Yavuz'
un, yasama dokunulmazlığınım kaldırıl
ması hakkında (3/447)
— Bolu Milletvekili Hami Tezkan'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/64)
— Giresun Milletvekili İbralhim Eteni
Kılıçoğlu'nun, yasaıma dokunulmazlığı
nın kaldırılmam hakkında (3/76)
(3/77)
(3/502)

430

550
«05
547
'605

547

430

430

550
550
549

— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ııı yasama dokunulmazlığı hakkıılda
(3/689)
"
295
(3/693)
647
— Istan'bul Milletvekili Abdurrahman
Şeref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman;
Yükseî'izı yasama dokunulmazlıklarının!
kaldırılması hakkında (.3/452)
547
— istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/254)
549
(3/262)
(3/275)
(3/395)
(3/404)
(3/405)
(3/427)
(3/449)
(3/450)
(3/451)
(3/475)
(3/482)
(3/483)
(3/515)

549
430
.549:550
550
550
550
550
429:430
430
550
551
429
605
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(3/542)
(3/549)
(3/568)
(3/593)
(3/601)
)3/602)
(3/603)
(3/604)
(3/605)

-

Sayfa
605
429
429
550
550
550
550
551
430

— İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Orı'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl548:549
sı hakkında (3/481)
.(3/513)
548
(3/514)
548

—. İstanbul Milletvekili Osmon özerin
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/369)
430
— İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/172)
549
— İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/476)
548
(3/531)
549
(3/539)
548
(3/550)
548
— İzmir Milletvekili- Scttar İLsol'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/106)
547
— Kastamonu Milletvekili A. Şevket
Bdhça'nm, Yasama Dokunulmazlığının kaldmliması hakkında
(3/342)
430
549
(3/597)
—. Kastamonu Milletvekili Âdil Aydm'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/590)
549
— Kayseri Milletvekili Vedat Âli Öz
kan'ın, yasama ddlmnulmaahklarının kal
548
dırılması hakkımda (3/90)

Sayfa
— Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça
ile Kayseri Milletvekili Vedat .Ali Özkan'ın,
yasama dokunulmazlığının kaldır İması
hakkında (3/90)
— Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, yaaama ddmnuimazlığının kaldırıl
ması haikkmda
(3/455)
(3/484)
— Nevşehir Milletvekili Salâhattin
Hakkı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında (3/485)
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkımda (3/486)
— Sakarya Milletvekil Kadri Eroğan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (
(3/48)
(3/71)
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm,
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/81)
— Samsun Milletvekili Kanaran Evliyaoğlu'nun yasama ddkunulanazlığınıjı kaldı
rılması hakkında
(3/393)
(3/487)
— Tokat Mi.liletvekili Bedrettin Karaerkek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/585)
— Traibzon Milletvekili Ahmet Çehi'nin,
vasaıma dokunulmazlığının (kaldırılması hak
kında (3/516)

548

548
548

550

547

549
549

430

548
- 550

549

605

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri

— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
550
ması hakkında (3/532)

— 6474 sayılı Türkiye Kömür işletme
leri Kurumu Kanvınunu'n 2 nei maddesinin
(B) fıkrasının değiştir Hm esine dair kamım
tasarısı haikkmda (1/144)
617
— Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe
Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(1/395); (1/802)
551

— Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm,
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
649
«onda (3/579)

— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/2) İşaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında (kanun tasarısı ve Bütçe Karma

— 25
Say/o
KtHüfeyonu raporuna dair (1/382), (1/799)
387,434,482:485
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişildik yapılması hakkında
fcanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair (1/377); (1/800)
387.433,
478:481,551
— Dervlet ıSu İşleri Genel Müdürlüğü
1967 Bütçe Kanununa (bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı 've K-aırma Bütçe Komisyonu raporuna
dair (1/8196)
605
— İkinci Beş Yıllık (1958 - 1972) Kalk*naıa Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve
77 sayılı Kanunun 1 nci (maddesine göre
sunulduğuna dair Başbakanlık teskeresi ve
Kalkmma Plânı ile Gumhuriyet öenatosunea kaıbul edilen değiştirgeler dair
(3/658)
3 -26,26 308,71:105,105:16i,
164-199,300:253,254 ;255,256,291,
295:330,330:368,370:382
— Millet Meclisi İdare Âmirleri &z«et Oktay, Mus-Kn Görentaş >ve Celâl Sungur'un 1967 bütçe Kanununa ibağlı (A/l)
işaretli cetvellerde değişikilik yapılması
'hakkında 'kanun teklifi ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair (2/221)
387,
434:435,486:489
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1967
yılı Bütçe Kanrununa bağlı (.A/1) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun teklifi ive Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair (2/514)
Ö87:
388,435:436,490:493

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Maliye Komisyonu Başkanlığı
nım; İstanbul -Milletvekili' Reşit Ülker'in,
Bekçi parasının .kaldırılmasına dair* ka
nun teklifinin, aynı 'konudaki tasarıyı
ıgörüşmek üzeretoıırulım-uş*>lan Geçici Ko
misyona havalesi (hakkında (3/691, 2/479)
499 ÎSOO

