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759

— Vazife ile yurt dışına gitmiş olan
İmar ve İskân Bakam .Haldun Menteşeoğlu'na, Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün ve
killik etmesinin uygun görülmüş bulundu
ğu (3/705)
644:545

— yiasÜi ile yurt dışına gideriMillî Eğitim BaEanı İlhama Ertem'e Devlet Bakanı
Hüsamettin Atabeyli'nin vekjSlik etmesinin
uygun görüldüğü (3/710)

7

ÇEŞİTLİ HLEE
,.'•':—Afganistan Parlâmentosundan bi*
heyetle memleketumiae /davet olunması,
'Türkiye ,~ Paakstan
'artâmentolararası
dostluk grupDostluk Grupu k
kurulacagı
gereklannin karşılıklı olan
ceslyle.Türft-'Amerikı Farlâmentolararası
Posttuk Orupu
ması ve Macar Halk
.Cumhuriyeti Millet jeclisi Başkanının vâki davetine İcabet anması hakkında Müşterek Başkanlık
ı kararı
492:493
• ^ Başkanın
batkında ac

yıl yapılan çalışmalar
797:799

'— Dost ve müttefik Pakistan Adalet
Bakam Ekselans Muhanımed Zafer Han'ın
Genel Kural salonunu •teşrifi ve Başkanlık
305
ça selâmlanması.
— Millet Meclisinin 29 . 7 . 1967 tari
hinden 31 . 7 .1967 tarihîne kadar çalışma
larına a ravermeai ve 3 1 . 7 .1967. tarihinden
İtibaren 1 Kasım 1967 tarihîne kadar tatile
girmesi hakkında parti grupları temsilcileri
nin önergesi (4/211)
795:796
— Yugoslavya yi; ziyaret edecek - Türk
Parlâmento Heyetine parti gruplarınca
aday gösterilen üyelerin seçilmeleri
236:237

OENSOtfU ÖNEBGESİ
paraa'yle satmalıp parasız dağıttığı İddlasiyle Turizm ve Tanıtma Bakanı hakkında
b*ir gensoru anılmasına dair Önergesi (11/53.) 545:
546,587:617,618:621,622:636

— ?cmgnİd^f ^UÜetyefcili Bülent Ecevit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili bir se
natör tariafindan yi^ian kitabı Turizm ve
Tanıtma ile alâkası:Jj&»adığ),halde, Devlet

KANÜNLAB
Vlk"-'
]
Cilt Sayfa
898 — 5434 saydı \ Kanunun 41 nei
maddesinin 3 noji fıkrasının kaldmlması hakkında Kanun
2 78
.'i
17 102
28 28,
334:343,425:436
;
,
,
19 206:
LL*.

. -%<

* ...^_.'i$.Jk.. - Ji t » _ *»

213

No.

Cilt Sayfa

899 — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ne: maddesine bir fık
ra eklenmesine ve 73 ncü maddesi. nin değiştirilmesine ve bu kanuna
bir madde ile geçici iki madde ek
lenmesine dair Kanun
2 341
.
12 508
17 320,
••'•• ' ••
588;530)556;57g

— 4i—
No.
No.
Cilt Sayfa
t Cilt Sayfa
900 —, însan haklan ve anahürriyetle' .
ğişiklik yapılması hakkında Ka
rini korumaya dair Avrupa Söz
nun
19 155
leşmesine ilişkin 2 numaralı Pro
20 388,
tokolün onaylanmasının uygun bu
436,436:463,463:477
lunduğu hakkında Kanun
15 183—'
905 — İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
18 131,
nununda değişiklikler yapılmasına
436:437,468J510;5J£
V&iilgüi bâzı kanunların kaldırıl
587,588,632,63T;638;67İ
masına dair 10 . 7 . 1963 tarihli ve
19
8,
-306 sayılı1 Kanunda değişiklik ya
'.'.. . ... .. ....,...:,•
- •55,56:59
pılması ha&Ttmda Kahûn : : '
• İS ' 1 5 5
901 — însan haklâri ve ahahürrİyetlerlni korumaya ^ditir Avrupa -SS'a^436,^6:4^^04:50^
v
leşntesinin• 29; *3Öve£4 rieü-mad906 —- "Köy Kanuttundat^eğişikük ya--,
delerini değiştiren 3 numaralı pro
pumasına dair 3^8 , 7 . 196$ tarihli
tokolün, onaylanmasının uygun
ve 286 sayılı Kknunun bâzı mad
bulunduğu hakkında Kanun
9 607:
delerinin değiştirilmesi hakkında
.608
Kanun
V
. •"' • 19 156
18 131,
\: •
20'338,
437,468,514:517,587,588,633,
436,-436:463,5Q4:512
637,638,674
907 — 5247 sayılı İstanbul üniversi
,....-.,•..
,
'
1£
8,
tesi kuruluş kadroları Kanununjft. ;
'55,60:63
ek Kanun "
\
18 422
902 — Ay ve diğer gok cisimleri dâh%
•\
,
..
20551,
uzayın kaşif ve kullanılmaBinda
V
5
6
7«
devletlerin faaliyetlerini yöneten
.ilkeler hakkında Andlşşmanın
'
onaylanmasının:- uygun; bulunduğuna • dair Kanun
• lfr 94
18 131,
437:438,468 =469,518:521,587,588,
632,637,638,674
19
8,
55,64:67
903 —Türk Kanunu medenisinin bi
rincikitabının ikinci babı üçüncü
faslının değiştirilmesi, bu kanuna
" bâzı madde ve fıkralar eklenmesi,
bâzı vakıfların vergi muafiye• tinden faydalandırılması hakkında
Kanun••••..-•
7 . |569
11 183
18 32;
36,172^18^214,298:301^324,364,
366 i369,4a4i425,468j470:473
.-904 r— İBelediye Kanununda "değişik
lik yapılmasına dair 19 , 7 .1963
to*#Wi-y$ 307 sayılı Kanunda de-

908 — Ankara 'Üniversitesi kuruluş,
kadroları hakkındaki »239 saylb
*Kmntma ek:Kanun ;
]
'••:'. 11 402:
/•
15t .393
\
. 18.445: ;
İ
448,588:589"
909 ^-6974 say^U.;^r^j?|K|İn>ür;:|aî t
letmjşleri Kurumıçı Kçraununun; 2 „
nci maddesinin.; ÇB) fık^asiŞni,dfl^İh
4,720
tirilmesine dair Kanuftı
7 409
8 736763,7.8.4
10 138:
133,234:235
16 176:
185,210:214-214;235
18 585
20 617
21 20:'

%

ı-,^/.;:.:

rri~

^

Cilt

^

&

,910 —*İ8MEğîilm tikliaıedigi'-kürtüus
.kİdrölarr İle" üıeYKez KuMüuşU" Ve
görevleri hakkındaki 2287 sayılı
-Kanunda değişiklik yapılmasına
:
dâif öifin 4926 sayılı Kanuna bağ
lı -lîitdro'cetvelleriîide değişiklik "
yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 ta
rihlî -Ve 68 s*yılr Kanuna ek Ka
inin
*
19 95,
464:465,565:567
- 911 — 654 sayılı Toplum, Zabıtası Ku
rulması hakkındaki Kanuna ek
Kânuıî
11
•: 19
'20
.-•,'••
: „

....

'

#:...

.

574
465
568:
578

.

912 — Devlet memurları aylıklarının
teyhit ve teadülüne dair plan
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin (Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadrolar ilâvesi
hakkında Kanun
11
19
20
-••..; ,

574
465
578:
5S3

9ÎS — 7033'sayılı Kanurttm birinci
hfaddesine ekli (1/\A) sayılı cet•velin değiştirilmesine dair Kanun 1 536
16 412
20 560
•914 ı_ Ankara Üniversitesi 1967 yılı
Bütçe Kanunu ile .bu kanuna bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması .
hakkında Kanun
20 387
20 551
21 16:
.18,44,50:53,91,92,133,138:141
' 9 İ 5 - ^ ; İ ^ 7 y d ı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması
,...' hakkında. Kanun
20 387
""
• '.
20 551
•"•';..
21 18:
'••••••••"•'
19,44^57,91,92,133,142:145
916 —löevIe^Öü-tşkri^SiielvIlÜdnrlüğiftî^rVifi^^tsft'.'-KarnîriTÎna 7: t

L

"Na ""•'..
..,.,
cmF>^b
bâ>ir Mvelİfi^e l '^e^İs]İEry^î:";
/ jolinföKKİnSa Kantin"
- ' 2D 387
"^20 605
21 19:
, 20,44,58:61,91,92,133,146:149
917 -— Ögsn*lg(uç ve cezaların affı hak
kında 3 , 8 . 1966 tarihli ve 7S0
tiayıh Kanunun 9 ncu maddesinde
değİglküK yapılması hakkında Ka
nun
16 468:
469
."'••
17 146
20 512:
918 — Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki
2825 sayıh Kanuna 2 madde ek-lenmesîne mütedair 4607 sayılı
Kanunun 122 sayiuKanunla değiştirümiğdlâtf 1 nertHa^desniin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun
10
16
.
20
•"'•*:•

119
412
502:
565

919 — 5434 sayılı T, C. EhekU Sandı
ğı K&nununün 72 nei maddesinin
sonuua.bir. fıkra;.; eklenmesi hak
kında Kanun
'
, ...5 139
17 553
20 557:
559
520 — 772 sayılı Ç^fsı v* 'Mahalle
Bekçileri Kanununda değişiklik .:.
. yapılmasına dair (Knun
20 387
21258:
279,279,294:297,310,341,342:345
921 — 23 Haüfcfan 1959~* tarihinde Bey
rut'ta' İntzalanan -««Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile.. Lübnan
Cunthüriyeti; Hüküüi«fi arasında
Kültür Anlaşması»' niri' tfriaylanffiasma dair Kanun ,
6 22
' . . • ' . " ' . . . ' ' ' • • ' ' ' ' • " ' '.
' ' 18 131,
440:441,469,530:533,
8,55,76:79
922 — Turilye 'Cumîniriyetİ ile Fas
Klfallığı^araşmda 21 Kasım 1966
" thr^ih^'RİtDa't'^ akdedilmiş bu-

„vMft.

-.,•:
Cilt Sayfa
iunwCKültür Anlaşmasının onay- •:
Janmasının uygun. bulunduğuna
dair Kanun
11 134:
135
18 131,
.....' 439,469,526:529
19
8,
55,72:75
923 — 4936.sayılı Üniversiteler Ka
nununun 115 sayılı Kanunla değiv $ikj.2 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında Kanan
19 464
21 360,
;\>
3C0.495
924 —.Devlet memurları aylıklarının
tevhit yo teadülüne dair.3556 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Ticaret Bakanlığı kısmında .
değişiklik yapılması hakkındaki
5102 sayıh Kanuna ek Kanun
17 323 :
20 551 '
21 300,
360,494:495
925 — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna Dağlı (1) sayılı cet
velin Ticaret* Bakanlığı kısmına .
bâzr kadrolar eklenmesi hakkında
Kanun
19 258
20 551
:•
'
21 3G0,
*•••••
360,404 j
926 — Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu'" ;'
'
7 250
12 477:
478
1
16 318:
324,345:365,392:405,494:517
. .,
, 551:572,595:616
17 . 7G: ,
90,113:135,160:186,267:285,304:
314,314,379:401,441:461,530:549,576:603
18 36:
57,193:214,343:304,448:468,606:616,616:
;•,.'•••..
632,657:676:677:681
.
'
19 28:
55,55,84:87,98419,149,:152
-..' •>'...
• 21 543,
585,660:688,692,698:708

No.
Cilt Sayfa
927 — EgçÜnivemtesibUıa^ ve tesi
satının yapımı hakkında Kanun 17 101
19 465
21 359:
369,393:478:481
923 — Tarihî mahiyetteki bâzı silâh
ve askeri, malzemenin Pakistan
Devletine hibe edilmesi hakkında
Kanun
1 563
17
4
20 513:
515,539,540:543,552,589,590:5D3
925 — Milletlerarası Adalet Divanı
Statüsünün 36 neı maddesinin
2. nci fıkrasında derpiş olunan ve
hukukî uyuşmazlıkların çözülme
si hususunda Divanın yargı hak
kını Önceden tanımayı gerektiren
kayda katılmamız hakkındaki 5047
sayılı Kanunun yeniden uzatılma
l ı n a dair Kamın
9 239
18 131,
438:4391469,522:525
19 8:
,
55,68:71
930 — Tasarruf bonoları ihracı hak
kında JCanun .
7 137
17 420
..; 19 181:
200,214:255
20 515:
539,552:557,5S3:588,589,598:601,607 :G08
21 9:
1G,44,46:49,91;92,133,134:137
931 — t% Kanunu
7 259
9 290
12 478,
' " I
479:503
15 149:
17G.245:283,290:322,386:394,40i:
431,457:486,472:683
16 15:
41,110:133;i37;i38:141,
148,185,186:189
21 489,
'496:514,546:577,692,760:795
932 i—-Vakıflar Genel Müdürlüğü gö*
rev ve kuruluğu hakkındaki Ka-

.

•<T.
İ ^

:•.••:

Sayfa

Cilt

nuna bir ek; vş ü r gjçici madde
eklenmesine ye bu kanona bağlı
(İ)' sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair Kanun
11 181
-•'•;•...
. 1 6
412
21 26:
27
933 T— Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair Kanun
17 420
i ...
..........
20 559:
560
'•••

"

.

.

.

,

'

.

•

2 1

4 ,

No.

Güt Sayfa
92îl33,13a,174:mi84^31*
23fi258,290:293
242 — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm yasama dokunulmazlığının •
kaldınlması hakkında Kanun
9 53
20 429
21370:
393,394:427,42S:465,465,482:485
243 — Millet Meclisinin 1 Kasım
1967 Çarşamba gününe kadar ta
tiline dair
21 795:
- 7 9 6

KOMİSYON KURULMASI VETA HAVALELER
— İkinci Beş Yıllik Kalkınma Plânının
uygulanması esaslarına dair kanun tasa*
namın ve bu tasarı hakkında Anayasa Ko
misyonu mütalâasının Plan Komisyonuna
havalesi (1/367)
— T. C. İ>evlet Demiryolları ve Liman
lan İmletmesi işçileri Emekli Sandığı ile

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet
Sandığmın Sosyal Sigortalar Kurumuna
devri hakkındaki kanun tasarısının, Ulaş
tırma, Millî Savunma, Çalışma, Maliye ve
Plân komisyonlarından alınacak 3 er kişi
den kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesi (1/403)
492

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ
— Aydın .Milletvekili Reşat özarda'mn., lMeyye ve sebze yetiştiricilerin eliûden
çak ucuza satanalman ürünlerinin. haHca
ne suretle çdk pahalıya satıldığı konusunu
incelemek ve bu hususta alınacak tedbir
leri tesbit etmek iteere Anayasanın 88 toci
maddesi gereğince bir Meclîs araştırması

yapılmasaıa dair Önergesi (10/20)
309:310
— Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve
kurulması kararlaştırılan haberleşme sa-.
nayü konularında bir Meclis araştırması
yapılmasına dair öneıçesi (10^15)
310:330,
641,642:660

ÖNERGELER
Adana fJtfiHî Savunma
met. Tepal&ğlu)

Bakam

Balıkesir
gehan)

Ah-

—, Türkiye Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu tasarısına dair Cumhuriyet
Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında' Geçici Komisyon raporunun görüşülmesine dair
641:642
r /Aydın (Re§at özartfa)
— Millet' Meclisinin bugünlerde' tatile,
gireceği gerekçesiyle, telekomünikasyon
ile ilgili MeeUs araştırmasının görügülToesinin bitijilmesittdön soUra' gündemde*
jbulunanûnftmli kanun1 tasarjsı ve .teklifUrtniıt, görüşülmesine dair
641
\

(Malıya Bakam Cihat Bü*

— Türfk vatandaşlarına aidşlup .Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyetinee
millileştİrilmiş bulunan malt hak v« men
faatlerin tasfiyesi hakkındaki kanun tasa
rısının Dışişleri, Maliye ve Plân komisyon
larındanalınacak 5; er üyedera-kurulu bir
geçici komisyonda görüşülmesine dair
(1/396)
• : v•..•;.
183:184
Edirne (Nazmİ Özoğul)
— Millî Savunma Komiayonundan Çfr-,
fcildiğitte-dair önergesi.; . •':.û;;-:^v-' ,.•

3)
• P-'^^^tJ(0M«if]S)ıâimt
Seyfi özfürh)
—"•İköîefiBes Yıllık Kaİ'kınma Plânınmın uyg'alanffiaBi; esasi arma dair kanun
tasarigıri^ Vs :bu '-'tasarı hâldSiîfda Ana
yasa Komisy^ü m-ütatââSıttln Plân KötSfeyöMtına havalesin-c dair. (1/367)
' 'izmir (Çalışma Baltanı AU Naüi Er
dem)
— T. G. Devlet B^ryollarv. ve Littıan:
lan ^leift&eısf I|çileri ' EİneMİ' Saldığı ile
j&şkerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavttfje't
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurutanına
devri hakkındaki kanun
tasarısının,

