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Fihrist 

ATATÜRK 

Sayfa 
— Atatürk'ün aziz ruhuna saysı du

ruşu. 78 

— 'Başbakan Süleyman Demirel'İn, 
İrak'a yapacağı 'ziyarette 'kendisine refa
kat edecek olan •Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dış
işleri. Balkanlısına, içişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın vekillik etmesi (3/732) 23 

— Bagbakan Süleyman Demirel'İn. 
Irak'a yapacağı ziyarette kendisine refa
kat edecek olun Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Barkanı Refet Seagin'iıı dönüsüne ika-
dar, Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabcy-
H'ııîn vekillik etmesi (3/733) 23:24 

—• Başbakan Süleyman Deımirel'in, 
Romanya'ya yapacağı 'ziyaretten dönü
şüne kadar, kendisine Adalet Bakanı Ha
san Dinçer'in vekillik etmesi (3/712) 21 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Romanya'yı ziya rot inde •kendisine refa
kat. edecek •olan Dışişleri Bakanı İhsan 
Saıhri Oağ]nyaııış;iI'in, "dönüşüne kadar, Dış
işleri Bakanlığına, İçişleri Balkanı Faruk 
Kükaıı'ın vekillik etmesi (3/7.13) 21 

— Başbakan Süleyman Demirel'İn, 
Romanya ziyaretinde .kendisine refakat 
(vleeok -olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam Rei'et Sezgin-in .dönüşüne kadar. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 
Köy İşleri 'Bakanı Turgut Toker'in vekil
lik etra-esi (3/715) 21:22 

— Başbakan Süleyman Demirci'm, 
Romanya'yı ziyaretinde kendisine re-fn-
İtat edeıeek olan Sanayi Balkanı Mehmet 
Turgut'un -dönüşüne kadar, Sanayi Ba
kanlığına, Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in vekillik etmesi (3/714) 21 

Sayfa 

— Başbakan .Süleyman Demirci'm, 
Tahran'a yapacağı seyahat dolayısiyle 
Kendisine refaikaıt edecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Saıhri Çağlayangil'in dönü
şüne kadar Dışişleri, Bakanlığına, İçişleri 
Baıkanı Faruk Sukan'm vekillik etmesi 
(3/718) 19:29 

— Başbakan Süleyman Demirci'm, 
Sovyet ıSosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
yapacağı ziyarette kendisine refakat edecek 
olan Dışişleri Baltanı t'ısaıı Sabrt Çağla
yangU'in dönüşüne Skadar, Dışişleri Bakan
lığına, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm 
vekillik etmesi (3/726) 22 

— Başbakan Süleyman Demirci'm, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
yapacağı ziyarette kendisine refakat ede
cek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Refet Sez^in'in dönüşüne kadar, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına. Köy İş
leri Bakanı Turgut Toker'in vekillik et
mesi (3/728) 22:23 

— Başbakan Süleyman Demirel'İn 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
yapacağı ziyarette kendisine refakat edecek 
olan Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un dö
nüşüne kadar, Sanayi Bakanlığına, Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in vekillik etmesi 
(3/727) 2 

— Başbakan .Süleyman Demirel'İn, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
yapacağı ziyaretten dönüşüne kadar, Ba*, 
'bakanlığa, Adalot Balkanı Hasan Dinçer'in 
vekillik etmesi, (3/725) • 22 

— Başbakan Süleyman Demirci'm, 
Yunan Başbakanı Kollia's ile Dedeağaç'-

BAKANLAP. KURULU 
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Sayfa 
•ta yapacağı görüşmelerde kendisine refakat 
edecek odan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangü'in dönüğüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'-
ın vekillik etmesi (3/724) 21 

— -Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Yunan Başbakanı Kollias île Dedeağaç'-
ta yapaoağı görüşmelerden dönüşüne ka
dar, kendisine Adalet Bakanı Hıasan Din-
çer'in vekillik etmesi (3/723) 20:21 