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla.
izin alan Antalya Milletvekili ' Hüseyin
Avrni Akm'a (ödeneğinin verilmesine dair
(3/695)
-621-1622
— (Sayın üyelerden 'bâzılarına izin ve
rilmesine dair (,3/<>90)
498:499
Sayıştay Başkanlığı teskereleri
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdür] üğiinün 1964 Bütçe yılı1
Kesinihesabına ait uygunluik Ibildiriminin
•sunulduğuna dair (3/694)
ı605
—- Orman Genel .Müdürlüğü 1960 bütçe
yılı Kesimhesap kanomu 'tasarısı ile Orman
Genel Müdürlüğünün 19C0 bütçe ydı Ke
sinin esabuna ait uygunluk 1jildir.im.rnin su
nulduğuna dair (3/134)
2
— Orman 'G-enel .Müdürlüğü 1961 (bütçe
yılı Kesirthesap kanun tasarısı ile Orman
Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı KesJnihesabına ait uygunluk ıbildiriminin sunuldu
ğuna dair (3/140)
2
— -832 .sayılı Sayıştay (Kanununun 88 nci
maddesi -gereğince 'Millet Meclisin-e sunadan
'Sayıştay raporunun (gönderildiğine dair
(3/692)
547
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GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ
Cilt Sayfa

30 . 6 . 1967 tarihli 129 ncu Birleşi
me ait
20

2 . 7 . 1967 tarihli 131 neİ Birleşi
me ait
20 294
3 . 7 . 1967 tarihli 132 nei Birleşimo ait
20 387
5 . 7 . 1967 tarihli 133 ncü Birleşi
me ait
20 428 :
429
6 . 7 . 1967 tarihli 134 ncü Birlesi-

7 .7
me ait

20 546:
547

11 . 7 , 1967 tarihli 137 nei Birleşi
me ait
20 617
12 . 7 . 1907 tarihli 138 nei Birleşi
me ait
21 3:4

m
3, I
388,431,498

»MI

1967 tarihli 135 nei Birleşi-

10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşi
me ait
•
20 604:
605

YOKLAMALAR

• I

Sayfa

20 496:
497

70

1 . 7 . 1967 tarihli 130 ncu Birleşi
me ait
20 164

.

Cilt

me ait

I I

Söz alanlar

A
Sayfn
Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) - Devlet
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne'dair olan 3656 sayılı Kanuna ek (1)
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü
kısmına kadrolar ilâvesi hakkında kanun
tasarısı münasebetiyle
,
582
— îkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
309:310
* — Tasarruf bonoları ihracı hakkında
kanun tasarısı ile teklifleri münasebetiy
le
520,523:524,527:528,585,58G :5S7
Yaşar Aka! (Samsun) - 654 sayılı Top
lum Zabıtası kurulması hakkında kanuna
ek kanun tasarısı ve 1 teinleri ve Plân ko-,
misyonları raporları münasebetiyle
569
— Belediye Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307
sayılı Kanunda değişiklik yapılması,
tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı
İtanunların kaldırılmasına dair 19. 7 .1963
tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik
yapılması,
Köy Kanununda değişiklik yapılması
na dair 18 , 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarıları münasebetiy
le
460
— Belediye Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair 19 • 7 . 1963 tarihli ve 307
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
467:470
— Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayıh Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle
510:511
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) - Güney - Doğıt'yu İzmir'e kısa yol-

S«f/fa
dan bağlıyan Çay - Karadilli - Dinar yol
güzergâhının karayolları bünyesin* alınıp
alınmıyaeağına dair sözlü soru önergesi ve
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in cevabı
münasebetiyle
, 649:650
Sedat Akay (Kocaeli) - İkinci Beş Yıl
lık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı münase
betiyle
262,329:330
Ekrem Aîican (Sakarya) - İkinci Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı mü
nasebetiyle
94:96
Orhan Alp (Bayındırlık Bakanı) Afyon Karahisar Milletvekili
Mus
tafa Akalm'm, Güney - Doğu'yu İzmir'e kı
sa yoldan bağlıyan Çay - Karadilli - Dinar
güzergâhının karayolları bünyesine alınıp
alınmıyaeağına dair sözlü sorusu münase
betiyle
649
Çetin Altan (İstanbul) - Manisa Milletvokali Saraİ Bİnİeioğlu^nun, Türkiye'nin tele
fon •ınese'Ielerd ve kurulması .kararlaştırılan
ihaiberleşm-e sanayii konularında bir Meclis
Araştırması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle
637:639
Turgut Altunkaya (Artvin) - Manisa
Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Türkiye'
nin telefon meseleleri ve kurulması karar
laştırılan haberleşme sanayii konularında
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair
önergesi münasebetiyle
633:637
Kenan Aral (Tunceli) - İkinci Beş Yıl
lık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı müna
sebetiyle
215t217:218
Sadun Aren (istanbul) - İkinci Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı mü
nasebetiyle
320,321,362:3tl3

28 —
Sayfa
— Tasarruf bonoları ihracı. hakkında
kanun tasarısı ile teklifleri münasebetiy
le
528:529
Mehmet Ali Arsan (Çantan) - İkinci
Beş Yrihk (1968 - 1972) Kalkınma Plânı
münasebetiyle
72,73:74
Şevket Asbuzoğln (Eskişehir) - 654 sa
yılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında
Kanuna ek kanun tasarısı ve İçişleri ve
Plân komisyonları raporları münasebetiy
le
569:570
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek (1) sayılı cetvelin Emniyet
Genel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâvesi
hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le
580:581
İhsan Ataöv (Antalya) - 654 sayılı
Toplum Zabıtası kurulması hakkında Ka
nuna ek kanun tasai'isı münasebetiyle 577:578
— İkinei Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
121:123