âtföft

Ulaş-tınüa, -. - MiIB^pifrm'a;' Çatıgöl^;! ?Üffa'.
liye ve Plân ^ b i n î ^ a l a r ı n ^ h * aima^afe
3 er kaiden kurulu; İJir Oe^icl K-amis^.
ycmda
gürüslümeslne dair. (£/2lQy,
(1/403)
1310:330,642:660
— Parti gı-npları teattnlciileri1 {KEiUet
M<?clMhm *29 . 7• "..' İ967 tarihinden
31 . 7 .1967 tarihine kadar çalışmalarına
&ravermeS3i ve 31 . 7 . 1967 tarihinden iti
baren' İ Kasım 1967 tarihine tadar tatile
girmesi hakkında, (4/21J)
795:796

RAPOBLAB.
Aiiay^a'KöttiiflîrönU fapöTtt
— İkinci Bes Yıllık Salkınma Plânı
uygulanması esalarttıa dâir kanun tasa- ;
nsı hıkımla." (İ/3B7)
4190,92 ^33^174:177V
1*84:231,2^7:258;290:2Ş93
Bütçe Karma KomİByoau taporlan
—: Ankara üniversitesi 1967 yılı Bütçe
Kanunu, ife bu kâıiun>a bağlı cetveller
de değişiklik. yapılması hakkındaki ka.nun töâaftSıha'dair. (1/802)
16:18^0-53
— Devlet Su îğîeri Genel Müdürlüğü
1967 Bütçe Kanununa bağlı eeiveOlerde
değdiktik, yftpılmaei hâMhhdakY.feanün ta
sarlına dair. (1/396)
19:20,58 ^1,91,146:149
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı
etveperde değişiklik • yapılması hakkın
daki! fe#aun *âsanöftıa dair. ' (1/397).)
18:
[
19,54457,91,143:145
Çalama Komisyonu raöbtlftn

riyet Senatosunca yapılan dsğ^klffetere
dair.-,(1/62) .
"90,8S4:3p;4Öe':4:69
Enerji ya Tabiî Kaynaklar Komisyona
raporları
— Ankara ve istanbul şehirleri1 içme, •
'kullanma ve' endüstri suyu temini hak
kında kamın tasarısı ile îstanlbul'Millet
vekili Rcgit Ülker ile. 9 ark*aa$]mn;rt&-"
•lifi hakkında. < İ / m ) , • (2/23S): '34-44V82î86r
92;#Ö:Î73
— Ereğli Kömür Havzasıridaki ocaiklann Devletçe jgletİİmesi. hakkında 3867
sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine
dair'kanun tasarısı hakkında. (İ/274) 27:34
Geçici Komisyon raporları
— Arsa ofisi, kanun tasarısı foakkın489
da. (1/157)

— Devlet Demiryolları ye Limanlan
işletmesi
Ğen«l Müdürlüğü isçileri Emekli
-s— Emekli sandtklariyle maluliyet, ih
Sandığı
*He
Ajskerî'fabrikalar Tekaüt ye
tiyarlık Ve Ölüm tdgörtalam kanunlariMuanrenet
Sandığının
Sosyal Sigortalar
na taîbî' 'hizmetlerin ' 'birie^tİrîlmeisi hafkKurumuna devri hakkındaki kanun ta
kmdafc;f'Kianuha ' gemici' Kİf mfc&de'dksarısına
dair. (1/403) .{.•....•
, :. 09$*692
Ienmesîne. dairkatran tasan» tiâtkkın:
—
E
g
^
ü
n
i
v
e
^
^
i
.
&
%
t
a
^
da* (1/66* :. ; . ..
.
.4.
yapımı hakkfMakaiıbn tiMa«ffi ile Izıılî* :••••',
H-^VBa£ta tatili- hakkındaki 394 sayıli
;Milletvâkili Mustâfa U>ar :ve. Ârjf *-;.Er--.;
Kanunun 4 neü maddesinin (T))...-.fık
;tunga'nıh;'ve'X^a|t i M^v^U^'Fa^r^C^;; ; ;.r -..
rasına bâzı ilâveler yapılmam hakkm"dia - kattan tâsatisıüa Maİr <toii^ui^-ct ; ; _
-,;,...; \>-'$s&^İ7*«..
Stfbrtnfea Bakanlığı terik«^'^,tittttb^.'.'. '".'•' syası,2/323)

.-p4va«—
Seyfa

Bayf*

—;$İ0$U: Madalyası verilmiş bulunan*
landan1 itıuhtfftc, durumda. olanlara Vatani
InBnitt • tertibinden aylık bağlanması .hakfcm<Ia i&itun' tasansı ile Aydın Millet
vekili'.I&eşat össartia, Cumhuriyet'Sânatoau -JÜyesi Mebrure Afesoley ve 2 ar
kadaşı,. CümfhurJrt'cİ S&aticen Tabiî- Üye;«jSı KtfdH Kaplan, Cuırihuriyet. Senatosu
; 'üyesi Hasan Kangaıl, Ordu Milletvekili
Fetfda: -€tülŞy, Kastamonu Milletvekili
t Hakkı f ılanlroğlu V-e Mardin Millet
vekili, .Ritfat1 Bâykal, Kütahya Milletvekili
Mesut.Erez ve 2 arkadaşı, Gratrihuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı UzunhasanTöğtot ve 13 arkadaşı, Antalya Milletvekili
Ahmet Torgay'm istiklâl Madalyası sa- •
hinlerine .aylık bağlanniaBi * ha^dndafki
kanun teklifine dair. (J/372), 2/397,
2/241, 2/2S9, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449,
2/546/2/547)
489
— t j Kanunu tasarısfha dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Seîtatosuöca yapılan değişiklikler
lS*kında (1/232)
489,496:514,54e :577i7,60i795
— T a n m Bakanlığı Ziraat İğleri Ge
nel MtitHtrlüğii İle Zirai Mücadele ye Zİfrai
Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı '• kV
rum, okul ve kurululara döner sermaye
-vj&rilraesi hakkında kanun'tanrısı ile Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet
Ali Demir m 9 arkadaşımıi katiun 'teklifine
dair (1/259, 2/71)
713:732,749:752,760,
,

B0t:810

—-"Türk' Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Ba$EK&İlğı teskeresi ve Öüftihurİ^et
SenatffcöHc^ yHpıteri değişİfcHkfer hıtfcknfda
(1/234}
085,041:642,66Q:668;698ı7fl8
^* 772 sayılı Ça*$ı ve mahalle bekçiler i
Kanununda derişildik yapılmasına dair
kanuntasaösı ile İstanbul-Milletvekili-Begit
Ülker'in, Bekçi. parasının kaldırılmasına
4air kanun;teklÜEi hakkında (1/393, 2/479).; 258:
*
279^94:297,310,342:345

r-^^tŞte^^ve İstanbul L şehirleri İciŞe, *
KttlflM^ ve MidUbtri .sıı^ı tenıhıi haktm-

da kanun taıİa*ısı: ile Istanbttl-MUÎ^y-^tUt; .
-Reşit Üîfter ile 9 arkadaşının teklifine dair : /
(1/197, 2/235)
34:44,82:85,92,170:173
— Giİmüşane Milletvekili Sabahattin
Savacının, Mülki idare amirliği tazminatı
hakkında kanun teklif ine dair (2/495)
" Ö85
— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun
tasarım hakkinda (1/383)
-585

(

Karma komisyonlar raporian -,
[Anayasa - Adalet]
— tsttnbuİ Milletvekili Çetin Altan'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/483)
370:393,394:427,428:465,
"*M:4Ş5
(3/549)
5l4:539,546;577,577:5ail76Ö:7&5
— İzmir Milletvekilli Settar îlksel'nii •yasama dokunulmazlığının (kaldırtması
hakkında (3/106)
732:739,796:797
[O. Senatosu ve M, Meclisi ilgili KOmis*
ytmlaroitlaıı Kurulu]
— iş kanunu tasarısınla Cumhuriyet
Senatosunca değiştirîîeri v« Millet Meel'i-.
since benimsenmiyen maddeleri haÖs/kınd* (1/232)
692,7B0:7Ş5
— Türk.Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısının Cumhuriyet Senato
sunca değ'gtârilen ve> Millet MecîisfiıDce
benimsetumiyen
maddeleri fcalkkında
(1/234)
692,69Ö-7öâ
, Maliye Komisyonu raporları
— Cnmlhurİyet Senatosu Bursa Üye- .
si Şeref İDsvalar'-ri, çeşitli1 teadül ye teş
kilât kanünlan'dile diğer kanunlarda mey* ;.-..
cut aylık ve ücret tutarlarının değiştiril-.. ; ;' ,.- .
mesi hakkmdakii 28 . 2 . 1958 ta$h Vş
.
7244 sayılı Kanunun' 5 nei «naddeöinm dp- ,
ği^tir-i'lmeısi 'hakkındaki (kanun töklifm* J
dair (2/390; 2/421)
44/K^:Tİ3v
- —Emeklj sandıklarîyle maluliyet, ÜV .; :
tiyarlafk ve ölüm sigortaları ^«aV^*™**1 • ,/:.,,^
tabi hl*ŞeÜerin'_ ; b v irl«$|ri^

— ıa-^
••ı\>

•••.

daki iKanuna geçici fcîr madde. eüdeames:ne dair kanun tasarısı hakfkında- (1/56)

4

—• Gaziantep Milletvekili Naşit Sarıcanın,
Malliye Bakan'Uğı kuruluş .ve görevleri
hakkındaki 5 . 6 . 193G 'tarihli vo 2C96
sayılı Kanuna bir madde eklenmedi hak*
kındaki kanun . taklitlerine dair (2/395,
2/43ti)\ ,
583
i'.. — "Samsun Milletvekili I'yas Kılıç. ve
9 arkadaşı ile Gaziantep Milletvekili NaSİt Sanca'nın Maliye Bakanlığı kuruliuş
ve görevlleri hakkındaki 5 . 6 , . 1936 ta
rihli ve 2996 cayılı Kanuna bir madde ek
lenmesi' hakkındaki karnın tekliflerine....
dair (2/395, 2/430)
585
1

. — Sivas Milletvt&ill Cevad Odyafomaz
ve 4 a.Ciadajmın, 2 . 3 . 19G4 gün ve 440
sayılı Kanunun 8 nci "maddesine bir fıkra
ve bu kanuna geçüci bir .madde ekler_ımesiıre dair kanun teklifine dair (2/517)
58J

— Tasarruf 'bonoları ihracı hakkında
kanun tasarısı ile Ayd:n MİttetveMIi Re
şat Özarda'nm, 223 sayılı Yatınrrilar fi
nansman fonu teşkili ve tasarruf bono
ları i'hracı hakkındaki Kanunun 15 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi,. Cumhuriyet Senatosu-lütanbul Üyesi Rİfat öztüıkçine'nin, Tasarruf
•bonoları 'hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rin ilâvesi hakkında 'kanım teklifi ve
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu
ve 5 arkadaşının Yatırımlar finansman
fonu teşkli ve tasarruf bonoları ihracı
hakkındaki 5 Ocak 19S1 tarihti ve 223
sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve
47 saydı Kanunun değiştirilmesi hakkin-'
da 'kanun teklifine dair (1/224, 2/102,
2/222,2/30)
9:16,46:49,91,134:137
— Trabzon Milletvekili Hanndİ Orhon
ve Cumhuriyet Senatom Bursa Üyccû Şe*
pef Kayalar'ın, çeşitSi teadül ve teşkilât
kanunları iîe diğer kanunlarda mevcut
ay>l<k ye ücret tutarlarının değiştirilmesi
hakkındaki 28,. 2 .1958 -tarih ve 7244

Sayfa

Söy/d

•

sayılı Kanunun 5 nci maddesinin deği6$rÜîmesİ hakkında kanun teklifine dair',. <
(2/320; 2/421)
44,708/713
— Türkiye Vakıflar Bankası Türk
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı mad
delerinin değiştiriimesine ve bâzı madde
lerine fıkralar eklenmesine dair kanun .
tasarısı hakkında (1/213) 24,26,78:81,91*1661
169
— Vakıflar Genel Müdürlüğü Görev .'•.'.
ve ktıru'luıu hafkkındakİ Kanuna bir ek
vo bir..geçici aiıaddo eklenmesine ve bu
kanuna bağlı (1) «ayılı cetvolde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/311) ' . •
26i2T
Millî Eğitim Komisyona raporları
— 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi : , Kanrnuna ek kanun tasarısı hakkında
(1/345)
_ ' "4
—' Arikafâ Üniversitesi kurulup fkaıd-- •
roları hakkındaki 5239 sayılı' Kanuna ek" •'':"
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadr&lâ^ '""'"'!
nkanunu tasarısı hakkında (İ/SOS) :
385
— Antalya Milletveküli İhsan AtabVün, 4933 say.'lı Üniversiteler Kanununun
115 sayılı Kanunla değişik 12 nci madde
sine bir fıkra eklenrnesi'ihafkkmda kanun
teklifine dair (2/549)
.
435
Plân Komisyonu raporları '•
— 6990 sayılı Atatüık Üniversitesi Ka
nununa ek 'kanun tasansı. hakkında
(1/345)
-

4

—:' 6474 sayılı Türkiye Kömür İsletme
leri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin
.(B) fıkrasının değiştirilmesine dair ka-.• :>
nun tasarısı hakkında (1/144)
.20:21
—' Ankara Üniversitesi kuruluş fkadroları haıkkmdâkî 5239 sayılı Kanuna ek
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları
kanunu tasarısı hakkında (1/398) •
58$
-— Ankara ve İstanbul şehirleri içme,
kullanma'vp. endüstri suyu temini.hakkın
da kanun tasarısı ile îstanıbul Milletvekili
Keşİt Ülker ile 3 arkadaşının teklifinff'dair- (1/19-7,2/235) ...: .; .. 34;44tS2:8S,'9SU7aa73

Sayfa
— Cumhuriyet Senatosu, BaskaııvekiH
Pikı-et Turhangil ve 4 arkadaşının, Cum
huriyet Senatosu mıemur ve iohizmetler
teşkilâtı kanun teklifi hakkında ("2/508) 44:45
— Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi
Şeref Kaya'lar'm, çeşitli teadül ve teşkilât
kanunları ile âîğerkanunlarda mevcut ay
lık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi
hakkındaki 28. 2,1958 tarih ve 7244 sayılıKanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaiki kanun teklifine dair (2/390;
2/421)
,
44,708:710
—~ Devlet memurdan aylıklarının tev
hit 've teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna Jbağh (1) sayılı cetvelin Ticaret Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakfondaki 5102 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı hakkında (1/362)
— Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti- •
yarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına taftû
hizmetlerin .birleştirilmesi hakkındaki Ka
nuna geçici' bir madde eklenmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/56)
4
'—ı Ereğli Kömür Havzasındaki 'ocakla
rın Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sa
yılı Kanuna ek 'bir madde eklenmesine
dair kanun tasarısı hakkında (1/274)
27:34
• f • — "CKimügane Milletvekili Sabahattin
Savaci'nın Mülkî idare amirliği tazminatı
'hakkında.kanun teklifine dair (2/495)
585
— îkînei Beş Yıllık Kalkınma Plânı
uygulanması esaslarına dâir kanun tasa
rısı hakkında (4/367)
: 4,90,92:133,174:177,
184:231,237:258,290:295
—Sivas Milletvekili Oevad Odyakmaz
ve 4 arrkadaşınan, 2 . 3 . 1964 gün ve 440
sayılı Kanunun 8 nci maddesine bir fıkra
ve bu kanıma geçici bir madde eklenmesine-dair kanun- teklifi hakkında; (2/517)
585
— Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç ve 9
arkadaşı ile Gaziantep Milletvekili Naşit v
Sannca'mn Maliye Bakanlığı kuruluş ve
görevleri hakkındaki' 5 . 6 . 1936 tarihli ve
299ü sayılı Kamıma bit madde eklenmesi
haikkmdaı kanun tekliflerine dair (2/395,
2/430) •.. •
'
585
•—Tasarruf bonoları ihracı hakkında
kaıımı-taaarısi iİ^ 4jdm~MiU«^eliiU Es-

v

Sayfa

şat özarda'nın, -223 sayıh Yatıranlar Ü- .
ncınsman f onu teşkili ve tasarruf bonolaın. t
ihracı hakkındaki Kanunun 15 nei madde
sinin değiştirilmesi' hakkında kamın tek
lifi, Cumhuriyet Seüatosu istanbul Üyesi
Rtfat öztürkçitoe'niın, Tasarruf, bonoları
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi! ve bâzı maddelerin ilâvesi
hakkında kamun teklifi ve Kayseri Millet
vekili Turhan Feyzioğhı .ve 5 arkadaşının;
Yatırımlar finansman fonu teşkili ve ta
sarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak
1961 tariftıM ve 223 sayılı Kanümm 9 mm
maddesinin değiştirilmesine' dair 27.4.1962
tarih ve 47 sayılı: Kamunun değiştirilmesi
hakkında kanun teklifine dair (1/224,
2/102,2/222,2/30)
9:16,46:49,91,134:137
— Trabzon Milletvekili Haraıdi Orhon . .
ve Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şe-'
ref Kayal'asr'm,. çeşitli teadül ve teşkilât
kanunları IJe diğer kanunlarda mevcut ay
lık ve ücret tatarlarının değiştirilmesi hak
kındaki 28,. 2 . 1958 tarih ve.7244 şayılt
Kamunun 5 nci maddesinin . değiştirilmesi .
hakkında kanuni teklifim; dair (2/390.;
2/421)
44,708:713
— Türkiye Vakıflar Bankası ; Türk
Anonim Ortaklığı. Kanununun bâzr mad- .
delerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerine fıkralar eklenmesine dair knııun ta- -,
şansı hakkmda (1/213)
24:26,78:81,
91,166:169
— VakıCar Genel Müdürlüğü görev ye.
kurulusu hakkındaki Kanuna bir ek ve -•
bir geçici',madde eklenmesine ve-bu kanu- ,,
ıısk bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yaspıhnasına dair kanun tasarısı' hakkında
(1/311)
,
_
,
,26:27Sayıştay Komisyonu raj»rlan
— Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin
sunuldüğuntt dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ankara Üniversitesi -1964 bütçe
yılı Kesiınhesap kanunu tasarısı hakkında*
(1/169)
,. ;;90,357:35%470;47a