— Başbakan .Süleyman Demirel'in, 
20 - 24 Ekim 1967 tarihileri arasında Irak'a 
yapacağı ziyaretten dönüşüne kadar, ken
disine, Ada4et Bakanı Hasan Dineer'in ve
killik etmesi (3/731) 23 

— Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın 
tngiltereye yapacakları ziyarette kendisi
sine refakat edecek olan Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın vekillik etmesi (3/766) 24 

— İran ve Pakistan Devlet - BaşkanJan 
ile Tahran'da yapılacak toplantıya katıla
cak olan Başbakan Süleyman Demirel'in dö
nüşüne 'kadar, kendisine Adalet Bakanı Ha
san Dinçer'in vekillik etmesi (3/717) 19 

— Vazife ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin dönü
şüne kadar, kendisine, Devlet Bakanı Seyff 
öztürk'ün vekillik etmesi (3/765) 24 

— Vaızife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Saibri Çağiayangil'e, İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm vekillik etmesi 
(3/802) 463 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı thaan Sabri Çağlayangil'
in dönüşüne kadar, kendisine İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesi (3/720) 20 

3*yfa 
— Vazife ile yurt dışına giden Maliye 

Bakanı Cihat Bilgehan'a, Devlet Bakanı 
Seyfi östürk'un vekillik etmesi (3/803) 463 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm düiiüşüne 
kadar, kendisine, Muit Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu'nun vekillik etmesi 
(3/729) ' 23 

— Vazife ile Yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı İlhami Ertem'e Devlet Ba
banı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik et
mesi (3/786) 164 

— Vazife İle yurt dışına giden Millî Eği
tim Bakanı İlhami Ertem'in, dönüşüne -ka
dar kendisine Millî Savunma, Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun vekillik etmesi 3/716) 22 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekil
lik etmesi (3/804) 463 

— Vazife ile yurt dışına giden Tiearet 
Bakanı Ahmet Türkel'e Devlet Bakanı Sey-
fİ öztürk'ün vekillik etmesi (3/787) 164 

— Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in dönüşüne kadar, 
kendisine Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün 
vekillik etmesi (3/722) 20 

— Vazife ilio yurt dışına gidecek olan 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Ni'had Kürşad'-
ın dönüşüne kadar, kendisine, Devlet Ba
kanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmesi (3/730) 23 

— Vazife İle yurt dışına giden Ulaştır
ma Bakanı Sadettin Bilgiç'in dönüşüne ka
dar kendisine Devlet Baltanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin vekillik etmesi (3/773) 78:79 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in dönü
şüne kadar kendisine Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli'nin vekillik etmesi (3/719) 20 

(3/721) 20 

ÇEŞİTÜ İŞLER 

— A. P. Grup Başkanvekili İstanbul 
Milletvekili Aydın Yabjın'm; Hükümetin 
toplantı halinde bulunması ve Genel Kuru

la temsilci gönderememesi sebebiyle Mecli
sin 29 , 11 , 1967 Çarşamba günü toplan
masına dair önergesi 262 
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— Antalya Milletvekili ihsan AtaÖv'-
ün, Meclis çalışma düzeni ile ilgili Önerge
lerin Başkanlık Divanına gitmeden okunup 
oylanması gerektiğine dair Önergesi 535,540 

— Aydın Milletvekili' Reşat Özarda'nın, 
vukubulan deprem felâketleri dolayısiyle 
Arnavutluk ve Yugoslavya Meclisleri Baş
kanlarına Millet Meclisinin üzüntülerini 
bildiren birer telgraf gönderilmesine dair 
önergesi 382 

— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Meclisin çalışma düzeniyle ilgili' te-
mennilcrino dair demeci 520:530 