Sayfa
Sabit Osman Avcı (Artvin) - İkinci Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı mü
nasebetiyle
123,365:367
— Tasarruf bonoları ihracı hakkında
kanun tasarısı ile teklifleri münasebetiyle 533:
535,584
Raif Aybar (Ordu) - Sayın Cumhur
başkanı île birlikte yaptıkları Fransa gezisi
izlenimlerine dair demeci.
618:619
Cevat Aykan (Tokat) - İkinci Bes Yıl
lık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı müna
sebetiyle
93,341:342,347:348,349,35i
İbrahim Aysoy (Mardin) - Mardin, Di
yarbakır ve Urfa illerinde görülen süne bö
ceğinin 'tarımsal ürünlere yaptığı hasara
dair
500
Kemal Aytaç (Mu§) - İkinci Beş Yıl
lık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı müna
sebetiyle
270:271
Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - İkinci
Beş Yıllık (1968 - 1972 Kalkınma Plânı
münasebetiyle
'
98:99,364:365

B
Hayri Başar (Eskişehir) - İkinei Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı mü
nasebetiyle
153:154,158:159,160:161,265
Halil Başol (Tekirdağ) - Tasarruf bo
noları ihracı hakkında kanun tasarısı ile
teklifleri münasebetiyle
522:523
Nuri Bayar (Sakarya) - İkinci Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı mü
nasebetiyle
143:144,144,217,218,220,221
224,226,361
Cihat Bilgehan (Maliye Bakanı) (Ba
lıkesir) - Tasarruf bonoları ihracı hakkın
da kanun tasarısı ile teklifleri münasebe
tiyle
585
Turhan Bilgin (Erzurum) - Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, Kıbrıs Türkleri
nin durumunu mahallinde incelemek üzere
bir Meclis • Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi münasebetiyle
401
Sadi Binay (Bilecik) - Cumhuriyet Se
natosu İstanbul üyesi Rıfat Öztürkçine'-

nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşkilâtı
ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
na iki madde eklenmesi hakkındaki 4607
sayılı Kanunun 1 nci maddesini değiştiren
122 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle
562:563
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek (1) sayılı cetvelin Emniyet
Genel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâvesi
hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le
579
— Millî Eğifüm Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş-ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 2 , 7 . 1 9 6 2 tarihli ve 58 sayılı
Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiy
le
565
Sami Binicioğhı (Manisa) - Türkiye'
nin telefon meseleleri ve kurulması ka-
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Sayfa
rarlaştırılan haberleşme sanayii konuların
da bir Meclis araştırması yapılmasına dair
öneragesi münasebetiyle
403 =416,622:623
İbrahim Boz (Nevşehir) - Köy Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair 18.7.1963
tarihli ve 286 sayflı Kanunun bâzı madde-

Halil İbrahim Cop (Bolu) - Tasarruf
Bonoları İhracı hakkında kanun tasarısı ile

Sadrettin Çanga (Bursa) - Belediye
Kanununda değişiklik yapılmasına dair
19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunda
değişiklik yapılması,
— îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı
•kanunların kaldırılmasına dairr 19 . 7 .1963
tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik
yapılması,
— Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarıları müna
sebetiyle
437
— İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
200,275,276:
277,277:278,279
Fethi Çelikbaş (Burdur) - Afrika ül
keleri ile ticari münasebetlerimizi geliş
tirmek için yapılan çalışmalardan ne neti
ce alınmış olduğuna dair Başbakandan
sözlü soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ah
met Türkel'in cevabı münasebetiyle
653:654,
655
— İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
236:237,322:

Sayfo

lerlnin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle
507,508
Mahmut Bozdoğan (Adana) • Adana'nın Kadirli ilçesine bağlı bâzı köylerde vukubulan olu âfetine ve bu âfetten za
rar görenlere yardım yapılmasına dair de
meci
500

ile teklifleri münasebetiyle

518:519,
524,548

Ali İhsan Çelikkan (Gümüşane) - Ma
nisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun,
.Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurul
ması (kararlaştırılan haberleşme sanayii
konularında bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi münasebetiyle
639:645,
645:647
Abbas AH Çetin (Kara) - Belediye
Kanununda değişiklik yapılmasına dair
19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunda
değişiklik yapılması,
— îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı
kanunların kaldırılmasına dair 19 . 7 .1963
tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik
yapılması,
— Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarıları müna
sebetiyle
459:460
Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) - Yay
la ve mer'a anlaşmazlıkları yüzünden çı
kan olaylara ve bu konuda gerekli tedbir
lerin alınmasına dair
432
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D
Sayfa
Süleyman Demirel (Başbakan) (İspar
ta) - İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
3:17,1.7:26,
26:68,30i =302,367:368
Orhan Dengiz (Uşak) - İkinci Beş Yıl
lık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı müna
sebetiyle
251

Sayfa
yapılması halikında kanun tasarısı müna
sebetiyle
477
— İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
111:112,186,
325:326,327:328,339
— Tasarruf Bonoları İhracı hakkında
kanun tasansı ile teklifleri münasebetiyle
521,
535:536

Nihat Diler (Erzurum) - Belediye Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 19.7.1963
tarihli vç 307 sayılı Kanunda değişiklik

Mithat Dülge (Manisa) - Tasarruf Bo
noları İhracı hakkında kanun tasarısı ile
tekliftcr.1 münasebetiyle

515

— Tasarruf Bonoları İhracı hakkın
da kanun tasarısı ile teklifleri münasebctiyle
*
•