Sayfa

Sayfa
-^ Kâtfâyottarı Genel Müdürlüğü İ9&
bütçe yıfiı Kesitohesap katnûn tasarısı hak
kında (1/171)
358:359,474:477
— Ormam Genel Müdürlüğü 1960 büt
çe yıh Kesinhesap kanunıı tasarısı- hakkım
da (1/Ö5)
21,62:66,91,150:153
— Orman Genel Müdürlüğü 1961 büt*
çe yılI Kesînhesap kanuni tasarısı' 'hatkknih
da (1/27)
21:22)66:09,9U54;i57
— Orman- Genel Müdürlüğü 1962 büt
çe yılı Kesinhesap kamın tasansi hakkım
da (1/37)
22:23,70:73,91,158:161
.-,.— Orman Genel Müdürlüğü 1963 büt
çe yıli Kesinhesap Karnın tasarısı hakkın
da (1/50)
23:24,74:77,91,162:165

Ticaret KomlSyöntl raporları
— Devlet memurları- aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticâret Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki 5102 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısına dair (1/362)
494:495
— Sivas Milletvekili Cevad" Oâyakhmz
ve 4 arkadaşmıri, 2.3.1964 ^üriv« 440 «iyili
Kanunun 8 nci (maddesine bir filoca ve bu
kaiıuha geçici bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/517)
585
— Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzt maddelerine
fıkralar «İçlenmesine dair 'kanun tasarısı
hakkında (1/213)
24:26,-78:81,78:81,91,
166:169

SATIN ÜYELERLE tLOtLt IŞLEE
Çekilmeler
— Edirne JVf illetvekili Nazmi özoğul'un,
Millî Savunma Komisyonundan çekilmesi
698
izinler
— Sayın üyelerden bâaitârıha izin veril
mesi (3/697)
" 8:9
(3/7Ö3)
352:353
(3/M1)
759
ödenekler
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Ankara Milletvekili Ahmet Dalli'ya ödeneğinin verilmeisinctlair (3/7Ü1)
309
Ta%ma dölttmulmftBİıklan
— Gaziantep-Milletvekili Ali İhsan G6ğüS^in yasama dokunulmazlığı (3/709)
638

— teltanbul Milletvekili Çetin -Altan'ln,..
yasama dokunulmazlığı
(3/483)
370:393,394:427,428:465,
482:485
(3/549)
. • •'
514:539,577:551
— İstanbul Milletvekili Orhan Seyft.Orhon'un yasfcma dokunulmazlığı (3/706)
585
— İzmir Milletvekili Lefbit Yurdoğlu':
riun, yasama dokunulmazlığı (3/709)
688
— İzmir Milletvekili Settar îksel'in, ya
sama dokunulmazlığı (3/106)
732:739,796:797
— Kayseri Milletvekili Mehmet Yltee•ler'in, yâsntoa dokunulmazlığı (3/707)
585
~ Niğde Milletvekili Selâhattin Hakki
Esatoğlu'nun,
yasama
dokumrlmazliğt
(3/709)
638
— Trabzon'Milletvekili AhmetÇÖbi'hin,
yasama dokunulmazlığı (3/700)
-304
— Zönpuldfik Milletvekili Öülent Ece-'
•&5
vit'in, yasama ddtnmülmazliğl (3/708)-

SÛRÜLAH VE CEVAPLAR
4 - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
Adalet Bakanından
— A^âin Milletvekili Reşat Özarda'riıri,
E"m^i:.bİr;âı'eahürütL ölümüne sebebiyet v&

Ten CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Oa-çuşu hâkkihdft^ Türk kariuhlârihâ gore'j neden k6Vtt^ürîÖa'-yapüîaa€iğîh* dttif-SctâM,
>

Sayfa
— Aydın MületvekiU Besat .Çjsaj^aiîm,
Devlet Fe.rsoneJ Dairesine, çimdiğe baâfö,
ÂM> Teşkilâtı tarafından kaç milyon liça,
yardım yapıldığına dair, Başbakandan sözlü
somsu (6/8S7) :
* 332

StaıU
Dışişleri ve îej|le?irbaifca$apnda»|sö>zlü so
fusu (6/35&)
338
— Aydlü Millettekili B«şat özardahnın,
hilâfeti'karmaya çağıran broşür ve telıdit
mektuplarının kimler tarafından hazırlanıp
gönderildiğine dair İçişleri ve Adalet 'bakânlarmdan sözlü sorusu (6/592)
756

— Burdur MüJetyetm Fethi Çelikb&ş,'- .
m, 6209 «ayılı Serbest BŞlge Kanı#ıut gere
ğince çıkartılması gereken ftüzüğ^nejredjlip edilmediğine dair Başbakandan «tozlu
sorusu (6/295)
• 330

— İstanbul Milletvekili Reşit "Ülker'in,
Arikar-a Adalet • gazetesinde «^kaktaki
adam» .başlığı altında yayımlanan yazı ve
resimlerin 33 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba
banından sözlü sorusu (6/31Ö)
331:332

— İstanbul MİllstyekiU Orh^Biçgit.'in,
İller Bankasında görevli sekiz memflijun,.,
son güıderdft, Ankara dlSîPda. başka görevle
re tâyin, ,ed|î|nıeler.i sebebine .dair Bs^ŞfoiPT
dan ve İmar ve iskân Balçanmdan SÖRUL,
sorusu (6/346)
333

Barbakandan
— Adana Milletvekili AK Karçı'nın,
1950 yılından beri kaç bankanın tasfiyeye
tabi -tutulduğuna dair Barakandan sözlü
sorusu ,,(6/355)
338
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili §enh? içi trafiği ile fayton
ve yük arabası sahiplerinin müreffeh bir
hayata kavuşturulması için ne düşünüld'Uğüne dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/591)
691

— Kars Milletvekili. Adil Ku$eViu,,ha?gi İktisadi .Beylet Teşekküllerinin sigorta
şirketlerine ortak olduklarına ye bu teşek
küllerin sigorta işlerini hangi sigorta,,$irket-.
lerine yaptırdıklarına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/363)
339
— Kastamonu Milletvekili ismail Bîakfc^
Yıîanlıoğiu'nun, dinî bir iiaakjja.Ua yurdu
muza gelen Papa'nın, Cumhıırbaskanı ;ve.
Başbakan tarafından karşılanmasına, dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/593)
756

— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adanalnın -Saimbeyli ilçesine bağlı
köylerim iktisaden kalkındırılması konusun
da 'bir plân olup olmadığına dair Başba
kandan,-sözlü soruşu (6/587)
584
ı —.. Adıyaman Milletvekili ' Süleyman
Arif Emre'niri, liselere de din dejrsi konul
ması-hususunda ne düşünüldüğüne dair
Başbakandan sözlü sorfcsu (6/305)
331
— Afyon Karahısar Milletvekili Mtızaf•
fer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu
Genel Müdürlüğü ile Adana Şubesindeki
hizmetliler arasında vukubulan ihtilâfa dair
Başbakan ve Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/584)
'234
— Ankara Milletvekili. İbrahim Sıtkı
Hatipoğlu'nun, Şehit Turan Emeksiz'i, ko
münist ajanı gösteren gizli haberler bülte
ninin gazetelere kimin tarafından verilmiş
olduğuna/dair Barbakandan sözlü soruşu
( 6 / 3 4 $ ; j \f:•'":.;

.,._.'.-•.

. .

,

^

— Kayseri Mİlletveküi Fehmi CumaU-.
oğlu'nun, Devlet kad.ro kanunu. taşajısımn
ne zaman. Meolise getirileceğine ye Devlet
Memurları Kanununun 1 Mart .1966 dap
itibaren yürürlüğe konmasının katî olup ol
madığına dair Başbakandan soâü' sorusu*
(6/352)
33»
— -Kayseri MÜIetmikili Fehmi Cumalı*
oğlu'nun,. hastane ve sağlık müesseselisrinde-'
doktor. ve - uzman tabip - bıdu^aroımaarçönsebepleri ı Üzerinde durulup durulmadığın* •
dair (Başbakandan sözlü sorusu (6/361).
339
— Muş- Milletvekili Kemal Aytaçto,
am günlerde Cumhurbaşkanlığı Kontenja
nından senatör seçilen profesörün askerlik
görevini-yaptnjş-olup olmadığına dair Başbakandan şözju sorusu (6/360)
33$,
—.Ordu Milletvekili Ferda öüj.çy'in,
A.P. Genûl Başkan; olarak; A,P. Ank^p
.
ti başkanlığında yapılan konuşmada söyleş

-14~
Sayfa

Sayfa
nen sözlerin kime veya kimlere müteveccih
olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/345)
333
" ;— Trabzon Milletvekili Ahmet Çebİ'rıin,
Adalet. Partisi Samsun, il, Başkanının, han
gi sebep ve sıfatla Cumhurbaşkanının resmî''"
gezisine iştirak estirildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (C/356)
338
Bayındırlık Bakanından

;

— Bursa Milletvekili Sadrettm Çarığa'-'
nın, İznik Gölünü çevreliyen ve bağlar.t gi
den yolların asfaltlanmasının düşünülüp
düşünülmedlğ'Inc dair Bayındırlık Bakanın*
dan sözlü sorusu (6/333)
338
— izmir Milletvekili Arîf ErtungaMm, .
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzel
tilip asfaltlanması işinin ne zaman yakılacağına' ûvr Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu (6/585)
303
••, — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın,
Ankara - Samsun Karayolunun Sungurlu Çorum arasının başlamış olan inşaatının
durdurulmuş olduğunun dıÇrıi olup olma
dığına dnîr Bayındırlık Bakanından suzlü
sorusu (6/358)
338
;— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzıır'm,
Samsun - Cferzc ile Herze - Sinop yolunun
'btijrüne kadar normal bir iştetmeve açılma
yı» sdbebtne dair Bayındırlık Bakanından
sözlü S3rusü (6/589)
,t .
691
— Sinop Milletvekili H'lmi îş"uWın,
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bavburt
yolunun inşasına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/590)
691
^—Tökat Milletvekili Osman Sarnç'm,
Kelkit Çayı üzerîndokı Niksar köprüsünün
yıkılan yerlerinin 'ne zaman ' onarılacağına '
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/351)
338
— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın,
VaMn Özalp ilçesinden Muradiye İlçesine
en kısa yoldan irtibatı temin edecek yolun
yapımı içtn bîr çalışma olup olmadığına
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
{6/302}
, ''
331

Çalışma Bakanından '
— Afyon Karahİsar Mİlletyekili Muzaiffer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Ge
nel Müdürlüğü ile Adana Şubesindeki hiz
metliler arasında vukubulan ihtilâfa dair
Başbakan ve Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/584)
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, üc
retle çalışan kaç çoban bulunduğuna daîf
Çalışma ve Devlet bakanlarından sözlü so
rusu (6/323)
,
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nohİoğlu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit
edilmiş olan aa?ari ücretlerin yeterli bulu
nup bulunmadığına dair, Çalışına Bakanın
dan sözlü sortou (6/259)

•

234

332

330

Devlet Bakanından
— Aydın M'lletveklli Reşat özarda'nın,
Türkiyç'de, sürü sahiplerinin yanında, üc
retle çalışan kaç çoban bulunduğuna dair
Çalışma ye Devlet bakanlarından sözlü so
rusu (6/323)
332
— İzmir Milletvekili Ait'f Ertunga'nm
Spor - Toto ve Loto'nnn Millî Piyango ida
resine bağlanması hususunda her hangi bir
hazırlık, yapılmış olup olmadığına ve bu
konuda ne düşünüldüğüne dair Devlet ve
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/349) 333
— Samsun Milletvekili Bahaddin
Uzunoğlu'nun, Toledo güreş kafilesine gürcşn'lerden başka katılanların adedine,
oradaki görevlerine ve alacakları döviz
miktarına dair sorusu ve Devlet Bakanı
Kâmil Oeak'ın sözlü cevabı (6/350)
333:333
Dışişleri Bakanından
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
Emeıkli bir memurun ölümüne sebebiyet ve
ren CENTO Teşkilâtında görevli ingiliz
çavuşu- hakkında, Türk kanunlarına göre,
neden kovuşturma yapılmadığına dair Ada- . •
let, Drç'şlepi ve içişleri bakanlarından »özlü
sorusu (6/359)
.338
— Ordu Milletvekili Feridun Cemal
Erkin'İn, Hükümetimiz ile Avrupa Ek<h •

1$~
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' Sayfa

nönıik Toplulufu arasında 'imzalanan Or
taklık And'laşması muvacehesinde topluluğa
tapa üye hüviyeti ile tedricen aktılabllmemiz
için yapılması gereken ke3İf çalışma ve ha
zırlıkların halen ne safhada bulunduğuna
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/324)
332
"— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuıter'm, Amerikan - Rum Ortadokslan La
deni Başpiskopos Yakovas'ın Şubat ayında
yurdumuza girmesine neden ve nasıl izin
verMIğim dair Dışişleri Bakanından söziü
sorusU'(6/306)
331
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakannıâan
• *—Aydm Milletvekili Iîesat özarda'nın, Parnukkale'nln Icöylüler tarafından
kesilen suyun münhasıran Pamakkaleyo .
tahsisi hususunda n>e düşünüldüğüne dair,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Turizm
ye Tanıtma bakanlarından • sözlü sorusu
(6/296) .
330:331,330:341
Gifrarül: ve Tekel Bakanından
— .Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün eki
cilerinin malını birkaç liralık kaparo karşı- lığında, kapatıp ve sonra bir daha görünmiy^ar; alıcı firmalar yüzünden zarar .gören
ekicilerin zararına mâni olacak tedbirlerin1
neden alınmadığına dair Gümrük ve Tekel
ve Tarmi bakanlarından sözlü sorusu (6/331) 332
— Manisa Milletvekili Muammer Dİrlk'in, Gümrük Resmi ödenmemiş kaçak
eşyaların, yurdumuzun muhtelif bölgelerinde,-.serbestçe satışa arz edîlmesine-neden . ...
mâni olunmadığına dair Maliye, Gümrük ve
Tekel bakanlarından sözlü sorusu (6/344) 333
*•••'•

İçimleri Bakanından

ır— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren CENTÖ' Teşkilâtında görevM İngiliz *
Çavuşu- hakkında, Türk kanunlarına göre,
neden Kovuşturma yapılmadığına dair Ada
let, Dışişleri ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorüisii fB/359) - •
338

— Aydın- Milletvekili Reşat Özardatoin, - :
hilâfeti kurmaya çağıran broşür ve tehdit
mektuplarının kimler tarafından hazırlanıp
gönderildiğine dair İçişleri ve Adalet ba
kanlarından sözlü sorusu (6/592)
?56
— Muş M.lletveklli Kemal Aytac/ın,
21 . 5 .1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko- ;.;•
miserllğince bâzı şahısların evlertlnln aran
ması, dövülüp hakambe" mâruz bırakılma
ları sebebi™; daıir İçişleri Bakanından sözlü
sorusu .(<I/581)
-89
— Van.Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van''ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin'
tam teşkilâtlı bir nahiye haünte getirilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine, dair İçiş
leri Bakanından söalü sorusu (2/299)
331
fcna? vo faklin Babanından
.— latainbuT Milletvekili Orhan BlrgLt'in, İller Bankasında görevli sekiz memurun,. ,..'•:'
son günlerde, Ankara dışında başka gönevle- .
re tâyin edilmeleri sebebine dair Başbakan
dan ve tmaf ve îskân Bakanından sözlü so-,
rusu. (6/346) ,333
T-> Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, S'nop'un Ayancık İlçesine bağlı; köylerde selden zarar görenlere yapılacak yardı
ma dair Ticaret, Tarım, İmar ve îskân ba
kanlarından 9Ö2İÜ sorusu (6/586)
303
Köy Meri Bakanından
— Adana. Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçına 1965
yılında içme Suyu getirildlğ'ne ve 196$ yı
lında kaç köyün içme suyu İşinin programa
alındığına dair Köy l^cri Bakanından söz
lü sorusu (6/316) •
'332
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı feöyj....
lenln yol ve içme suyu ihtiyacına dair Köy
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/588)
584
— Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Akahn'ın, Hazine adına tcsbit ve tess»
çili yapılan arazilerin topraksız çiftçi
ailelerine dağıtılmasının düşünülüp düşü*
nülmediğine dair Köy İşleri Bakanından
sözlü aörusu (6/311)

" v
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^ . . E r z u r u m Milletvekili Adnan Şenynrt'un,:,Bakanlık' Teşkilât kanunu ta; sangı üzerindeki çalışmaların hangi saf
hada olduğuna dair Köy İşleri, Bakanın
dan sözlü sorusu (6/354) 338
1

Maliye BakanmdaU

— İzmir. Milletvekili ^Arîf Ertunga*nın,
Spor-Toto ve Loto'nun Millî Piyango Jdaresine Bağlanması hususunda her hangi
bir hazırlık yapılmış olup olmadığına ve
bu konuda ne düşünüldüğüne dair Devlet
ve Maliye bakanlarından sözlü sorusu
(6/349), '
333
— 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 sorusu.