— 1961 Anayasasının meriyetinden beri 
altı toplantı1 yılı geçmiş olmasına rağmen 
içtüzüğün yapılmamış olması karşısında, 
içtüzük tekliflerini yapacak olan sayın 
üyelere yardımcı olmak üzere, bâzı dokü
manların hazırlandığı hakkında Başkanlı
ğın sunuşu 2435 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Hükümet tarafından Kıbrıs konu
sunda izahat verilmesine dair önergesi! 74 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, içinde bulunduğumuz şartlar göz 

GENEL GÖRÜŞ» 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'
nın, Kıbrıs hakkında uygulanacak millî po
litikanın esaslarını tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/27) 383:385 

— Kaycsri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında 
millî siyasetin tesbiti ve takibi için bir ge
nel görüşme açılmasın» dair önergıesi (8/26) 383 

— Ankara Milletvekili Alpaslan Türkeş'-
İn, Kıbrıs konusunda takibedilen politika 
dolayısiyle Başbakan hakkında Anayasanın 
89 neu maddesi gereğince bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/58) 209 370,310:348 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Balan
ın, Kayseri'de vukua gelen hâdiseler sebe
biyle Hükümet hakkında Anayasanın 89 
nen maddesi gereğince bir gensoru açılma-

önünde tutularak fevkalâde mazeretler dı
şında sayın üyelerin Meelise devamı ve 
Meclis çalışmalarının düzenlenmesi konu
sunda önergesi 140 

— flnıp Başkan vekili erinin, gündemde 
bulunan genel1 görüşme ve Meclis araştır
ması önergelerinin görüşül meşinin 1 Ara
lık 1967 Cuma gününe bırakılmasına ve 
sözlü soruların cevaplandırılmasına geçil
mesine dair önergesi 225:226 

— Meclîs çalışma! ar iyi e ilgili olarak ve
rilen önergelerin, parti grupları yetkilileri
nin Meclis Başkanının Başkanlığında yapı
lacak toplantıda görüşüleceği ve varılacak 
kararların Genel Kumla getirileceğine dair 
Başkanlığın açıklaması 382 

— Millet Meclisi Başkanlık Dîvanı üye
liklerinin gruplararası görev yerleri' ile 
adaylarının tesbitilıe imkân vermek için 
Meclis toplantısının 10 Kasım Cuma günü 
saat 15 e bırakılmasına dair gruplar baş
kan vekil terinin önergesi 74:75 

— Parti grupları temsilcileri ile bâzı 
milletvekillerinin, Meelisin çalışma saat ve 
düzeni hakkında önergeleri 530:535 

13 ÖNERGELERİ 

— Samsun Milletvekili Ilyas Kılhç'ın, 
kanserin tedavisini, hastalığa duçar olan
ların yurt ölçüşümde takibi île tedavi ve.1 

kontrolünü sa>ğhya:cak örgütün kurulma
sını, bu hizmette çalışacak sağlık persone
linin yetiştirilmesini mümkün kılmak ve 
bu hususta alınacak diğer tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir genci görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/25) 176,270:291 

sına dair önergesi (11/56) 126:127,176 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'
nın, Ankara'da toplantı yapan Kıbrıslı Mü
cahitlere karşı Emniyet görevlilerinin dav
ranışları sebebiyle içişleri Bakanı Faruk 
Sükan hakkında Anayasanın 89 neu mad
desi geı-eğînce bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/54) 124:126,175 

GENSORU ÖNERGELERİ 
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Sayfa 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

nın, Kıbrıslı soydaşlarımıza karşı Türk 
Devleti olarak girişilen taahhütlerin yerine 
getirilmemesi sebebiyle Hükümet hakkında 
Anayasanm 89 nevi maddesi gereğince bir 
gensoru aeılmasma dair Önergesi (11/57) 127, 