529

£
Cengia Ekinci (Kars) - Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın, Kıbrıs Türklerinin
.
durumunu mahallinde incelemek üzere bir
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına
dair önergesi münasebetiyle
397,401
Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) - Gü
ney - Doğu illerinde süne böceklerinim yap
tığı tahriplere ve bu konuda «gerekli ted
birin alınmasına dair.
620:621
— ikinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
273:274,319:
320,330:331

M. ilhami Ertem (Millî Eğitim Saka
nı) (Edirne) - Erzurum Milletvekili Ad
nan Şenyıırt'un, Atatürk Üniversitesinde
bir veteriner fakültesi açılması hususunda
ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu mü
nasebetiyle
647

Orhan Eren (Ankara) - Köy Kanunun
da değişikldk yapılmasına dair 18.7.1963
tarihli ve 286 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı münasebetiyle
506

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile ımerkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 2.7.1962 tarihli ve 58 sayılı
Kanuna ek kanun tasai'isı münasebetiyle
565,
566

Mesut Erez (Kütahya) - Tasarruf Bo
noları İhracı hakkında kanun tasarısı ile
teklifleri münasebetiyle
518,520,521,529:530

Muammer Ertem (Manisa) - İkinci
Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı
münasebetiyle

Nihat Erim (Kocaeli) - İkinci Beş Yıl
lık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı müna
sebetiyle
147,148:149,362
Nuri Eroğan (İstanbul) • İkinci Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı mü
nasebetiyle
142:143,200

Kenan Esengin (Zonguldak) - 654 sayı
lı Toplum Zabıtası kurulması hakkında
Kanuna ek kanun tasansı münasebetiyle 570:
571
— İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
150

175
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F
ffnufa

Sayfa
Turhan Feyzioğlu (Kayseri) • ikinci
Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı

münasebetiyle
92,93,155:156,157:158,161,
181:182,184,207:208,253,284,308,363:364

G
Kasım CHilek (Adana) • Yunanistan'a
kanlığı teşkilât ve görevleri hakkındaki
yaptığı gezi [münasebetiyle dış ilişkilerimiz
2825 sayılı Kanuna iki madde eklenmesi
hakkında demeci
619:620• hakkındaki 4607 sayılı Kanunun 1 nci mad
Arif Hikmet Güner (Kırklareli) • Ta
desini değiştiren 122 sayılı Kanunun değişsarruf 'bonoları iftiracı hakkında kanun tasa
•förilmıesı hakkında kanun teklifi münasoberısı ile teM-Lfleri münasebetiyle'
538i tiyle
.
_
563
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
Moslinittin Oürer (Sakarya) - 654 sa
i ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
yılı Toplum Zalbıtası kurulıması hakkında
Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 568:569ı ek (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Mü: dürlüğü kısmına 'kadrolar ilâvesi hakkında
— Cumhuriyet Senatosu Isanbul Üyesi
; kanun (tasarısı münasebetiyle
579:580
Rifat öztürkçinenin Gümrük ve Tekel Ba-

H
' ibrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) Çiftçilerin üretim araçları ithalimin aracı
lara bırakıtmamasına, kredi açılmasına ve
şeker pancarı bedellerinin ödenmesine dair 552!
— Şehit Turan Bmeksk'ı, komünist
ajanı gösteren gizli haberler bülteninin ga
zetelere İdimin tarafından verilmiş olduğuna
dair Barbakandan sözlü sorusu münascbe-

tiyle
658
Şevket Raşit Hatipoğtu (Manisa) •
İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma
Plânı ınüınaaebetiyle
246:247,
Bebioe Boran Hatko (Urfa) - İkinci
Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı
münasebetiyle
313:314,316:317,317,
318:319,322:323

1
Şefik İnan (Çanakkale) - Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmağına
dair
19.7,1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunda degEjMiık yapılıması hakkında kanun tasarısı
münasebetiyle
468:469
Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına dair 19.71963 tarihli re 307 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmam,
îdarei Umumîyei Vilâyat Kanununda
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların fcakhnlttiasroa dair 19.7,1963 ta
rihlî ve 306 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına
dair 18.7.1963 tarihli ve 286 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirMnnesi hak
kındaki kanun taşanları münasebetiyle 444:447
Hilmi İncesulu (Çorum) - 654 sayılı
Toplum Zabıtası [kurulması hakkında Ka
nuna ek kamun,tasarısı münasebetiyle
572:573,
576
— İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
206,285:286
Hilmi işgüzar (Sinop) • Aydın Millet
vekili Reşat Özarda'nm, Kıbns Türklerinin
durumunu mahallinde incelemek üzere bir
Meclîs Araştırma Komisyonu kurulmasına
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dair Önergesi münasebetiyle
— Ürimei Beş Yıllık (1968

Sayfa
392:394
1972) Kal

Yahya Kaubolat (Hatay) - ikinci Beş
Yıllık {1968 - 1972) Kalkınma Plânı mü
nasebetiyle
310:311,31.2:313