; (6/344)

333

yatılı .bölge

ilkokulu

Sayfa
açılacağın»; dair,; :

Millî Eğitim Bakanından söslü sorusu '•••" r
(6/301) ;.
. saiı
Millî Savulma, Bakanintlajı ,J
— Afyon Karahisar MHletvekiîi'Mûs- •
tafa Akalın'm, Afyori Karahisar Hava
Alanı inşası için ne kadar: arazinin İstim
lâk edilmiş olduğuna dair U l a ş t ı r m a - v e
Millî Savunma bakanlarından sözlü sorusu,
(6/312)
.332/
— Kars Milletvekili Muzaffer Şa-*:miloğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki: hu- dut karakol binaları ile gözetleme kulele- : - •
rinin, büyük milletimizin şanına yaragır
şekilde, inşasının hangi yıl gerçekleşebile
ceğine dair Millî Savunma Bakanından
sözlü sorusu (6/332)
. 333*
— Trabzon Milletvekili AH Kıza TJzuner'in, Kara Ordusu görev malûllerine dair
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu
(6/583)
- • • - •
234'

Millet Meclîsi Başkanından
..— istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, bâzı siyasi parti milletvekillerinin
devamsısliklarına dair Millet Meclisi Baş r
kanından sözlü sorusu (6/580)

Tarım Komisyonundan

4

Millî Eğitim Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında
kaç aded ilkokul.yapıldığına ve 1966 yılın
da kaç aded ilkokul yapılacağına dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/315)
* 332
— Sakarya Milletvekili Hayrettin
Uysal'ın, Amasya Kız îlköğretmen Okulu
Müzik öğretmeninin bakanlık emrine alın
ması sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (G/342)
333
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu- <
ner'ih, Trabzon'daki Patib- Eğitim Ensti
tüsü için yenibU;bina inşa edilmesine dair,
Millî Eğitim Bîtkanuıdan »Özlü sorysu(6/582).,.
23&
;
— Yaii. MiUeivekiJi; S a ü h Yıldjzto, .,.,
Van'ın Başkale ilçesinde, nej5amanj. : bic

— Adana 'Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ilinde, küçük p a m u k eki- çilerinin yeraltı sularından istifade ed-ev
bilmeleri için bir plân Veya bir
tedbir
olup olmadığına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu. (6/314)
'382— Artvin Milletvekili T u r g u t Altub- ;. ,
kaya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası
,kurmak üzere Ruslarla yapılan anlaşma- :
riı>n mahiyetinin ne olduğuna -dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu. (6/188)
33Û,
— Aydın Milletvekili M. Kemal Tu".
maz'^ı, Ego bölgesinde, müstahsil v& tüc
car elinde bulunan incirlerin, bozulmadan, değerlendirilmesi i ç k hor hangi bir
tedbir alınmasmun düşünülüp düaünülmedlğine dair Tarım ve Ticaret bakanların
dan sözlü «özlü sorusu. (6/304)
333L.
—• Aydm Milletvekili M. K e m a l YÜV .
maz'm, 'Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün ,akİT:;:
cilerinin;.malını.birka,ç liralık k a p a r a k ^ ,.
şılığında; kapatıp .ve ; ş o n r a b i r daba.^3*
rijatuniyen alıcı firmalar yüzüaâfln^j^ça/v;

\
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Sayfa
gören ekicilerin zararma mâni olacak ted
birlerin neden alınmadığına dair Gümrük
ve Tekel ve Tarım bakanlarından sözlü
sorusu. (6/331)
/ .
— Kars Milletvekili Âdil Kurtel'm,
227 sayılı Kanunla kumlam Türkiye Süt
Endüstrisi Kurumu müstahsilin istihsal
ettiği sütü işlemek ve değerlendirmek için,
memleketin hangi stratejik bölgelerinde
örnek tesisler kurmuş olduğuma dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/184)
— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'un, Sinoplum Ayancık ilçesine bağlı köy
lerde selden zarar görenlere yapılaeak
yardıma dair Ticaret, Tarım, İmar ve İs
kân bakanlarımdan sözlü sorusu. (6/586)
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ıın,
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi
bulıusnaınlar](nın adedine dair Tarım (Baka
nından sözlü sorusu (6/235)
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'in, tarım arazisi yeterli olmıyan Do
ğu - Karadeniz bölgesinde, bu meyanda
Trabzon ilinde .hayvancılığım ıslah ve in
kişafı için alınmış ve alınacak tedbirle
rin neler olduğuna dair Tarım (Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/335) '
— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın,
Van'ın 'Başkale ilçesinde ve su kanalı so
nunda başlıyan ovada numune fidanlık
tesisi için bir çalışma olup olmadığına
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu.
'(6/303)
*

332

330

303

330

— Samsun Milletvekili' llyas Kıhç'ım, Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir
müdür tâyininden haberdar olunup olun
madığına dair Ticaret Bakamındian sözlü
sorusu. (6/348)
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Sinop'tan Ayancık ilçesine bağlı köy
lerde selden zarar görenlere yapılacak
yardıma dair Ticaret, Tarım, İmar ve
İskân
bakanlarından
sözlü
sorusu.
(6/586)
— Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, palamut ve uskumru balıklarının nes
linin korunması içiır ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair Ticaret Bakanımdan
sözlü sorusu. (6/362)
— Trabzon Milletvekili Ali Eıza tfzuner'in, Trabzon ilinde balıkçılığın inki
şafı için alınan ve alınacak olan tedbir
lerin neler olduğuna dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu. (6/343)

333

303

339

333

Turizm ve Tanıtma Bakanından

333

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Pamukkaletoin köylüler tarafından
kesilen suyunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tu
rizm ve Tanıtma bakanlarından sözlü so
ru. (6/296)
330:331,339:341

331

— Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve te
sisleri inşasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/300)
331

Ticaret Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'rauın, T. C. Ziraat Bankasının,
bugüne kadar Ödenmiş sermayesinin mik
tarına ve hangi tarihlerde artırma ve
Ödeme yapıldığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/357)
'338
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'uı, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüc
car elinde bulunan incirlerin, bozulma
dan, değerlendirilmesi için her hangi bir
tedbir almmaamım düşünülüp düşünülme
diğine dair Tarım ve Ticaret bakanların
dan sözlü sorusu. (6/304)
331

Ulaştırma Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adama'da 1965 yılı içinde, PTT ye
ait telefon teli ile kurşunlu kablolardan
ne kadarının hırsızlar tarafından çalın
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü
sorusu. (6/317)
332
— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalm'ın, Afyon Karahisar Hava
Alanı mşast için ne kadar arazinin istim
lâk edilmiş olduğuna dair Ulaştırma ve
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gi tarihte; bağlıyacağına ve hava alanı ya
pımının hangi yıl programına alınacağı
ma dair Ulaştırma Bakanmdam sözlü soru
su. (C/333)

Millî Savunma bakanlarından söziü soru
su. (fi/;t!2) '
— Kars Milletvekili Muzaffer Şa
mil oğlu'ımn, Kars hava şoförlerinin hanYAZIU

333

BORULAR VECEYAPLABI

Adalst Bakanından '

sına dair yazılı soru önergesi, ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'm yazılı ceva
bı. (7/389)
283-284
— 'Bursa Milletvekili iBahri Yazır'm,
Adapazarı depreminde yıkılan Devlete ait
binaların inşasında yolsuzluk olup olma
dığıma dair İmar ve İskân ve Bayındırlık
bakamlarımdan yazılı sorusu. (7/455) •
756
— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'ıın, Ankara - Çankırı
yolu inşaatınım
1908 yılı icra programına alınıp ahvnmıyacağına dair Bayındırlık Bakanımdan yazılr sorusu. (7/450)
691

-— Hatay Milletvekili Talât Köscoğl u W n , Hürriyet Gazetesinde yayımlanan
vasiyetnamenin sahte olup olmadığıma
dair yazılı soru önergesi, ve Atîalet Ba
kam Hasan Dinçer'in yazılı cevabı.
(7/893)
285:286
Başbakandan
—• Antalya Milletvekili İhsan AtaöVİiıı, alüminyum sanayiinin Akseki ve Ma
navgat bölgesinde kurulmayışı sebebinin
>ne olduğuma dair yazılı soru Önergesi ve "
Başbakan Süleyman Demircl'in yazılı ce
vabı. (7/3ÎM))
284:285
— Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan
ın, Kıbrıs koımısıında basında yer alan
iddialara dair Başbakandan yazılı soru- ı
su. (7/444)
584

—- Konya Milletvekili Nazif Kurucu'1111ı)), Afymı - Konya yolumun yeni gü
zergâhına dair yazılı soru önergesi ve
Baymdırlık Bakamı Orhan Alp'in yazılı
eevabı. (7/406)
— Zonguldak Milletvekili Kenan Esengaı'in, Karadeniz Ereğlisi ile Alaplı ara
cındaki yolun onarılması hakkında aıe dü
şünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanwı r
î
dam yazılı sorusu. (7/438)
!

— Kayseri Milletvekili Fehmi Oıımaboğln'n'un, ortaokul ve liselere Kurası
dersleri konin asınım düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demire!'in yazılı cevabı (7/369)
742:
744 |
i
— Konya Milletvekili Nazif Kutnum''
mim, Huğla ve Beyşehir golfundan, Konya
ve Çumra'ya su götüren kamalın omarıl,
masına ve Suğla bataklığının İraıuttu 1 ma
suna dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakamından yazılı sorusu. (7/436)
89
— Manisa Millet vekili 'Mustafa Ok'u/n,
Ahmetli bölgesine düşen doludan zarar
görenlere yardım edilip
edilınİyoeeğine
dair Barbakandan yazılı sorusu. (7/444)
.103
Bayındırlık Bakanından
— A'ti tal ya Milletvekili İhsanı Ataöv'iiu, Antalya - üodone - Kumluca yolu
nun yaz - kış geçişe açık bukiındurulma-

287

89

Çalışma Bakanından
— Adana- Milletvekili Kemal Sarıibralıimoğlumuıiı, Tez - Büro - İş mensuplariyle Sosyal Sigorta Kurunvıı Genel Mü
dürlüğü arasında çıkan olaylara dair Ça
lışma Bakanındam yazılı sorusu. (7/442)

303

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
—• Antalya Milletvekili İhsan AtaöViin, Amtalya bölgesindeki çayların kuru
tulma çalışmalarına dair sonu
önergesi
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet
Sezgm'in yazdı cevabı, (7/380)
800:801
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antalya bölgesindeki gölleri kurut
ma çalışmalarına dair yazılı soru önerge-

— 1
Sayft
si, ve Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar 'Baka
nı Rcfet Sczgin'in yazılı cevabı. (7/378)
281:
283
— Aydın •Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, İkinci Beş Yıllık Plânı dönemkide
Menderes Ovasında yapılacak sulama ve
muhafaza tesislerine dair soru önergesi
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
Refet Sezgin'im yazılı cevabı. (7/410) 804:805
— Konya Milletvekili Nazif Kumcu'*nuwı, Suğla ve Beyşehir gölünden, Konya
ve Çumra'ya su götüren kamalın onarıl
masına ve Snğla bataklığının kurutulma
sına dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakamından yazılı sorusu. (7/436)

89

— Sîmop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, Sinoplun Boyabat ilçesi civarımda pet
rol araştırması yapılıp yapılmadığına da
ir Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan yazılı sorusu. (7/453)
691
İçişleri Bakanından *
— Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-.
lat'ttı, Polatlı Wn Karahamzalı köyü sa
kinlerine yapılan kamunsıız işlemlere dair
İçişleri Bakanından yazılr sorusu, (7/439) 235
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, yeniden bekçiliğe alınanlarla,
eski
bekçiler arasındaki maaş farklarına dair
İçişleri Bakanından yazılı sorusu, (7/443) 584
İmar ve İskân Bakanından
— Bıır«a Milletvekili Bahri Yazır'ııı,
Adapazarı depreminde yıkılan Devlete
ait binaların inşasında yolsuzluk okıp ol
madığına dair İmar ve İskân ve (Bayındır
lık bakanlarından yazılı sorusu. (7/455)

Sayfr
ihtiyacına dair sorusu ve Köy tşleri Ba
kanı Turgut iToker'in yazılı cevabı (7/328) 740:
742
— Diyarbakır -Milletvekili Metin tüzreliinİn, Diyarbakır'ın İltisak - Kilvan yo
lumun trafiğe elverişli hale getirilmesine
ve Kilvan bucağı sağlık ocağımın ne za
man yapılacağına dair iSağlık ve (Sosyal
Yardım ve Köy İşleri Bakanlarından ya
zılı sorusu. (7/446)
584
— Kars Milletvekili (Sevinç Düşünsel'in, kadınlarımızın topyekûn okur - ya
zar hale gelebüjıı esimi temin etmek üze
re bir eğitim seferberliğine başlanılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair so
nu önergesi ve Millî Eğitim Bakanı llhami Ertem ile Köy İşleri Bakanı Turgut
Toker'kı yazılı cevaplan (7/397)
802:804
— Kars Milletvekili Sevinç 'Düsünscl'in, Kars'ın merkez ve ilçelerine bağlı köy
lerine, 1967 yılımda, ne miktar köy yolu
yapılmasının düşünüldüğüne dair sorusu
^e Köy İşleri Bakanı Turgut
Tokcr'in
yazılı cevabı (7/400)
747:748
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-,
mum, Akşehir ve civarında tarım üretimi
nin artırılması ve Akşehir'de bir konser
ve fabrikası kurulmasına dair Tarım ve
Köy İşleri bakanlarından yazılı sorusu.
(7/437)

89

Millet Meclisi Başkanından
<

Köy İşleri Bakanından
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antalya'nın bâzı köylerinin elektri
ğe kavuşturulmasına dair soru ünergesi
ve Köy İşleri Bakamı Turgut Toker'kı
yazılı cevabı (7/379)
799:800
— Aydın Milletvekili M, Şükrü Koç'
un, Aydın ili köylerinin içme suyu ve yol

9

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali
Arsan'wı, 1961 döneminden bugüne kadar
dış gezilere katılan Başkanlık Divanı
üyeleri ile milletvekillerine dair yazılı
soru Önergesi, ve Millet Meclisi Başkanı
Ferr-uh Bozbeyli'ain yazılı cevabı. (7/432) 288:
289

Millî Eğitim Bakanından
— Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, kadınlarımızın topyekûn okur - ya
zar hale gelebilmesini temin etmek üzere
bir eğitim seferberliğine başlanılmasının
düşünülüp
düşünülmediğine dair sora

— 20 —
Sayfa
önergesi ve Millî «Eğitim Bakam İlhamı
Ertem ile Koy işleri Bakanı Turgut Toker'im yazılı cevapları (7/397)
802:804
Millî Savunma Bakanından
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'um, Erzurum'un Olur ilçesinde as
kerlik şubesinin hangi yıl açılacağına da
ir Millî Savunma Bakanından yazılı so
rusu. (7/440)
235
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından

Sayfa
yazılı soru önergesi, ve Tarım Bakanı
Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı. (7/411) 287:288
— Çankırı Milletvekili Bursum Akçaoğlu'mun, Çankırı ilinde İkinci Beş Yıllık
Kalkınma Plânı devresinde hayvarfcılık,
arıcılık ve el sanatlarının geliştirilmesi
konularında alman tedbirlere dair Ta
rım Bakanından yazılı sorusu. (7/454) « 691
— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'uin, Diyarbakır'ın ağaçlandırılması
işinin bir plâna bağlannfış okıp olmadı
ğına dair Tarım Bakamından yazılı soru
su. (7/445)
584
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'aaura, Akşehir ve civarımda tarım üretimi
nin artırılması ve Akşehir'de bir konser
ve fabrikası kurulmasına dair Tarım ve
Köy İşleri bakanlarından yazılı sorasu.
(7/437)
89

— Diyarbakır Milletvekili Metin, Cızreli'niıı, Diyarbakır'ın İltisak - Kilvam yo
rumun trafiğe elverişli hale getirilmesine
ve Kilvan bucağı Sağlık Ocağının ne za
man yapılacağına dair Sağlık ve Sosyal
yardım ve Köy İşleri bakamlarımdan ya
zılı s6Wu. (7/446)
584
t
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
Ticaret Bakanından
sin Uzun'un, malûl ve felçli hastalara uy
— Adama Milletvekili Kemal iSarıibgulanan apareylere dair sorusu ve Sağlık
r ahim oğlu Inıum, Adana'nın bâzı ilçelerin
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Öz
de
mahsulü hasara ıığrıyan çiftçilere
kan'ın yazılı cevabı (7/386)
744:747
yardım
edilmesi konuşumda me gibi ted— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'•
birler
alındığına
dair Ticaret ve Tarım
mm, Konyalnın Bozkır ilçesi Hükümet ta
bakanlarından
yazılı
sorusu. (7/451)
691
bibinin tâyinine dair soru önergesi ve
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat
— Adama Milletvekili Kemal SarıibÂli Özkan'ın yazılı cevabı. (7/425)
805:806 rahimoğl'Utomm, çiftçi mahsullerinin dü
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebişük fiyatla satılmasını önlemek amaeiyle
oğktfmm, İstanbul Belediyesine bağlı has
müdahale alımları yapan resmî teşekkül
tanelerde yoksul vatandaşlardan da ücret
lere yeteri kadar kredi açılması konuşum
almıp almmıyaeağma dair Sağlık ve Sos
da alınan tedbirlere dair Ticaret Baka
yal Yardım Bakamından yazılı sorusu.
mımdan yazılı sorusu. (7/452)
691
(7/448)
,
585
— Konya 'Milletvekili S. Faruk önder'in, Konya'nın Hatunsaray Bucağın
Tarım Bakanından
daki Tarım Kredi Kooperatifinin Ge
nel
Kurul toplantısına dair soru önerge— Adana Milletvekili Kemal 'Sarıibrahimoğkılnun, Adana'nın bâzı ilçelerinde
> si ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in
mahsulü hasara uğrıyan çiftçilere yardım
yazılı cevabı. (7/396)
801:802
edilmesi komusunda ine gibi tedbirler alın
— Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'dığıma dair Ticaret ve Tarım bakanların
un, Nevşehir Milletvekillerinden birine .
dan yazılı sorusu. (7/451)
691
Ürgüp Ziraat Bankası şubesince, ne mik
tar kredi verildiğine ve karşılığında te
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'minat alınıp alınmadığına dair sorusu ve
ün, Antalyalım Serik, Gazipaşa ve Kor
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'im yazılı
kuteli ilçelerinde orman işletmesi açıl
cevabı (7/275)'
739:740
masının düşünülüp düşünülmediğine dair

— 21 —
Sayfa
Ulaştırma Bakanından
— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'nhı, Doğu ve Güney - Doğu bölgele
rindeki hayvanların, tüketim merkezleri
ne süratle ınakli için bir tedbir alımıp alınmıyacağıma dair Ulaştırma (Bakanından
yazılı sorusu. (7/447)
— Sinop Milletvekili Niyazi -özgüç'im, Sinop hava meydanınım genişletil-

585

meşinin programa alınacağı, tarihe dair
yazılı soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı
•Sadettin Bilgiç'in yazılı cevabı. (7/402)
286':
287
— Trabzon Milletvekili AH Rıza Uzuncr'in, Telekomünikasyon sanayii kurul
ması için Kamada firması ile yapılan an
laşmaya dair Ulaştırma Bakanımdan ya
zılı sorusu. (7/449)

TASARILAR
— 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilköğr&tmen okullarının birleştirilmesi hakkın
daki Kanunun 2 nei maddesinin değiştiril
mesine dair (1/89)
542
— 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısı (1/345)
4
— 6474 sayılı Türkiye Kömür işlet
meleri Kurumu Kanununun 2 nei madde
sinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair
(1/144)
20:21
— Ankara üniversitesi 1964 bütçe yılı
Kesinhesabı hakkında (1/169) .
90,
357:358,470:473
— Artkara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe
Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/395)
16:18,
50:53,91,138:141
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Ada
na Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları hak
kında (1/398)
.
585
— Ankara ve İstanbul şehirleri içme,
kullanma ve endüstri suyu temini haıkkında (1/97)
34:44,
82:85,92,170:173,
— Ansa Ofisi kanun tasarısı (1/157)
499
—• 1967 yıh Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/397)
18:19,
54:57,91,142:145
—• Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in,
T. C. Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letmesi İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı
nın Sosyal Sigortalar Kurumuna " devri
hakkında (1/403)
492

— Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün, İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
ması esaslarına dair (1/367)
9
— Devlet Demiryolları ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli
Sandığı ile Askerî Fabrikalar ve Tekaüt ve
Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devri hakkında (1/403)
499,
691:692
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Ba
kanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi
hakkında (1/390)
494
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı {1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki
5102 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
(1/362)
494:
495
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1967 Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/396).
19:20,
58:61,91,146:149
— 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun
115 sayılı Kanunla değişik 12 nei madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında (1/405)
638
—• Ege Üniversitesi bina ve tesisatının
yapımı hakkında (1/360)
359:
369,478:481
— Emekli sand*klariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına
tabi hizmetlilerin birleştirilmesi hakkında
ki Kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair (1/56)

4
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Sayfa
— Enerji ve T-abiî Kaynaklar Hakimliği
kuruluş ve görevleri hakkında (1/230)
493
— Ereğli Kömür Havzasındaki ocakla
rın Devletçe işletilıııesi hakkında 3807 sa
yılı Kanuna ek lıir madde eklenmesine dair
(1/274)
27:34
— Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı
Kanunun 4 neii maddesinin (D) fıkrasına
bâzı ilâveler yapılması hakkında (1/02,)
90,354 :357,4fi(> :4fi9
— Ikinei Tieş Yıllık Kalkınma Plânı
nın uygulanması esaslarına dair (l/3f>7)
4,90,
92:133,174:177,184:231,237:258,259:293
— İstiklâl Madalyası verilmiş' bulunan
lardan muhtaç dununda olanlara vatanî
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında (1/372)
489
— Jş kanunu tasarısı (1/232)
489,490:514,
540:577,092,700:795
— Karayolları (ie-nel Müdürlitğü 1P(J4
(İKL'tı.;e yılı Ke'siıırhesabı hakkında (.1/171)
358:359,474:477
— Maliye Bakanı Cihat Bib*ehan'nı,
Türk vatandaşlarına tıklolup, Y u ^ I a v
Federatif Halik Cum'lıuriyeitiınre nıillileştirilmiş bulunan mal, haık ve ınenınatlerm
tasfiyesi hakkında (1/38K)
JK3:İS4
— Menkul 'kıymetler ve kamıbiyo b o 
şalan kanun tasarısı (1/404)
493
— Orman dene] Müdürlüğü 19W) büt
çe yılı kesinhesabı hakkında (1/05)
21,02:
(10:91,150:153
— Orman Genel Müdürlüğü .19(11 i>ü,tee yılı Kesil ılı rsabı hakkında (4/27)
21:22,
(i(i :G!),91,154 :157

Sayfa
•— Orman Gv.ııel Müdürlüğü 19<i2 büt<;e yılı KısiîııhiMabı hakkında. (1/37)
22:23,
70:73,91,158: UM
— - Orman Genel Müdürlüğü 19(i3 hütee yılı Kı\4nlhes;thı hakkında (!/,jü>
23 :;!4,
74:77,9;1,lı02:.i05
—Tapu ve Kadostru Genel Müdürlü
ğü kuruluş ve »!ürevieri hakkındaki Ka
imim ^e<;iet lıir madde ekleıunefcdue dair
(I/3<İ3)
5h5
— Tarım llaıkanlığı Kini.»t bileri Göne!
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai
Karantina Genel M ü-dü')'!üğüne bağlı ku
rum, okul >ve •kuruluşlara dü'mer •.sermaye
verilmesi hakkımla (1/259)
713:732,
74I9:7:Ü,7I;O,HO7:H10

— Tasamı I* Immolnn ihraeı hakkımla
(t/224)
9)10,40:4:9,^1,134:137,
— T'iii'kiyo Vaıkıl'lar Bankası Türk
Anonim Ortaklığı Kanununun 'lıâsu mad
delerinin değiştirilmesine ve İmi madde
lerine fıkralar eklenmesine dair (1/213)
24:
20,78 :81,<)1,MW: 109
— Tiirik Silâılilı Kuvvetleri
['ersime!
kanunu tasamı (1/204)
542,585,04.1.:
fl42,fi[İO^fiS,Ö92,<;f)«:708
— Vakıflar Ueııel
Müdürlüğü Gö
rev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir
tik ve bir 'ff«;ic;İ madde eklenmeline ve bu
kanıma bağlı (1.) sayılı eetvelde değişik
lik yapılmasına dair (1./31İ)
20:27
— 772 ;.:aydı <>rşı ve Mnıhalle üekf-ileri Kanım unda değişildik yapı İni anana1
daii' (..I/:m)
258:279,294 ;297,310,
\
342:345

TEKLİFLER
1

Amasya (Ahmet Dviitiratj)
f
Antalya (liman Ataör) .
— Köy eğitmelilerinin aylıklı kadro
|
- - Geee eğitimi yapan yüksek dereceli
lara g'cei'lıtıesini «ağlıyan 320 sayılı Kanu x
istanbul Ak«a-!iL Teknik Okulunda srürevnun kaldırılması ile hak, yetki v<> #örevleudirıleeok Öğretmenler ile asistanlara ve
ku'inin
yeniden
düzenlenmesine
dair
diğer personele verilecek ek 'İk'.ret hak
(2/560)
349
kında (2/ıW)
m\
Antalya (Ahvıc.t Turgay)
— tstîklâl madalyası sahiplerine ay
— 493!) sayılı (îniversiteler
Kanunu
lık bağlanması hakki'mla (2/547)
489
nun 115 sayılı Kanunla
değişik 12 nei

— 23 —
Sayfa
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
(2/549)

495'

Aydın (Reşat Özarda)
— 223 sayılı Yatırımlar
finansman
fonu tenkili ve tasarruf bonoları ihracı
hakkındaiki Kanunum 15 imi maddesinin.
değiştirilmesi hakkııula (2/222)
9:l'G,4(i,
49,01,134:137
— istiklâl madalyası sahiplerine aylık
bağlanmadı hakkında (2/197)
489
Cumhuriyet Seııaitosu Aydın Üyesi
(Fikret Turhangü ve 4 arkadaşı)
— Curnıhuriyet Senatosu memur ve içhiznıetler teşkilâtı hakkında (2/508)
44:45
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
(Hasan Âli Tiirker ve 6 arkadaşı)
-— Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalı
şan hayvan sağlığı memurlarına ödenek
verilmesine dair (2/56.1)
,
542
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
(Hasan Âli Türker ve 18 arkadaşı)
— Tarım Bakanlığı teşkilâtını nda
çalışan veteriner hakimlere ödenek veril
mesine dair 883 sayılı Kanunun 1 ııei mad
desinin tadiline dair (2/562)
542

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi (Ce
Ertuğ)
•— 21 Aralık 1962 tarihli ve 165 sayılı
Kanuna ek kanun teklifi (2/566)
691
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
(Mebrure Aksoley)
— tstiklâl Madalyası sahiplerine aylık
ibağlanması haklımda (2/241)
489
Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi
(Rifat
öztürkçine)
— 2527 sayılı Basmayazı ve resimleri
'
derleme Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair (2/563)
542
— Tasarruf Bonoları hakkındaki Ka
nunun nâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
ba2i maddelerin ilâvesi hakkında (2/102) 9:16,
46:49,91,134:137
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi (Meh
met .Hazer)
— 1961 yılında Kars, Erzurum ve
Ağn illerinde muhtaç durumda olan halka
dağıtılan buğday 'bedellerinin terkini hak
kında (2/367)
4
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi (Kad
ri Kaplan)
lâl

— İstiklâl Madalyası sahiplerine aylık
bağlanması hakkında (2/289)
489

Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi (Şe
Kayalar)
1— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla
rı ile diğer kanunlarda mevcut aylık ve
ücret tutarlarının değiştirilmesi hafakan
daki 28 . 2 . 1958 tarih ve 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/421>
44,708:713

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
(Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşı)
— Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel .
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai
Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı ku
rum, okul ve kuruluşlara döner sermaye
verilmesi hakkında (2/71)
713:732,749:752

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkan
lığınca seçilen üye (Hasan Kangal)
— İstiklâl madalyası sahiplerine ayhk
bağlanması hakkında (2/336)

Erzurum (Adnan
Şenyurt)
— 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağn
illerinde muhtaç durumda olan halka da
ğıtılan buğday bedellerinin terkini hak
kında (2/367)

ref

489

Cumhuriyet Senatosu Bolu 'Üyesi (Sırrı
Vzunhasanoğlu ve 13 arkadaşı)
— İstiklâl madalyası sahiplerine aylık
bağlanması hakkında (2/546)
489
Cumhuriyet Senatosu
Denizli Üyesi
(Hüseyin Atmaca)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanunun 32 nci maddesine 'bir fıkra eklen
mesine dair (2/564)
638

4

Gaziantep (Naşit Sarıca)
— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5 . 6 . 1936 tarihlî ve 2996
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da (2/430)
585
Gümüşane (Sabahattin Savacı)
— Mülki idare amirliği tazminatı hak
kında (2/495)

585
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Sayfa
istanbul (Reşit Ülker ve 9 arkadaşı)
—' Ankara ve İstanbul şehirleri içine,
kullanma ve endüstri suyu temini hakkın
da (2/235)
34:44,82:85,92,170:173
İstanbul (Kesit Ülker)
— Bekçi parasının kaldırılmasına dair
(2/479)
258:279,294:297,310,342:345
İzmir (Arif Ertunga)
— Ege Üniversitesi bina ve
yapımı hakkında (2/281)
İzmir (Mustafa Uyar ve Arif
— Ege Üniversitesi bina ve
yapımı hakkında (2/281)

tesisatının
359:369,478:481
Ertunga)
tesisatının
359:369,478:481

Kars (Abbas Ali Çetin)
— Gece öğretimi yapan Ankana Üni
versitesi Dil' ye Tarih - Coğrafya Fakül
tesi öğretim üyeleri ile öğretim yardım
cılarına ve diğer personele' ek ücret
verilmesine dair 707 sayılı Kanunun 2 ve
3 ncü maddelerini değiştiren kanun tek
lifi. (2/559)
349
Kastamonu (îsınaÜ Halikı YılanJıoğ&u)
— istiklâl Madalyası sahiplerine aylık
•bağlanması hakkında. (2/423)
Kayseri (Turhan Feysioğlu ve 5 arka,da§ı)

489

— Yatırımlar finansman fonu teşkili
ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki
5 Ocak 1961 t a r M i ve 223 sayılı Kanu
nun 9 ncu madd>eısinin değiştirilmesine
dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı Ka
nunun değiştirilmesi hakkında. (2^30)
9,
16,46:49,91,134,:137

Koeaeil (îsmail Arar)
— Yasama Meclisleri dı$ münasebet
lerinin düzenlenmesi hakkında 16 Ocak
1964 tarik ve 378 sayılı Kanunun 1 nci
ve 5 nci maddelerine birer fıkra ilâvesi
hakkında. (2/565)
Kütahya (Mesut Erez ve 2 arşadaşı)
— istiklâl Madalyası sahiplerine ay
lık bağlanması hakkında. (2/449)
Mardin (Rıfat Baykal)
— İstiklâl Madalyası sahiplerine ay
lık bağlanması hakkında. (2/423)
Ordu (Ferda Güley)
— istiklâl Madalyası sahiplerine ay
lık bağlanması hakkında, (2/418)

638

489

489

489

Trabzon (Hamdi Orhon)
—• Çeşitli teadül ve teşkilât kanun
ları ile diğer kanunlarda mevcut ay
lık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi
hakkındaki 28 . 2 , 1958 tarih ve 7244 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin değişjtirilmeSsİ hakkında. (2/390)
44,708:713
Samsun (îlyaa Kılıç ve 9 arkadaşı)
— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5 . 6 . 1936 tarihli ve
2996 savıb Kanuna bir madde efelenmesi
hakkında. (2/395)
585
Sivas (Cevad Odyakmaz ve 4 arkadaşı)
— 2 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesine bir fıkra ve îra
kanuna gemici bir madde eklenmesine
d-air. (2/517) :
585
Uşak (Fahri IJğrasîzoğlu)
— P)<W! Üniversitesi bina ve teminatının
yapımı haıkkmda. (2/323)
359 ,\369,478:481

TEZKERELER
Başbakanlık tezkereleri
Çeşitli İşler
— Enerji ve Toflbiî Kaynaklar Bakan
lığı kuruluş, ve görevleri hakkındaki ka
nun
tasarısının
geriVcrilmesine
dair
(3/704))
493
— Orman Genel Müdürlüğü 1962 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve 1962

yılı bütçe Kcsin'hesabına 'ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/158)
21,22:
23,62:66,70:73,91,158:161
— Orman

Genel

Müdürlüğü

1963

Butce yılı

Kesinlbesap kanun tasarısı ve

1963

Kesinhesabına

yılı

ait

uygunluk

'bildiriminin-sunulduğuna dair (3/373)

23:

24,74:77,91,162:165

- 2 5 Sayfa

Sayf*
öerivenne İsteği
— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nun tasarısının
geriverilmeKme dair
(3/704*)
493"

kanun tasarısına dair (1/397)

18:19,54:57,91,
142:145

— Devlet Su İşleri Genel MüdürMiğu'
1967 Bütçe Kanununa bağlı cetvelimle de
ğişiklik yapılması hakkındaki kamın tasa
rısına dair (1/396)
19:20,58^1,91,146:149

Yasama dokunulmazlıkları
— Gaziantep Milletvekili AH îhsan G-öğüş'ün yasama dokunulmazlığının kaldırıldırıtaıası hakkında (3/709)
638
— İstaMral Milletvekili Çetin Altan'm,
yasama •dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/483)
370:393,394:427,428:405,
482:485
(3/549) 914 £39,677 £81
— İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi
Orhfon'un, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/706)
'
685
— İzmir Milletvekili Lefoit YurfJoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/709)
683
— İzmir Milletvekili Settar İlksel'in,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/106)
723:739,790:797
— Kayseri Milletvekili M-ehmet Yüoeler'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/707)
585
— Nevşehir Milletvekili Selâîıattin
Hakkı Esatoğlu'nun, yasaıma dokunulmaz
lığının kaldırılması "hakkında (3/709) .
683
— Trabzon Milletvekili Ahmet Çetbi*nin,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkm'da (3/700)
304
— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması baklanda (3/708)
,585
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı
tezkereleri
— Ankara Üniversitesi 1967 yılı Büt
çe Kanunu ile 'bu kanuna 'bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısına dair (3/395)
16:18,50:53,91,138:141
—1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması 'hakkındaki