Oıyasettin Karaca (Erzurum) - ikinci
Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı
münasebetiyle
109,141,252:253,271:272
Cahit Karataş (Zonguldak) - İkinci
Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı
münasebetiyle
222:223
tlyas Kılıç (Samsun) - 654 sayılı Top
lum Zabıtası kurulması hakkında Kanuna
ek kanun tasarısı mıünasebetiyle
573:574
— Devlett memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
ek (1) sayılı cetvelin Eımniyet Genel Mü
dürlümü kısmına kadrolar ilâvesi hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle
583
Faik Kırhaslı (Burdur) - Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksolcy'in, 5434 saydı T.C. Emekli Sandığı Kanu
numun 72 ncİ maddesinin «anıma bir benci
eklenmesi hakkında kamın teklifi münase
betiyle
558:559
Coşkun Kırca (İstanbul) - Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nın, Kıbrıs Türkler
rin'iın durumunu mahallinde 'incelemek üze
re bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına. dair önergesi münasehıîtiyl'e
-394:397,
401:402
— Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına dair 19.7.1963 tarihli ve 307 sayılı
Kanunda değişildik yapılması haıkkmda ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
475:476
— Belediye Kanununda, değişiklik yapıl
masına dair 19.7.1963 tarihti ve 307 sayıîı
Kanunda değişildik yapAnası,
Idareî TTmumivei Vilâyat Kanununda
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına daiîr 19.7.1963 ta
rihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik yapdması,

kınma Plânı mûjıassebeıtöylo

Rayfa
108:109,241,
242:243

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına
dair 18.7.1963 tarihli ve 286 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarıları münasebetiyle 451:453
— İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
285,304:305,
306:307
— Köy TCanununda değişiktik yapılma
sına dair 18.7.1963 tarihlî ve 286 sayılı Ka
nunun 'bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
507:508,
511:512
M. Şükrü Koç (Aydm) - îkinoi Beş
Yıtthk (1968 - 1072) Kalkınma Plânı «Vünasebetiyle
134,233:234,235,236
Yunus Koçak (Konya) - 654 sayılı
TopltDm Zabıtası kurulması hakkında Ka
nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 571:572,
572
— Belediye Kanununda değişiklik yapıl'masma dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307
sayılı Kanunda değişiklik yapıl'maısı hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
464 ^<65
Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - Cumhu
riyet Senatosu Adama Üyesi M. Nuri
Âdermoğlu^nun,. 5247 Bayılr İstanbul Üni
versitesi kuruluş kadroları Kanununa «k
kanım teklifi ile Cumhuriyet ıSenarttosu is
tanbul Üyesi Rifat özJbüı'bçâne'nin, 5247
sayılı İstanbul üniversiteleri kuruluş kad
roları Kanunu ile bu (kanuna ait 7161 m^
yılı Kanuna bağlı (I) sayılı «etvellin ('Tıp,
Hulkuk, Edebiyat ve îktilsat) fakültelerinin
5517 sayılı (Orman Fakülteleri) Kanunu
na bağlı (1) sayılı 'Cetvelin ve 12.4.1962
' tarih ve 43 sayılı Diş Hekimliği fakülteleri
kuruluş kadro Kanununun (1) sayılı «ev
velinde değişiklik yapılması hakkında ka-<
mm teklifi münasebetiyle
667:568
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları île merlpez kuruluş ve ıgörevferi' bak
landaki 2287 sayılı Kanunda değıişüklik

Rıza Kuaa (Ankara) • 654 sayılı Top
lum Zabıtası >kurufana3i (hakkında Kanuna
•ek kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân kon w } « d ı n r»perlara iHüoasebeitiylıe
577

Sayfa
Adil K u t s i (ŞftW) - Bölediy*. £a*
nunttada değişildik yapdma*aıa. -dair
19 . 7 . 1963 tarihli ve 367 «ayık Kanun*
da dsğj^l&.^primaaı,
îda;** VımmiFM YÜfeşk. ^a«ujı«nda
değişiklikle? yapılmasına ve ilgili ıbâs5i;flwk.,
nunlaryı k&M^isSiSBiB* s daİp 19.% 7; 196$ tarihlî ve 306 sayılı Kanunda d^çifeîik
yapılması,
Köy KanuuuRJda değj^ifelîk y«ıp#masına dair 18 . 7 . 1963 U K & Ü ve 286 sayılı
Kanunun bâzı maddeterinfe Kfeğiş&ııilmesî
flıakkradalki kanun taşanları ımıünaseE»•tiyle
439:443
— İkinci Beş YıflUfc '(1968 -1972) Kal
kınana Plânı münasebetiyle
193 jl96,196,336:
3^,837:338

Şeref l â ç (İstanbul) .
©eled^*.'K«H'EHMM»dıa değîşîlslillk yapılması?
na dair-!*••. 7 v 1963 tarifeli ve 307 sayılı
Karamda değişiklik yaptması,
t d a m Umttmdyeİ Vjl&yat Kanununda
'dfcğiısJklikler yapılmasına ve ilgili Mızı <ka*
•uunlarm kaEidtnfeı»asına clair 19 . 7.1963

tarîhll v« 3<J6 esplıKattuıtda. değisMît
yapılması,
Köy Kanununda değişiklik yapılmaaı^
na dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı
Kanunun bâızı maddelerin in değiştirilmesi
hakkındaki kanun taşanları mröraselbetiyle
443^44

Sayfa
yapAâMHin» âti» olan* 4880 saguli Kanuna
(bağlı kddro fietfaİIeriHde değişindik yapıla
masana dair 2 , T. 1962 tarihli v« 68 sa
yılı Kâttan» ek kamı» tasansı ıoana»ell>etiyle ;
665,566
Ffljyas Koksal (Kayseri) . ikinci (Beg
Yıllık. (J568 - 1973) KalfkjroM, Plân: müna&eb#|&iy$e
28ŞL
~ Tmwwf toewela*ı fiıram (haMtında
kanun tasarısı iüe tdklifl&ri münsselbötiyle 515:
517,517:518,527,556,585