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
— Vazife ile yurt dışına gitmiş «lalı
İmar ve İskân Bakanı Haldun M-enteşaoğlu'na, Devlet Bakanı Seyfi öztürk'un ve,
killik etmesinin uygun görülmüş 'bulundu
ğuna dair (3/705)
544:545
— Vazife ile yurt dışına giden Millî
Eğitim Bakanı Iflhami Ertem'e Devlet Ba
lamı Hüsamettin Atabeyli'riİn vekillik et
mesinin uygun görüldüğün* dair (3/170)
759

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'ya ödeneğinin verilmesinle Idair (3/701)
309
— Sayın üyeleriden bâzılarına iain veril
mesine dair (3/697)
8:9
(3/703)
'352:353
(3/711)
759

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
— Ankara Üniversitesi 1964 Kütçe yılı
Kesinhesabına ait uygunluk bildirimin su
nulduğuna dair (3/661)*
90,357:358,470:473
— Orman Genci Müdürlüğü 196Ö
bütçe yılı Kesinbesap kanunu tasamı il&
Orman Genel MHüdürlügünün 1960 bütçe
yılı Kesinbesabına dair (3/134)
91,150:153
— Orman Genel Müdlürlüp 1961 bütçe
yılı Kesinhesap kanun tasarısı ile Onman
G-enel MHidurlüğünün 1961 bütçe yılı Kmİnhesabına ait uygunluk Ibildiriminin sunul
duğuna dair (3/140)
21:22,66ıTO,91t154:157
— Vakıflar Genel MiuldürlüğÜnün 1964
bütçe yılı Kesinhesalbma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/702)
499
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GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ
Cilt
İJ](!

i:i . 7 . HX!7 tarihli 139 ÎKHI Biı-k'si;ı i t.
21

88:
89

14 . 7 . İ1İ(İ7 taıJilı!i 140 neı Mirlvsi1110

ait

21

21 2;i4:

18 . 7 . 1967 tarihli 142 neı Birl-osi21 303
il.it
1» . 7 . 1967 tarihli 143 ncii Bîı-IosJıııc a" t.
21 348:

Jllü

349
29 . 7 . 1967 tarihli
11K

iHt-

Sayfa

21 . 7 . .1967 tamlıli 145 ııri Birleri
me aİ*
21 542
24 . 7 . 1967 tarihli M6 us*; Birloşim« -ait.
21 584:

180

17 . 7 . 1Î.M7 tanhli 141 n-i Birloninıo ait

Cilt

Sayla

144 wü Biıv^
21 488:
489

25 . 7 . 1967 Ut'?lı}İ |47 imi Birlrçimo ait
21 638
26 . 7 . 1967 tar-ilıIİ 14S ııei Birh^iIÎK. ait
21 690:
691
27 . 7 . I9G7 tarihli 149 nen B i r l e 
me ait
21 754:
755
2S . 7 . 1967 tarihli 150 ıu<i Birlı^inıc «it
22

2

YOKLAETALAR
Cilt Sırfa
21
90,
180,350,490,543,639,692,797
DÜZELTÎŞLER
29 , 7 , 1907 tarihli 144 mui lıirli'şitıi tutanağ'i: la yapılaealı tliizoltişloi'Uı ilgili
dadır :

fî mıcr^ı» aşağı
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Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 20 . 7 . 1967 tarihli 144 ncii Birleşim basıh zabtında o gün yaptığım konuş
ma ile ilgili kısım üzerinde aşağıdaki düzeltilerin yapılmasına emirlerini saygı ile rica ederim.
Ordu Milletvekili
Ferda Güley

Sayfa

Sütun

372
374
376
. 379
379
379
379
382
385
385
386
388

2
2
1
1
1
2
2
2
.1
2
2
2

Doğru

Yanlış

Satır

ihtaeetmek
ihzarı,
SosyaPııı
Son
buna
Sondan 8
Heyeti ve Hükümeti
Sondan 4
Ok
26
tahkiri âmir
32
bize vazife
31
hukuka
7
Sondan 6 diyorum
Sondan 3 takviye
(39 - 44 neü satırlar «bit}^ e» kelimesinden
10
45

intacetmek
iziharı
Soysat'ın
'bunu
Heyeti Hükümeti
O
tahkir âmiz
bize niyabeten vazife
hukukan
demiyorum
tasfiye
İtibaren buradan çıkartılarak

1 nci sütunun, «yazıların da» kelimesi sjrnuna konulacaktır. Bundan son
raki kısım «Yüksek Meclisin üzerinde dvrulması...» şeklinde devam edecek
tir.)
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 20 . î . 1967 tarihli 144 ncii Uirleşimitıe ait basılı zabıtta mevcut ve aşağıda
belirttiğim yanlışların düzeltilin esim* ecirlerinizi rica ederim.
Sivas Milletvekili
Tcvfik Kocaltan
Sayla
431
431
431
431

Sütun
1
2
2
2

30
17
17
Sondan 9

Doğru

Yanlış

Hatır
gayeyi
iadesini
zihinlerini
mü) asındaki

gaı
ifadesini
zihinleri
ûl asındaki

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 20 . 7 . 1967 tarihli 144 ncii Birleşimine ait basılı tutanakta o günkü konuş
mamla ilgili kısımda bâzı tertip yanlışlıkları etnugtnr. Cilt fihristinde gerekli düzeltisin yapıl
masının sağlanmasını rica ederim.
İstanbul Milletvekili
Coşkun Kırca
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Sayfa

Sütun

445

1

445

2

446
446
449
451

1
1

ı ,
1

Yanlış

12
42
21
14

Doğru

{'bile) kelimesinden sonraki 3,5 satır ikinci defa yazılmış oldu
ğundan kaldırılacaktır.
Bu satırdan sonra (göre, «işçi ve köylü prol-etarya ihtilâli her
gö-> satırı eklenecektir.
Bu satır buradan çıkarılacaktır.
delilinin
delilin
deniyor
diyor
Hukuku
Hukukun
Diğer düzeltirler

Sayfa

Sütun

454
455
463

1
2
2

Satır
son
26
9

Yanlış
Kemal o
Sadi
Sabah

Doğru
Kemale. O
Şadİ
Sadak

Söz alanlar
1

A
Sayfa
Taşar Akal (Samsun) - Ereğli Kömür
havzasındaki ocakların Devletçe isletil
mesi hakkında 3867 sayılı Kanuna ek bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısı
münase'betiyle
33:34
— istanbul Milletvekili Çetin Al'tan'ın,
Yasama dokunulmazlığımın kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi münase
betiyle.
392:393,421
Mustafa Akalın (Afyon Karahisar) Hatır ve iltimas ile tâyinler yapılmaması
ve iş görülmemesi hakkında Başbakanın
genelgesine v« Kalkınma Plânı icabı genç
elemanların iş ballına getirüm-esine d-air
5:7
— İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
uygulanması esaslarına dair kamın tasarı- sı münasebetiyle
233:264
— Tasarruf bonoları ihracı hakkında
kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 10
— Vak»flar Genel Müdürlüğü görev ve
kuruluşu hakJkındaıki Kanuna bir ek ve
bir geçici madde eklenmesine ve ıbu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik
yapılmasına dair kanun tasarısı münase
betiyle
20
— 77.2 sayılı Çarşı ve Mahalle üekçi- .
leri Kanununda değişiklik yapılmasına;
dair kanun tasarısı ile Îstanlbul Milletve
kili Reşit Ülkemin Bekçi parasının kaldı
rılmasına dair kanun teklifi münasebe
tiyle
267:268,27ö :276
Sedat Akay (Kocaeli) - Tarım Ba
kanlığı Ziraat işleri Oenel MJüdürlüğ'ü ile
Zirai Mîieadele ve Zirai Karantina Genel
Müdürlüğüne bağlı kurum, aknl ve kuru
luşlara döner sermaye verilmesi hakkında
kanun tasamı ile Cumhuriyet Senatosu
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşmm kamun teklifi mıünasefbetiyle
728

Ali Rıza Akbıyıkoğlu (Uşak) - Uşak
ilinin enerji noksanına, Etibanktan enerji
temini için ted'bir alınması gerektiğine
dair .demeci
586
Erol Yılmaz Akcal (Rize) •- tkimci
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ııyıgulanması
esaslarına dair ka-nun tasarısı mürtaseibetiyle
220
Dursun Akçaoğlu (Çankırı) - Yapılan
gecekonduların gerekli diğer tedibi r ler
alınmadan yıktırılmasının doğru olmadığı
na ve Çankırı'da kamulaştırma ibedeUerinin düşük tutulduğuna dair
7Ğ6:757
Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) - Ankara
•ve Isîtanibul şehirleri içme, kullanma ve en
düstri suyu temini hakkında kanun ta
sarısı ilo istanbul Milletvekili Reşit Ülker
ile 9 arkadaşının teklifi münasebetiyle
3ö :36,42
— Ereğli Kömür Havzasındaki ocakla
rın Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sa
yılı Kanuna ek bir madde eklenmesin*
dair 'kanun tasarısı münaselbetiyle
27:28
— ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
uygulanması esaslarına 'dair kanun tasa
rısı münasebetiyle
206 ^207
— İş kanunu tasarısına dair
513,555:
ı5ö6,5Ö9^7J ,762,770,773:774,779:780
— Meclis çalışmaları ve Meclis Baş•kanının tutumu hakkında

5

— 772 sayılı'Çarşı ve Mahalle Bekçi
leri Kanununda değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in Bdkeİ parasının kal
dırılmasına dair kanun teklifi münasebe
tiyle
265:366
Ekrem Aücan (Sakarya) - Tasarruf
bomoları ihracı hakkında kanun tasarısı
ve teklifleri münasebetiyle

12
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Sapfa
Çetin Altan (İstaribul) - Yasama doku
nulmazlığının kardırdım ası hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ııvimaspjbetÜ'y] e
451:463
— Zonguldak Mil! et vekili • Bülent Ecevit vo 16 arkadaşınım, Adalet Partili 'bir
Senatör tarafmd,an yakılan krta.'bı turizm
vi! tanıtma IU' alâkalı oluntdığı halde,
Devlet pan'asiyle saftmali'p parasız •dağıttığı
iddiasiyle Tunİzm vo Tnınıtma Baıkanı hak
kında 'bin* gensoru açulmasınıa dair öner
gesi münasebetiyle
<m J61 7,622 :fi2:J,fi2«:627
Mehmet Altınaoy (Niğde) - Manila
Mil'l'ctvc'kili Hami Biuieioğlu'mm Türki
ye'nin telefon meseleleri ve kurulması
kararlaıştırikm 'haberleşme sanayii kotlula
rında bir Meclis araştın ııaısı yapıtmıasına
dair öropı-gesi rıvirnasesbetiyle
659 :if>60
Turgut Altunkaya (Artvin) - 'Manisa
Milletvekili Stiimi Biıuiıeıoğlu'nun, Türki
ye'nin telefon meseleleri ve kurullıaası ka
rarlaştırılan /haberleşme .sanayii koııukırmda bir Meclis a raftın mı ısı yapılım ası ma
dair «nergesiî ıııüna,spbeliy1e
667:05!)
İsmet Angı (Eskişehir) - Manisa Millet
vekili Sîiimi Bimeioğlu'nıın, Türkiye'nin
lelefon meseleleri ve kurulması ka-mıt-laıştırıîa'iı halber'leşnıe sanayii koınılarıında
bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi münasebetiyle
323 :327
— 772 «aydı Çarşı ve maihıalle 'beklileri
Kanununda, değişiklik yaıpılmasımıa dair
kanuni taısarısı ile tstaıiVbul Milletvekili
Reşit Ülker'in, 'lioi«;i pahasının ka'ldırı'ltnasma dair kamın teklıifi münasebetiyle 206,207
Sadun Aren (İstanbul) - İkinci Beş Yıl
lık Kailkımma PJ-3.iit ııygııl'aaüiN'as] eKaslarıııa <lair kaııvun tasarısı-ımüiKispbetiyl* '(10:112,
431:122,202:203,21! ;212

Kemal Bağcıoğlu (Ankara) - tkinei
Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması
esaslarına dair kamın 1;ı:-;arı,sı münasebe
tiyle
192:193
— İstanbul Milletvekili (Jetin Altaıı'ın
Yasama Dokunulmazlığın m kaldırılması
hakkında Başbakanlık teskeresi ınünasebetiyle.
409 :421 ,f>tf» :r. 16,578 :570,57i) :5«0

— Tasarruf. butluları İlıraıeı 'haık-kında
kanun tasarısı ve: teklif 1-er i münasebetiyle

15

Şevket Asbuzoğhı (Eskişehir) - 772 ısayılı Çarşı ve. mahalde be^'Mıcri Kamtmmda değişiklik yapılmasına dair kanma
tasarısı ile Jsatıîbul •Mill-etvckili Reşit
(İlker'in, Bekei paınaaıımıı kaldırılmasınla
daiir kanım teklifi mün-nsebctiyle
Û63:265
Hüseyin Ataman (İstanbul) - Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu t aşarisi
mii.tıa«e]>c-tPylx>
070 :671,706 :700
İhsan Ataöv (Antalya) - Ikin-ei Beş
Yıllık Kalkınma Planı uygu'lamması esas
larına dair kanun tfusarısı ıııünaıs^betiyle
118:
119.186:187
— IstuHubu'L Milletvekili Çetin Altan'm
yasama
dokunulmazlığının kaldırıl ma«ı
hakkında Başbakanlık teskeresi münaseliptiyl'P
439:440
— Ü<nı,*»uldaJt Milletvekili 'Bülent "Boevİt. ve 16 arkadaşıııin, Adalet Partili î>îr
•Senatör tarafından yaralan -kita'bı turizm
ve tanıtma ile. alakası olmadığı halde,
Devlet parasiyle satrtıailıp parasız dağıttığı
iddlasi'ylo Tarizin ve Tanıtma Bakam (hak
kında -bir gensoru a*;ı:l imasına dair öner
gesi münasebetiyle
603,019
Sabit Osman Avcı (Artvin) - TaBaırrırC
bonoları ihracı hakkında .kamın tasarısı
ve tektİlfleri ınüıvase'betiyle
10
Mehmet Ali Aybar (istanbul) - İstanbul
Milletvekili Oetıin Altaıı'ın yasama doku
mu lıına/.Lığının kaldırılması lıaıkkmda Baş
bakanlık tezkeresi münasebetiyle
422:427,
442,443

— i «mi r Milletvekili Settar İksel'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi münasebetiy
le
'
734
Halil Balkıs (Urfa) - Urla, Mardin ve
Diyaba.kıi- eiftellerimn çeşitli aletler doI ay isiyle zarar gördüklerine, bu sebeple
verilen kredi taksitlerinin ertelenmesi ile.

— 31 —
Sayfa
gerekli aynî yardımların yaprlmajsına dair 640:
641
Hayri
Başar
(Eskişehir) - İkinci
Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması
esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle
201:202,209
Tarım Bakanlığı Ziraat İdleri Genel
Müdürlüğü ile Zirai Mücadete ve Zirai
Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı ku
rum, okul ve kuruluşlara döner sermaye v
verilmesi hakkında kanun tasarısı ile
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met AüDemir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi münasebetiyle
718:719,724,729:730
Halil Başol (Tekirdağ) - Tarım Bakan
lığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zi
rai • Mücadele ve Zirai Karantina Genel
Müdürlüsüne bağlı kurum, okul ve kuru
luşlara döner sermaye verilmesi hakkın
da karan tasarı»! ile Cumhuriyet Senatosu
Tunceli üyesi Mehmet Ali Demir ve 9 ar
kadaşının kanun teklifi münasebetiyle
721:
722,723,726:727
Nuri Bayar (Sakarya) - Tasarruf Bo
noları İhracı hakkında anun tasarısı ve .
teklifleri münasebetiyle
12,13
Sadettin Bilgiç (İstanbul) (Ulaştırma
Bakanı) - Manisa Milletvekili Sami Binieioğlu'nun Türkiye'nin telefon meseleleri
ve kurulması kararlaştırılan haberleşme
sanayii konularında bir Meclis Araştırma
sı yapılmasına dair Önergesi münasebetiyle 646:
657
Ahmet Bilgin (Edirne) - 25 Temmuz
1967 günlü Birleşimde Başkanvekilliği sı
rasında Genel Kurulda cereyan eden olay
lara ve bu konuda İstanbul Milletvekili
Çetin Altan'nı Akşam Gazetesinde yayın
lanan yazısına ve Başkanlık Makamına
yöneltilen yersiz imalara dair demeci
693:697
— Zonguldak Milletvekili Bülent Eccvİt ve K arkadaşının, Adalet Partili bir
senatör tavafından yazılan kitabı Turizm
ve Tanıtma ile alâkası olmadığı halde,
Dev parasiyle satmalıp parasız dağıttığı
iddîasiylo Turizm ve Tanıtma Bakanı hakında bir gensoru açılmasına dair Önerge
si münasebetiyle
634:635