M
Nanit Menteşe (Aydın) - Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair
19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Kanun
da değişiklik yapıloıaisı <hak)kında kanun
tasajr^ıaÜMseTMtMyie^
470:471,472
— IfeledJye Kanununda değişiklik ya?
pıhnasına dair 19 . 7 . 1963 tarjhlji ve 307
«ayılı Kanunda değişiklik yapılması,
î d * ^ İftaaraiyeİ Viiayjut- Kanununda
değia^klikjejp :ye*«tlmajMsıa ve ilgili 'bâzı tkanunlaıJf», ik^ır#aıa#nA~ dair 19;. 7.1963
$##üi ve 306 sayılı Kanunda değişiklik
y«pıİQMHi^
Kâgr* K«M*BUHidft» d*fcl&ikl$t yapıteıast
'«tfe&aft 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
#

hakkındaki kanun taşanları mıünasefce•betiyle
456458
— Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı
Kanunun bazı maddelerinin tieğiçtircllmesi
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
510
Haldun Menteşeoğlu (îmar ve İskân
Bakanı) (O; Senatom Muğla üyesi) Ayd:m MiUdtveikad1 Beşait özarda'nın,
büyük şehirlerde yapılan apartanarelarda
bir kapıcı - 'kaloriferci bulundurultraası
mecburiyeti olup almadığına dair imar ,
ve tskân ve Çalışıma bafcankrından sözlü
Sffru münasebetiyle,
424
— Emunraı WMtövt!kM Adnan Şenyurt'un, Erzurum'un Hin» ilçesinde vu-

toyU.

Sagf*

kıibulaa deprem doîayısîyle ahnmış, ve
alınacak 'tabirlerin neler- olduğuna dair
sorusu münasebetiyle.
417:418,420:421
Ahmet Mustafaogltt (Erzurum) - Ay
dın Milıtetvekili Reşat öaarda'nm, Kıbrıs
TürMerinin durumunu mrathalMnde incefemdk üfcere bâr Mecli' Araştatma Kfc>ımiısyonu
(kurulmasına dair
önergesi
münasebetiyle.
391:392
-^-Cu'ml'huriyöt Senatosu İstanbul" Üye
si Mebnıre Aksalcy'in, 5434 Sayılı T. C.
Emıekli Sandığı Kanununun 72 nci mad-

desinîn sonuna bir be-nd eklenmesi bafk,
kında kanun ıtekdifii münasebetiyle.
- 557
— Cumhuriyet Senatosu
Tunceli
Üyem Aralan Bora ve 5 arkadaşının, ...
444 sayılı Kanunum bİTMiei maddesine'., .
bir fıkra eklenmesi nakkmda kanun ibek:
Kffi münasebetiyle.
" ' •' • 560:561
~ Köy Kanununda değişildik yapıl-masına dair 18 . 7 . 19Ö3 tarihli1 ve 286 '•
sayılı Kanunun bası maddelerinin değiş*
dirilmesi hakkında kanun tasarısı mü- • •••
na6ebe%lTe.
509:510,539

Nennin İTefçi (Muş) - Belediye
Kanununda değişiklik yapılmasına daİT
19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Ka
nunda değişildik yapılması hakkında ka
mun tasarısı münasebetiyle.
475
— Befed'iye Kanununda kJeğişiklıik yapıl'masına dair 19 . 7 . 1963 tadihli ve 307
sayılı Kanunda değişiklik yapılması,

Kanunun 'bâzı maddelerinin değiştiriltocsİ
hakkındaki kanun tasarıları
münase
betiyle.
437,453:455
— Idarei Umunniyei Vilâyat Ka
nununda değişiklikler yapılmasına ve
âlgUi-bâzı kanunların 'kaîdunlımasına dair
19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkında 'kamun:
tasarısı münasebetiyle.
501,508
— İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972)'
Kalkınırca Plânı münasebetiyle,
264
— "Köy Kanununda d*ğıiş3klik yapıl-.'"masına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286
sayılı Kanunun bâzı .maddelerimin değiş' DİTTÜnıesİ haikkıoda kanun tasarısı münasebetöyTe,
506 £07,508:509

Idarei . Utntrmryeii! Vi'lâyat Kaınmunda değişikliîkîer yapılmasına ve iıJgili
bâzı kanunların kaldi'nlmasıttıa dair
19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması,
Köy Kanununda değişiklik yapılması
na dair 18 .7 . M63 'tarihli ve 286 sayılı

O
Mustafa Ok (Manisa) - İkinci Beş
.Yıllık (1968 -,1972) Kalkınma Plânı mü
nasebetiyle.
226:227,227 .-228,229,230 £31,282
Hüdai Oral (Denizli) • İkinci Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı mü
nasebetiyle.
165,166,167,177:180
Hamdi Orhon (Trabzon) - Belediye
Kanununda değişiklik yapılmasına dair
19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması,
îdarei Dmırnıiyetıf Vi'lâyat Kanunun- •