Sayf*
Sadi Bînay (Bilecik) - Ankara ve İs
tanbul şehirleri içme, kullanma ve en
düstri suyu temini hakkında kanun tasa
rısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker
ile 9 arkadaşının teklifi münasebetiyle
36
— Ege Üniversitesi bina ve tesisatının
yapımı hakkında kanun tasarısı Ue İzmir
Milletvekili Mustafa Uyar ve Arif Ertunsra'nın, ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifleri münasebetiyle.
363:364
— Ereğli Kömür Havzasındaki ocaklaîann Devletçe işletilmesi hakkında 3867
sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine
dair kanun tasarısı münasebetiyle
28
— Tarım Bakanlığı Ziraat isteri: (}•"m>l Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai
Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı ku
rum, okul ve kuruluşlara döner sermaye
verilmesi hakkında kanun tasarısı ile
Cumhuriyet Henatosu Tunceli Üyesi Meh
met AHDomir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi! münasebetiyle
732
— Türkiye Vakıflar Bankası Türk
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
delerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
24:25
Sami Binicioğlu (Manisa) - Türkiye'nin
•elefon meseleleri ve kurulması kararlaş
tırılan haberleşme , sanayii konularında
Mr Meclis araştırması yapılmasına dair
Önergesi münasebetiyle
013,318,321,325,
327:330,642,646
Orhan Birgit (İstanbul) - Zöngul
dak Milletvekili Bülent Eeevit ve 16 ar
kadaşının, Adalet Partili, bir senatör ta
yfından yazılan kitabı Turizm ve Tanıtma
ite alâkası olmadığı hakle, Devlet para
siyle satınaİıp parasız dağıttığı iddiasiyle
Turizm ve Tanıtma Bakarti hakkında bir
«reusoru açılmasına dair Önergesi müna
sebetiyle
633:634
Ali Esat Birol (İstanbul) - Türk Par
lâmento Heyetinin İngiltere ziyareti iz
lenimlerine dair
, 235:236
Kudret Boguter (Giresun) - İstanbul
Milletvekili Çetin Altan'ın, yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi münasebetiyle. , . 530:538

32
8<tyfa
— İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
uygulanması esaslarına dair kanun tasa
rısı münasebetiyle
95 :101,119,119:121,İ23:125
— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili bir
senatör tarafından yazılan kitabı Turizm
ve Tanıtma ile alâkası olmadığı halde,
Devlet parasiyle satmahp parasız dağıttığı
iddiasiylc Turizm ve Tanıtma Bakanı hakında bir gensoru açılmasına dair .önengflsi münasebetiyle
632,633
İbrahim Boz (Nevşehir) - iş Kanunu
tasarısı münasebetiyle.
767

Ali Bozdoğanoğlu (Adana) - Zongul
dak Milletvekili Bülent Ecevit ve 16 ar
kadaşının, Adalet Partili bîr senatör ta
yfından yazılan kitabı Turizm ve Tanıtma
ite alâkası olmadığı halde, Devlet para
siyle satmahp parasız dağıttığı iddiasiyle
Turizm ve Tanıtma Bakanı hakkında bir
gensoru açılmasına dair önergesi münanaseb etiyle
635,636

İhsan Sabrı Çağlayangil (Dışişleri Ba
kam) (C. S. Bursa Üyesi) - Aydın Milletvcfcili Reşat •örzarda'nın, Adana Millet
vekili Kasrın Gülek'in 'önceki Ibîr birleşim
de dış ilişkiler konusunda yatp'hğı konuş
ma ve Türk - Yunan ilişkileri hakkındaki1
demeci münâse'betİyOe
1'82 .-3 83
— Urfa Milletvekili Behtee Hatko Boran'ın Kıfomta -olup IMttiye getirilmek İSP
ten'en Emosis'c 've orada'ki Türklerin hima
yesiz 'bırakılmasına dair demeci ımünâ'se<betiyle.
#53:354
Sadrettin Çanga (Bursa) . İkinci Beş

Yıllık Kalkınma Plân: uygulanması esas
larına dair kanun "tasamı münâsebetiy
le.
92
İsmail Çataloğlu (İçel) - Türk ÖrlâMı
Kuvvetler Personel Kanunu tasarısı münâ
sebetiyle.
'669:670,672,701:702
Teini ÇeliKbaş (Burdur) - İkinci >Be#
Yillık Kalkınma Plânı uygulanması esas
larına dair ;kanun tasarısı ımünâse'betiyî'e
129
Abbas Ali Çetin (Kars) - famir MMİetvekili Settar lksefl'in, yasama dolku'nulmazlı&mın kaldırılması halkkuttta Başbakan
lık teskeresi münasebetiyle
734:736

Ömer Lûtfi Bozcalı <C, Senatosu İzmir
Üyesi) -I§ kanunu tasarısı münasebetiyle 772:
773,777,783,791

D
Süleyman Demirel (Başbakan) (İspar
ta) - 22 . 7 . 19!67 tarihinde Adapazarı ve
dolaylanctda meydana gelen deprem felâ[keti hakkında
'
543:544
Nihat Diler (Erzurum) - Türk Silâhlı'
Kwyvet/leri Personel Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
704:705
Mithat DÜlge (Manisa) . Trabzon Mil

letvekili Hamdi Orihon ve Cumhuriyet Se
natosu Bursa Üyesi Şeref Kayalar'm, çe
şitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer
•kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının
değiştirilmesi
hakkındaki
28 . 2 . 1958 tarih ve 7244 sayılı Kanunun
5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi ımifrıasebe'tiıyle
710:711

Bülent Eeevit (Zonguldak) - Kendisi
ve-16 arfcadasınm, AdaJet Partili bir se
natör tarafından yazılan ldtaJbı Turizm
ve Tanıtma üe alâıkası olmadığı halde,
Devlet parasiyle satınahmp parası?; da
ğıttığı
iddiasiyle Turizm ve Tanıtma

Bakanı hakkında bir gensoru
dair Önergesi münasebetiyle.

açılmasına
589:601

Osman Zeki Efeoglu (tzmir) - Istanbul Mülctvekili Çetin Altan'm, yasama
dokunulmazlığının kaldırılması haîdkın(

Bayfa
da Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle. 3961
400,518:524
Mustafa Ertngrul (İstanbul) • iş ka
nunu tasarısı münasebetiyle. 497:498,503,513,
'573 .-672,786
Cengiz Ekinci (Kars) - ikinci Beş
Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması esas'lamna dair kanun tasarısı münıaseebtiyle. 101 :
— Zonguldak Milletvekili Bülent EJcevit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili
bir senatör tarafından yakılan kitabı
Turizm ve Tanıtma ile alâkası olmadığı
halde, Devlet parasİyeJİ satınalıp parasız
dağjltıldığı iddiasîyle Turizm ve Tanıt
ma Bakanı hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle. 606=607
Tank Ziya Ekinci (Diyarbakır) - An
kara ve İstanbul şehirleri içme, kullan
ma ve endüstri suyu temini hakkında
kanun tasarısı il'e İstanbul Milletvekili
Reşdt Ülker ile 9 arkadaşının telafi
münasebettye.
36:38
— ikinci Beş Yıllık Kaükmıma Plânı
uygulanması esaslarına dair kanun tasa
rısı münasebetiyle.
93:94,101:104
— İstanbul! Milletvekili Çetin Altan'm, yasama dokunulmazlığının, k&ldınî-ması hakkında Başbakanlık tezkeresi
münasebetiyle,
516
Süleyman Arif Emre (Adıyaman) DemKVkrat'Tk rejimin fikrî bakımından itina
görmediğine ve gençWkte uyanan aşırı sol
alkıma dair demeci münasebetiyle.
7:8
Ali Naili Erdem (Çalışma Bakanı) (İz
mir) - Hafta tatili hakkındaki 394 sa
yılı Kanunun 4 neü maddesinin (D)
fıkrasına bâzı .ilâveler yapılmasa bakkmda kanun tasarısına dair Cumüıurivet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi münasebe
tle.
357

Ali İnsan Göğü? (Gaziantep) . Zon-guldk Milletvekili Bülent Eeevit ve 16
arkadaşının, Adalet Partili bir senatör
tarafından yazılan kitabı Turizm ve Ta
nıtma ile alâkası olmadığı halde, Dev-

Sayfa ,
— İş 'kanunu tasarısı münasebetiyle. 508:
509,551:552)554,555,572 =673,737 =768,770,
774=776,781,785=786
Memduh Erdemir (Kırşehir) - Manisa
Milletvekili Sami Binicitoğlu'nun, Türkiye'
nin telefon meseleleri ve kurulması ka
rarlaştırılan haberleşme sanayii konula
rında 'bir Meclis Araştırması yapılması
na dair önergesi münasebetiyle.
311:323
Şaban Erik (Malatya) - İş kanunu
tasarısı münasebetiyle.
553,570 £71,778,779,
790
Nihat Erim (Kocaeli) - İstanbul Mil
letvekili Çiştin Altan'm, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Baş- *
bakanlık tezkeresi münasebetiyle,
441,442
Nuri Ero£an (İstanbul) - İstanbul Mil
letvekili Çetin Altan'm, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi münasebetiyle.
463 =364
— Zonguldak Milletvekili Bülent Eee^
vit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili
bir senatör tarafından yazılan kitabı
Turizm ve Tanıtma ile alâkası -olmadığı
halde, Devlet parasiyle satınalıp parasız
dağıtıldığı idd'iasiyle Turizm ve Tanıt
ma Bakanı hakkında bir gen«om açıl
masına dair önergesi münasebetiyle. 623:626,
627
, Hhami Ertem (Edirne) - Ege Üniversitesn bina ve tesisatının yapımı hakkın
da kanun tasarısı ile tamir Milletvekili
Mustafa Uyar ve Arif Ertunga'nın ve
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun
teklifleri münasebetiyle.
j
363
Selâhatfcin H^dn Esatoirlu (Nevşe
hir) - İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama dokunul m azlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi münase
betiyle.
• 524:530

let parasiyle satmalıp parasız dağıttığı
iddiasiyle Turizm ye . Tanıtma ' Bakanı
hakkında bir

gensoru

Önergesi münasebetiyle.

açılmasına

dair
626

—u
Sayfa
Güley'icı komünistlik suçundan açılan dâ
vada beraet ettiğine ve bu konuda yapı
lan iddiaların yersizliğine dair.
757:758
MusHhittin CHirer (Sakarya) - Sakarya
İli dolaylarında meydana. gelen deprem
felaâketi sonuçlarına ve yapılacak bina
ların depreme dayanıklı olması için ge
rekli tedbirlerin alınmasına dair.
586 ;587

Sayfa
Abdurrahman Güler (Çorum) - 1 § ka
nunu tasarısı münasebetiyle.
504 :Ö06
— 7T2 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçi
leri Kanununda değişildik yapılın asına
dair kanun tasarısı ile İ&anUml Millet
vekili Reşit. Ülker'im be'kgi parasının, kal
dırılmasına dair kanun teklifi münasebe
tiyle.
259,271:272
Ferda öüley (Ordu) - Kge Üniver
sitesi bina ve tesisatının yapımı hafckıucla kanun tasarısı ile İBmir Milletvekili
Mustafa Uyar ve Arif Ertumga'nm ve
Uşak Mili ötvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun
tofelMerİ münascbetûyte.
„ 360,365:366
—• îstanibu'l Milletvekili Çetin AJtan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında
Başbakanlık tczlkeresi
münasebetiyle.
371:392,517
— Vefat etmiş olan kardeşi Refik

Mubiddin O-üren (istanbul) - Ege Üni
versitesi bina ve tesisatının yapımı hakkın
da kanun tasarısı ile tamir Milletvekili
Mustafa Uyar ve Arif Brtunga'nm ve
Uşak Milllfltvefkili Fahri Uğrasızıoğlu'nun
teMifleri münasebetiyle.
362:363
Selâhattin Güven (Trabzon) - İkinci
Beş Yıllîk Kalkınma Plânı uygulanması
eöalanua dair kanun tasarısı münaseneıtisyle.
244:245

H
rakılmasma dair demeci ve Dışişleri ba
kanı İhsan Salbrİ Çağlayangil'İn ecvafeı
münasebetiyle.
351 r352

Behice Hatko Boran (Urfa) - Kıb
rıs'ta olup bittiye gtirilmck istenen Enosise ve oradaki Türklerin himayesiz I »

I
Settar tksel (İzmir) - Yasama doku
nulmazlığının kaldml'ması hakkımla Baş
bakanlık tezfkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu münasdb etiyle.

736

Şefik inan (Çanakkale) - İkinci Beş
Yıllık
Kalkınma
Plânı
uygulanması
esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle.
194:195,200:20.1,210:211,218:219,
226:226,249 =250,257:258
ismet İnönü (Malatya) - îstanlbul Mil
letvekili Çatitı'Attan \n, yasama dokunulıınazilığınm kaldırılması halkkında Başlbafeanlıfk tezkeresi münasebetîyle.
400.408
—• Zranguldak Mrlletveddli Bülent Kcevit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili
ibir senatör tarafından yaKilan
kıtanı

•

'Turizmi ve Tanıtma ile alâkası olmadığı
halde, ]>evlet parasiye1] satınalıp parasız
dağıtıldığı iddiası yi e Turizm ve Tanıt
ıma Bakanı hakkında "bir gensora açıl
masına dair Önergesi münasebetı'ıyle.
603:606
" Hilmi işgüzar (Sinop) - İkinci Beş Yılhk Kalkınma Plânı uygulanması esas
larına dair kanun tasarısı hakkında Ana
yasa Komisyonu mütalâası ile Plân Ko
misyonu raporu münasebetiyle. 116 ;118,123,
193:194
— Manisa Milletvekili Sami Binici'oğlu'nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve
kurulması kararlaştırılan haberleşme sa
nayii konularında bir Meclis Araştırması
yapılmasına dair önergesi münasebetiyle, 310:

— 35

K
Sayfa
Yahya Kanbolat (Hatay) - iş kanunu
tasarısı münasebetiyle.
550:551
— Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Ge
nel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zi
rai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı
kurum okuli ve kuruluşlara döner serma
ye verilmesi ha'kkında kanun tasarısı ile
CuımOıur^yet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun
teklifi münaselbetiyle.
720
Kâzım Kangal (Sivas) - Y. S. K. Ge
nel Müdürlüğünün Sivas'taki çalışmala
rının yet ersizi iğine, bu konuda tedbirler
alınması g-arektiğine dair.
490:491
ismet Kapısız ( Konya) - Zonguldak
Milletvekili Bülent
Ecevit
ve 16
arkadaşının, Adalet Partili bir se
natör tarafından
yazılan kitabı Tu
rizm ve Tanıtma ile alâkası Almadığı
halde, Devlet parasiyel satınahp parasız
dağıtıldığı iddksiyle Turizm ve Tanıt
ma Bakanı hacında bir gensoru açıl
masına dair Önergesi miHiasebetiyic.
60fi :606
Enver Kaplan (Maraş) - Maraş'ın,
•Göksün, Afşin, ve Sam ilçelerinde hay
van hırsrzilığı olaylarının arttığma, bu
konuda gerekli tedbirlerin alınmasına
dair' demeci.
768:7;")!)
Ali Karcı (Adana) - istanbul Millet
vekili Çetin AHan'm, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması halkkında Başba
kanlık tezkeresi münasebetiyle.
578,579
— İş kanunu tasarısı münasebetiyle.
573
— İzmir Milletvekili Settar îkael'iıı,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezikeresi münase
betiyle.
796:797
İlyas Kılıç (Samsun) - Aydın Milletve
kili Reşat Özarda'nm, Millet Meclisinin
bugünlerde tatile gireceği gerekçesiyle,
telekomünikasyon ile ilgili Meclis Araş
tırmasının görüşülmesinin bitirilmesinden'
sonra gündemde bulunan Önemli kanun,
tasarısı ve teklifleri ile,
— Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun, Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel kanunu tasarısı münasebetiyle
641:642

Sayfa
— İş kanunu tasarısı münasebetiyle.
770
— Samsun'da yapılacak Azot Sanayii
fabrika ihalesi dolayısiyle,
304:305
t. Etem Kıhçoğlu (Giresun) - İkinci
Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması
esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle
'
251:252
Faik Kırbash (Burdur) - Ankara ve is
tanbul şehirleri içme, kullanma ve en
düstri suyu temini hakkında kanun tasa
rısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker
ile 9 arkadaşının teklifi münasebetiyle 38:39
— Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867
sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine
dair kanun tasarısı münasebetiyle
28:29
— Trabzon Milletvekili Hamdı Orhon
ve Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi §eref Kayalar'ın, çeşitli teadül ve teşkilât
kanunları ile diğer kanunlarda mevcut
aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi
hakkındaki 28 . 2 . 1958 tarih ve 7244 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında karnın teklifi münasebe
tiyle
708:709
Coşkun Kırca (İstanbul) - Ankara ve
İstanbul şehirleri içme, kullanma ve en
düstri suyu temini hakkında kanun tasa
rısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker
ile 9 arkadaşının teklifi münasebetiyle 39:40
— İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
uygulanması esaslarına dair kanun tasa
rısı münasebetiyle
104:110,122:123,130:131,
189 =191,205:206,220 =221,224 =225,228:
229,243,247:249
— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi mü
nasebetiyle.
443,451,464
— t§ kanunu tasarısı münasebetiyle 574,
768,769,784,791:793
— Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon
ve Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şe
ref Kayalar'ın, çeşitli teadül ve teşkilât
kanunları ile diğer kanunlarda mevcut
aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi

*
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Sayfa
hakkındaki 28 . 2 . 1958 tarih ve 7244 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanım teklifi münasebe
tiyle
712:713
— Türk SMâhilı Kuvvetleri Personel
Kanunu tasarısı 'münasebetiyle 676:078,678,679,
682:683
— 772 sayılı Çanşji ve Mahalle Bekçileri Kanununda değişiklik
yapılmasına
dair kanun tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in Bekçi Parasının kail
di rnımasnıa dair kanun ıteM'ifi tmünasebc%<le