da değişiklikler yapılmasına ve iılgili
bası kanunların kaldmhnaısifli'a dsair
19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Ka- .
mında değişîklük yapılmam,
Köy Kanununda değr'Bİklük yapı'imûsrna dair 18 .7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin değiştiritmıesî
haıkkındaıki kanun taşanları münase
betiyle.
468
— Tasarruf bonoları ihracı hakkında
kanun (tasarısı ile teklifleri münasebet- •
tiyle,
524526
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Sayfa
Sayfa
Kaya özdemİr {İBtanbnl) • İkinci Beş
Reşat
özarda (Aydın) - Belediye
Yıllık {1968 - 1972) Kalkınma Plânı mttKanununda değişiklik yapılmasına dair
nasebetiyl<e.
105:107
19 . 7 . 1963 tari'hM ve 307 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması,
Hüsnü Özkan (Hatay) - Tarihî feıyIdarei Umumiyeti Vilâyat Kanununmötfteki bâaı (silâh ve askerî malzemenin
da değişiklikler yapılmasına ve ilgili
Pakıletan Devletine hibe edilmesi hakkın
bâzı kanunların kaldırılmasına dair
da kunun tasarısı münaise(be*İ|yle.
514
19 .' 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Ka
—. Topraklarına Suriye
Hükümdü
nunda değişiklik yapıimatsı,
tarafından el konulmuş Hatayiılann du
Köy Kanununda değişiklik yapılması
rumlarına dair demeci.
390:39-1
na dair 18 ,7 . 1963 tarihli ve 286 sayılıVedat Ali Özkan (Sağlık ve Sosyal
Kanunun îbâzı ma^cMermin değiştirilmesi
lıaikknıdakj kanun tasarıları
münase
Yardım Bsftam) (Kayseri) - Tokat Mil
betiyle.
461:462 letvekili Osman Saraıç'ın, Tokat Devlet
— Büyük şehirlerde yapılan apart
Hastanesinin ek inşaltı için ayrılan- öde
manlarda bir kapıcı - kaloriferci bu'Iunneğin nîçin Sbaşka tarafa aktarılmış, oldu
durul'ması mecburiyeti -olup almadığına'
ğuna dair söalü sorusu münasebetiyle. 657:-658
dair îmar ve iskân ve Çalışma 'balkan
Nazmi özogul (Edime) • Devlet melarından sözlü sorusu, münasebetiyle,
424
(murlan aylfldarının tevb'ıt ve teadülüne
— Cu'mhurİıyttt
Senatosu fotan'bul
dair olan 3656 sayılı Kanuna «fe (1) saÜyesi Mebnıre Atooley'fcı, 5434 sayılı
yi'h cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci
kısmına kadrolar ilâvesi haMtında kanun
maddesinin sonuna bir bend eklenmesi
tasarısı münasebetiyle.
581:582
'hakkında kanun teltlpfi mıünıase'betiyle.
558
—
(Koy
kanunnunda
değişiklik
yapıl
— Brineİ Beş Yıllık (1968 - 1972)
Kalkınma Plânı münasebetiyle,
239,248:249 masına dair 18 , 7 . 1963 tarihli ve 286
sayılı Kanıunuoı bâzı maddelerinin değiş
— Krlbrıs T üriklerinin durumunu matirilmesi
hakkında kanun tasarısı müna
nailinde İncelemek iiaere bir Meclis Araş
sebetiyle
508
tırma Komisyonu kurulmasına dair Öner
gesi münasebetiyle.
339:4fMJ
Seyfi öztürk (Derlet Bakanı) (Eski
— Tasarruf 'bonoları ihracı (hakkın
şehir) - İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972)
da kanun tasarısı Üc tckliflen} münase
Kalkınma Plânı münasebetiyle
72,75,94,98,
betiyle.
517,523,536 -537
110:111,112,119:120,125;126,127,131,138,140,147,
Sabri özcansan (Gümüşhane) • Bat
; 156,220,222,223,224,232,236,240,245,247:248,261,
275,290,306,308:309,315,322,327,333,335)339,345:
tı - Trakya'daJki Türklere reva görülen
(bastaiara dair.
389:390
346

Kemal Palaoğlu (Sivas) - İkinci , Beş
yıllık (1968 - 1972) Kalkınma PMmi mfi-

I nasebetiyle

290:291

S
Sayfa
Osman Saraç (Tokat) - Tokat Devlet
Hastanesinin eli inşaatı için ayrılan öde<aeğİn niçin başka tarafa aktarılmış. oldu
ğuna dair sözlü soru önergesi ve Sağlık ve
Sosyal Yardım 'Bakanı Vedat Ali Özkan'
ın cevabı münasebetiyle
658
Kemal Sanibrahimoğlu (Adana) - İkin
ci Bes Yıllık (.1968 - 1972) Kalkınma Plâ
nı münasebetiyle
112:113,115:116,116:117,
118 =119,120 =121,124,126 =127,129=
130,131=132,146,354:355,
Selim Sarper (İstanbul) - Aydın Mil
letvekili Reşat Özarda'nın, Kıbrıs Türkle
rinin durumunu mahallinde incelemek
üzere bir Meclis 'Araştırma Komisyonu
kurulmasına dair Önergesi münasebetiy
le
391
Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Ta
sarruf bonoları ihracı hakkında kanun
tasarısı ile teklifleri münasebetiyle
521=522,
537:538
Türkân Seçkin (Edirne) - îkinci Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı mü
nasebetiyle
* 138 =139,142
İsmet Sezgin (Aydın) - İkinci Beş Yıl
lık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı müna
sebetiyle
72,74,75,76:77,78,79,81,8i :82,82,
,83=84,85,86,87,92,94,97 =98,100,103 =104,107 =108,
111,112,114 :115,116,117 :118,120,124 =125,125,128,
131,133,134:135,138,143,144=145,146,147:148,149,
150,151452,155,156,157,158,159,161,165,165 =166, ,

Sayfa
169:170,175,182 =183,188,199,201,203,204,205,206,
207,209,212,213,214,226,227,228,229,230,231,231:
232,233,234,234:235,238,242,243 =244,244,246,249,
250,250:251,252,250 =257,258,259,262,263 =254,266,
267,270,272 =273,277,278,279,282 =283,285,286,287,
288 =289,290,295 =296,298,301,304,307 =308,309,310,
312,314,314:315,316,317,318,320,321:322,324,325,
326,327,328,329,332,333,334,336,338:339,343,345,
347,348,352,353,354
Refet Sezgin (Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı) (Çanakkale) - İkinci Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı mü
nasebetiyle
166,170 =174,188:189,196 =197
İrfan Solmazer (Tokat) - İkinci Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı mü*
nasebctiyle
110,255

Ahmet Şener (Trabzon) - Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Kifat öztürkçkıetoin Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğı teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825
sayılı Kanuna iki madde eklenmesi hak
kındaki 4607 sayılı Kanunun 1 nci mad
desini değiştiren 122 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle
563

Kalkınma Plânı münasebetiyle

— ikinci Beş Yıllık

(1968 - 1972)

Euhi Soyer (Niğde) - İkinci Beş Yıl,
lık (1968 - 1972) Kalkınma Planı müna
sebetiyle
74,75=76,77:78,333:334
— (Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına dair 18 , 7 . 1963 tarihli ve 286
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle
509
Faruk Sükan (Dışişleri Vekili ve İçiş
leri Bakanı), (Konya) - Aydın Milletveki
li Reşat Özardafaın, Kıbrıs Türklerinin
durumunu mahallinde incelemek üzere
bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi münasebetiyle
397:398

223:224,224;:
225,261
Adnan Şenyurt (Erzurum) - Atatürk
•Üniversitesinde bir veteriner fakültesi
açılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair -Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu münasebetiyle
648
— 'Erzurum'um Hınıs ilçesinde vuknbulan deprem dolayısiylc alınmış ve alı
nacak tedbîrlerin neler olduğuna dair so
rusu ve İmar ve iskân [Bakanı Haldun

— ar—tayf*
Menteşeoğlu'ınm sözlü cevabı münasebe413:420

— ikinci tBeg Yıllık (1968 - 1972)
335
(Kalkınma Plânı münasebetiyle

Ahmet Tahtakıuç (istanbul) - Aydın
Milletvekili Reşat Üzarda'nm, Kıbrıs Türk
lerinin durumunu mahallinde incelemek
ütĞre bîr Meclis Ardaştırma Komisyonu
kurulmasına dair önergemi münasebetiyle 402
Bekir Tünay (Adana) - İkinci Beş Yıl- •
lık (1968 - 1972) Kalkınma Plâna münase-

betiyle
151,152,302:303
Ahmet Türkel (Bursa) - Burdur Mil
letvekili Fethi Çelikbaş'ın, Afrika ülkeleri
ile ticari münasebetlerimizi geliştirmek igân
yapılan çalışmalardan ne netice alınmış
olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu
münasebetiyle
651 :S52,654:655

S#y/«

u
Fahri Uğrasıaoğlu (Uşak) • 654 sayılı
Toplum Zabıtası kurulması hakkında Ka
nana ek İtamın tasarısı münasebetiyle
571
— Mdnci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
84,85:86,87,140,
201:202
Hayrettin Uysal (Sakarya) - İkinci Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı müna

sebetiyle
244:245,254,257:258
Ali Kıza Fzuner (Trabzon) - Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Aralan Bora ve
5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun birinci
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun teklifi münasebetiyle
562
— tkinei Beş; Yıllık (1968 -1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
343:344,346:347

O
Kesit Ülker (İstanbul) - Arsa Ofisi ka
nunu tasarısının, konut kanunu tasarısı ile
ilgili 'bulunması dolayıaiyle, konut kanunu
tasarısını görüşmek üzere seçilmiş bulunan
Geçici Koimsyona havalesine dair Komis
yon Başkanlığı önergesi münasebetiyle
431
— Belediye Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 '
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
4*65:467,
1
471 =472,472
— Belediye Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307
sayılı Kanunda değişiklik yapılması,
îdarei Uımtmiyei Vilâyat Kanununda
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı

(kanunların kaldırılmasına dair 19.7.1963
tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik
yapılması,
Koy Kanununda değişiklik yapılmasına
dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakındaM kanun tasarıları münasebetiyle 447:
451
— IMnei Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânı münasebetiyle
187:188,189,
190:193,203:204,219:220,220:221,
315,323:324,352,353:354
Ahmet Üstün (Ankara) - İkinci Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı müna
sebetiyle
211 =212,213:214

Y
Sayfa
Adil Yaşa (Siirt) - İkinci Beş. Yıllık
(1968 - 1072) Kalkınma Plânı münasebe
tiyle
287:288
Salih Yıldız (Van) - İkinci Beş Yıllık
(1968 -1972) Kalkınma Plânı münasebetiy
le
266:267
M. Kemal Yılmaz (Aydın) - İkinci Beş
Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı mü
nasebetiyle
104:105,297 =298,299:300
Mehmet Yüceler (Kayseri) - Cumnuri-

yet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat özttirkçinenin Gümrük ve Tekel Bakanlığı tcg.kiîât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı
Kanuna iki madde eklenmesi hakkındaki
4607 sayılı Kanunun 1 nei maddesini de
ğiştiren 122 sayılı Kanunun değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi münasebetiyle
565
Ahmet Zeki Yücetürk (Balıkesir) îiknel Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma
Plânı münasebetiyle
262