278

Celâl Nuri Koç (Kara) - Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü
ite Zirai Mücadele ve Zirai Karantina
Genel Müdürlüğüne bağlı kurum okul ve
kuruluşlara döner sermaye verilımesi hafckmda kanun tasarısı Jle Cumhuriyet föe:
natosıı Tunceli Üyesi Mehmet AH Demir
ve 9 arkadaşının kanun teklifi münasebe
tiyle
723,726,728 729
Yunus Koçak (Konya) - Istanlbul Mil
letvekili Çetin Altan'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi münasebetiyle 403 =407,407:408
— İzmir Mütletv.eknS: Settar * İkseSİ'in,
yasmtna dokunulmazlığının (kaldırılması
hakkında Başjbafcanlık tezkeresi münase
betiyle
736:738
—• Tüıik Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanunu tasarısı münasebetiyle 668:669,681:682,
686
Tevfik Koraltan (Sivas) - İstanbul
Milletvekili Çetin Altan'ın yasama doku
nulmazlığıma kaldırılması hakkında Baş'bakanlık tezkeresi (münasebetiyle
428:432
Feyyaz Koksal (Kayseri) - İkinci
Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması
esaslarına dair kanım tasarısı münasebe
tiyle
212:213,244
— îs, kanunu tasarısı jnünasebetiylo
771:772,775,781
' —• 77'2 sayılı Çarşı ve Mahalle Bek
çileri Kanununda değişiklik yapılmasına
ı
£

Sayfa
dair kanun. tasarısı ile İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in Bekçi Parasının kaldı
rılmasına dair kanun teklifi münasebetimle 275
— Zonguldak Milletvekili Bülent Eecvit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili bir
senatör tarafından yazılan (kitabı Turiam
ve Tanıtma ile alâkası olmadığı halde,
Devlet parusi|yle tsatınalıp parasız dağıttı
ğı iddiasiyle Turizm ve Tanıtıma Bakanı
hakkında îbir gensoru açılmasına dair
önergesi münasebetiyle

601

Rıza Kuas (Ankara) - Ereğli Kümür
Havzasındaki ocakların Devletçe İşSctâlmesi hakkında 3867 sayılı Kanuna «Ut bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısı
(münasejbetiyle
29:31
— Is kanunu taisarısı münasebetiyle 497,498:
500,507 J508,510,512 -.513,550,553:554,
562 1563,569 :570,761,763 =764,770,772,
775:776J[777 =778,783,789 =790,794 =795
Âdil Kurtel (Kars) - İkinci Bes, Yıllık
Kalkınma Plânı uyguLamması esaslarına
dair kanun tasarısı ımünasehetiyle 187:188,196:
*
197,240:241
— Vakıflar Genel Müdürllüğü görev
ve [kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek
ve ibîr geçici madde eklemmesine ve bu
•kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle

26

Nihad Kürşad (Turizm ve Tanıtma
Bakanı) (İzmir) - Aydın Milletvekili Re
şat özarda'nm, Pamukkalc'nin ldöylüler
tarafından kesilen <su]yumın ımnınhaısı ran
Pamukkale'ye tahsisi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusu jmünasebetiyfe

340

— Zonguldak Milli et vekili Bülent Eeevit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili (bir
senatör tarafından yazılan kitabı Turizm
ve Tanıtma ile alâkası olmadığı (halde,
Devlet parasıyle satınalıp parasız dağıttı
ğı îddiaısiyle Turi&m ve Tanıtana Balkanı
hakkında bir g'emsoru açılmasına dair
önergesi münasebetiyle
628:632
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L
Sayfa
doğan
bâzı
aknunun uygulanmasından
305:309
saldıklara dair dömeei

Sayfa
Abdurrahman Şeref Lâç (İstanbul) •
45 sayılı Yüksek Hâlkiruler Kurutu Kaau-

M
Zetd Memişoğlu (Maliye Bakanlığı
Müşaviri) - Trabzon Milletvekili Ham
dı Orhon ve Cumhuriyet Senatosu Bursa
Üyesi Şeref Kayalar'm, çeşitli teadül ve
teşkilât kanunları ile diğer kanunlarda mev
cut aylık ve üeret tutarlarının değiştiril
mesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 tarih ve
7244 sayılı Kanunun 5 neti maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi müna-

710
sebetiyie
Sadık Tekin Müftüoğlu (Devlet Ba
kanı) (Zonguldak) - İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı uygulanması esaslarına dair
kanun tasarısı münasebetiyle
92:93,125:126,
127:128,131,188:189,203;205,215,222
— Tunceli'nin Pülümür ve Erzincan'ın,
Tercan ilçelerinde vu'kubulan deprem felâ
ketine dafir
692:693

N
Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) - îş kanu
nu tasarısı münasebetiyle
496:497,502:503,
514,548:548,95a: 553,559,567,569,573:574
— 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Belcçilemi Kanununda değişiklik yapılmasına dair
kanun tasarısı ü-e İstattbul Milletvekili Re

şit Ülker'in Bekçi parasının kaldırılması
na dair kanun teklifi münasebetiyle
26*2:263,
270:271
Nerotin Neftçi (Mu§) - İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma1 Plânı uygulanması esaslarına
dair kanun tasanısı münasebetiyle 128,191,211,
218,239,241

Kâmil Ocak (Devlet Bakanı) (Gazian
tep) - Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlü'nun, Toledo güreş 'kafilesine güreşçiler
den başka katılanların adedine, oradaki gö
relilerine ve alacakları döviz miktarına da
ir sorusu münasebetiyle
334:337
İzaet Oktay (Muğla) • Zonguldak Mil
letvekili Bülent Ecevit ve 16 arkadaşının,
Adalat Partili bir senatör tarafından yazılan
kitabı Turizm ve Tanıtma -îte alâkası olma
dığı halde, Devlet parasiyle satınalıp para
sız dağıttığı iddüasiyle Turizm ve Tanıtma
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına da
ir önergesi münasebetiyle
618
Süleyman Onan (Kırşehir) - Ege Üni
versitesi bina ve 'tesisatının yapımı hakkın
da 'kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve Arif Ertunga'nm, ve Uşak
Milletvekilli Fahri Uğrasızoğlu'nun teklif
leri münasebetiyle :
367:368
— Ereğli Kömür Havzasındaki ocakla

rın Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
32:33
— İş kanunu tasarısı münasebetiyle 501:502
— Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Ka
rantina Genel Müdürlüğüne bağlı kurum,
okul ve .kuruluşlara döner sermaye veril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli üyesi Mehmet Ali De
mir ve 9 arkadaşının kanun teklifi münase
betiyle
713:71-8,722:723,
725,727:728,730
— -772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçile
ri Kanununda değişiklik yapılmasına dair
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in Bekçi parasının kaldırılması
na dair kanun teklifi münasebetiyle
278:279
Hamdı Orhon (Trabzon) - Ege Üniver
sitesi bina ve tesisatının yapımı hakkında
kanun tasarısı ile İzmir MİM'etvekİM Muşta-
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Sayfa
fa Uyar ve Arif Ertunga'nın, ve Uşak Mil
letvekili Fahri Uğrasızoğlutoun teklifleri
münasebetiyle
364
— Kendisi ve Cumhuriyet -Senatosu
Bursa Üyesi Şeref Kayalar'in, çeşitli teadül
ve teşkilât kanunları ile diğer kanunlardan
mevcut aylık ve ücret tutarlarının değişti
rilmesi hakkındaki 28 , 2 . 1958 taralı ve
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin de-

Sayfa
ğiş'&inilmesi hakkında 'kanon 'teklifi müna
sebetiyle
711:712
— Türk Silâhlı Kuvvetler Personel Ka j
nunu tasarısı münasebetiyle
676
—. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçile
ri Kanununda değişiklik yapılmasına dair '
kanun -tasarısı İle İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in Bekçi parasının kaldırılması
na dair kanun teklifi münasebetiyle
266:267

ö
Oevat Önder (Erzurum) - İkinci Beş
Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması esasla
rına dair kanun tasarısı münasebetiyle 132,189,
193,226:227,24i :242,246,254

— Jş kanunu tasarısı münasebetiyle 765:766
— Pamukkale'nin köylüler tarafından
kesilen suyunun münhasıran Panıukkale'yo
tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne dair
sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın sözlü cevabı münasebetiyle 340:
341

— Tasarruf bonoları ihracı hakkında
kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 15:16
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı münasebetiyle
665:666,679:680,
. 685:686
— 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri
Kanununda değişiklik yapılmasına dair
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in Bekçi parasının kaldırılmasına
dair kanun teklifi münasebetiyle
272
Kaya özdemir (istanbul) - Hafta ta
tili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 neü
maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle
356:357
— İş kanunu tasarısı münasebetiyle 497,500:
501,510,552,563,564,569,766:
767,773,7.78,779,790:791
Nazmİ Özoğvl (Edirne) - İş kanunu
tasarısı münasebetiyle
569,765,779,784:785
~ Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısı münasebetiyle
683 ;684,686,
702:704
— 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri
Kanununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit
"Ülker'in Bekçi parasının kaldırılmasına
dair kanun teklifi münasebetiyle
269:270
Seyfi öztürk (Devlet Bakanı) (Eski
şehir) - İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
uygulanması esaslarına dair kanun tasarı
sı münasebetiyle
192,197,214:215,241,258

Emin Paksüt (Ankara) - İstanbul Mil
letvekili Çetin Altan'm yasama dokunul

mazlığının kaldırılması hakkında [Başba
kanlık tezkeresi münasebetiyle
432:438

Murat öner (Afyon Karahisar) - İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması
esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle
127,131:132,185:186,198,215
Haydar ösalp (Niğde) - Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü İle
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel
Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuru
luşlara döner sermaye verilmesi hakkında
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 9 ar
kadaşının kanun teklifi münasebetiyle 725:726
Reşat özarda (Aydın) - Adana Mil
letvekili Kasım Gülek'in Önceki bir birle
şimde dış ilişkiler konusunda yaptığı ko
nuşma ve Türk - Yunan ilişkileri hakkın
daki demeci ve Dışişleri Bakanı thsan
Sabri ÇağlayangiPin cevabı münasebetiyle 181:
182
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Sayfa

Sayfa
senatör tarafından ya2ilan kitabı Tu
rizm ve Tanıtma ile alâkası olmadığı hal
de, Devlet parasiyle satınalıp parasız
dağıttı iddiasiyle Turizm ve Tanıtma Ba
kanı hakkında bir gensoru aşılmasına
dair. önergesi münasebetiyle 602 =603,607:611,
627:628

— Millet 'Meclisinin 29 . 7 . 1967 tari
hine kadar çalışmalarına ara verme
si ve 31 . 7 . 1967 tarihinden itibaren
1 Kasım 1967 tarihine kadar tatile gir
mesi hakkında parti grupları temsilcile
rinin önergesi münasebetiyle
796
— Zonguldak Milletvekili Bülent Eeevit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili bir

S
Osman Saraç (Tokat) - İkinci Beş
Yıllık Kalkınma Plânı uygulaması esas
larına dair kanun tasarısı münasebetiyle 254
— Lise ve dengi okullarda din dersi
konulması için öğrencilerin başvurmala
rının dikkate alınmasına dair
491:492
tsmail Sarıgöz (Bize) - Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
673,680:681
Kemal Sarfıibrabimoğlu (Adana) • Haf
ta tatüı hakkındaki 394 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâ
veler yapılması hakkında kanun tasarısı
v
münasebetiyle
356
Kemal Satır (Elazığ) - 22 . 7 . 1967
tarihinde Adapazarı ve dolaylarında mey
dana gelen deprem felâketi hakkında de
meci
544
— Edirne Milletvekili Ahmet Bilgin'in konuşmalarında O. H. P. ne haksız
sataşmalar yaptığı hakkında demeci 697:698
Sabahattin Savacı (Gümüganf) - An
kara ve İstanbul şehirleri içme, kullanma
ve endüstri suyu temini hakkında kanun
tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi münasebetiy
le

40

— İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
uygulanması esaslarına dair kanun tasarı-

Muzaffer Şamiloğlu (Kars) - Kars'ta
sel âfetinin yaptığı zararlara ve bu ko
nuda tedbir alınmasına dair
350
Nevzat Şener (Manisa) - İstanbul {Mil
letvekili Çetin Altan'ın yasama dokunul-

sı münasebetiyle

112:116,207,216,227,252,25e:
'257
— 1§ kanunu tasarısı münasebetiyle 503:504,
780,781
— Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Ge
nel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zi
rai Karantina Genel Müdürlüğüne bağ
lı kurum, okul ve kuruluşlara döner ser
maye verilmesi hakkında kanun tasarısı
ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının ka
nun teklifi münasebetiyle
720:721
Befet Sezgin (Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı (Çanakkale) - Ereğli Kömür
Havzasındaki ocakların Devletçe işletilme
si hakkında 3867 sayılı Kanuna ek bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısı
münasebetiyle
31:32
Bubi Soyer (Niğde) - Çarşı ve Ma
halle Bekçileri Kanununun bugünkü du
rumuna ve bekçilerin ücret alamamaları
sebebiyle şikâyetlerine dair demeci ve
Başkanlığın cevabı münasebetiyle
90;91
— 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçi
leri Kanununda değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in bekçi parasının
kaldırılmasına dair kanun teklifi münase
betiyle
268:269

mazlığınm kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi münasebetiyle
516
— Tasarruf bonoları ihracı hakkında
kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle

13
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Adnan Şenyurt (Erzurum) - İkinci Beş
Yıllık Kalkınma Pl&m uygulanması
esaslarına dair Kanun münasebetiyle
240
— 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçi
leri Kanununda değıişiklik yapılmasına

dair kanun tasarısı ile İstanbul
vekili

Reşit

Ülker'in

bekçi

Sayfa
Millet

parasının

kaldırılmasına dair kanun teklifi münasetiyle

259:260,274:275

T
ve Tanıtma ile alâkası olmadığı halde,
Devlet parasiyle satınahp parasız dağıttı
ğı idiasiyle Turizm ve Tanıtma Bakanı
hakkında bir gensoru açılmasına dair
Önergesi münasebetiyle
619:620
Ahmet Topaloğlu (Millî Savunma Ba
kanı) (Adana) - Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel kanunu tasarısı münasebetiyle 671:
673,706,708
Ahmet Türkel (Ticaret Bakanı) (Bur
sa) - Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı
Kanunun 4 ııcü maddesinin (D) fıkrasına
bâzı ilâveler yapılması hakkında kanun
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi münasebetiyle
356

Ahmet Tahtakılıç (İstanbul) — İkinci
Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması
esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle
213:214,243:244
— Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirad
Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı ku
rum, okul ve kuruluşlara döner sermaye
verilmesi hakkında kanun tasarısı ile
'Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun
teklifi münasebetiyle
728
— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili bir
senatör tarafından yazılan kitabı Turizm

u
Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) - Ege ÜniÜnivcrsitcsi bina ve tesisatının yapımı
hakkında kanun tasarısı ile îzmir Millet
vekili Mustafa Uyar ve Arif Ertunga'nın, ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifleri münasebetiyle 364:365,369
— tkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
uygulanması esaslarına dair kanun tasa
rısı münasebetiyle
229:230
Hayrettin Uysal (Sakarya) - Sakarya
ili ve dolaylarında meydana gelen dep
remin yaptığı can ve mal kaybına ve ge
rekli yardımların yapılmasına dair
639 ;640

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - İkinci
Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması
esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle,
126:127,222 =223,237:238,2v2 ;243,250:
251
— 'Trabzon'da elde edilen yaş çay yap
rağının satınalmması gerektiğine dair 350:351
Bahattin Üzunoğlu (Samsun) - Tolcdo güreş kafilesine güreşçilerden başka
katılanların adedine oradaki görevlerine
ve alacakları döviz miktarına dair sorusu
ve Devlet Bakanı Kâmil Ocak'm sözlü ce
vabı münasebetiyle ^
337:338

Ü
Eeşit Ülker (İstanbul) - Hafta tatili
'hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4 netü fmadıdesinin (D) fıkrasına foâzı ilâıveleır yapılmıası hakkınca kanun tasarısı mıünaselbetiyle
354:3Ö6
— İş kanunu tasarısı nuünasebetiyle 497,498.
506,510 £11,761,763,782:783,788:789,793

ı

— İzmir Milletvekili Settar İksel'in,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
(hakkında Başbakanlık tezkeresi münasebe
tiyle
733:734
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısı münase;betiyl'e 601:665,676,700:
701

— 41 —
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Sayfa
— 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri
Kanununda değişiklik yapılmasına dair
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Be-

Şİt Ülker'in Bekçi parasının kaldırılmasına Idair kanun teklifi mûnaseJbetiyle 260:262,
271,276,277

tamail Hakkı Yılanhoğlu (Kastamo
nu) - Tasarruf bonoları ihracı hakkında
kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
— Urfa Milletvekili Belde* Hatko Boran'ın, Kıbrıs'ta olup 'bittiye getirilmek is-

tenen Enonise ve oradaki Türklerin hima
yesiz bırakılmaraasına dair demeci ve Dış
işleri Bakam İhsan Sabri Çağlayagü'in
cevabı münasebetiyle
352

10

Sayfa
Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Tasarruf
bonoları ihracı hakkında kanun tasarısı
ve teklifleri münasebetiyle
14:15
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