175:176 

Sayfa 
— Zonguldak Milletvekili Bülent tice-

vit'İn, bâzı arkadaşlariylc birlikte Vermiş 
oldukları aynı konudaki gensoru önergesini, 
Kıbrıs'taki buhranın had devreye girmiş 
olması sebebiyle geri alması (11/55) 126 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa , 
934 — Çeşitli teadül ve teşkilât kanun-

lariyle diğer kanunlarda mevcut 
aylık ve ücret tutarlarının değişti
rilmesi' hakkındaki 7244 sayılı Ka
nunun 5 nei maddesinin tadiline 
dair Kanun 9 655 

16 533 
21 44 
708:713 

935 — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı- Kesinhesap Kanunu 1 458 

8 848 
18 12: 

13,57,75:78,171,1721214,250:253 

936 — Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 1 458 

16 575 
18 18: 

19,57,95:98,17i :172,214,270:273 

937 — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1964 bütçe yıiı Kesinhesap Kanu
nu 11 135 

16 575 
18 19: 

20,57,99:102,172,172,214,274:277 

938 — Devlet Üretme Çiftlikleri GeroeJ' 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesin
hesap Kanunu 1 458 

8 848: 
849 

18 11 : 
12,57,57,71:74,171,172,214,246:249 

No. Cilt Sayfa 
939 — Vakıflar Genel Müdürlüğü .1963 

bütçe yıh Kesinhesap Kaimimi I 459 
8 848 

17 574: 
575,603,612:615 

18 171, 
172,213:214,242:245 

940 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel-
Müdürlüğü 1963 bütçe1 yılı Kesin-
hesap Kaınunu 1 458 

16 576 
18 20: 

21,58,107:110,172,172,278:281 
941 ~ Hudut ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğünün' 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 654 

16 575 
18 21: 

22,58,103:106,172,172,282:285 
942 — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1963 yılı Kesinhesap Kanunu 1 459 
8 848 

17 573: 
574,603,603:611 

171, 
172,213,238:241 

943 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ticaret ve kal
kınma İle ilgili IV, kısmın eklenme
sine dair Protokol ve eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun 1 629 

16 575 
18 189, 

214,306:309,342,364:365,374:377 



No, Cilt Sayfa 
944 — Bâzı mamullerimizin tevsik edi

lecek ihraç fiyatlarında1 vergi', resim, 
hare ve benzer tesirler İtera eden 
sair mükellefiyetleri bertaraf etmeyi1 

öngören usul ve şartların ihdası 
hakkındaki- Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinin onaylanmasına dair 
Kanun 2 483 

17 4 
18 190: 

193,215,314:317,324,365,382:385 

945 — Tekel1 Getıel Müdürlüğünün 1958 
yılı Kesirthe&ap Kamımı 1 458, 

460 
16 533 
18 14: 

17,57,87:80,171,172,214,262:265 

946 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 1 458, 

460 
16 533 
18 17: 

18,57,91:94,171,172,214,266:269 

947 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 1 458, 

460 
17 147 
18 22: 

23,58,111:114,172)172,214,286:289 

948 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 
büUçte yılı Kesinhesap Kamunu 1 458, 

460 
17 147 
18 23, 

25,58,115:118,172,172,214,290:293 

949 — Orman Genel Müdürlüğü 1960 
yılı Kesinhesap Kanunu 1 520 

20 2 
21 21, 

44,62:65,91,92,150:153 

950 — Orman Genel' Müdürlüğü 1961 
yılı Kesinhesap Kanunu 1 458 

20 2 
21 21: 

22,44,66:68,91,92,154:157 

No. Cilt Sayfa 
951 — Orman Genel Müdürlüğünün 

1962 yılı Kesinhesap Kanunu 1 458 
20 294 
21 91, 

92,158:161 
952 — Orman Genel Müdürlüğü 1963 

yılı Kesinhesap Kanunu 1 459 
20 294 
21 23: 

24,44,74:77,91,92,162:165 

953 — Devlet Hava Meydanları istet
mesi Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yıh Kesitohesap Kanunu 1 459 

18 849 
18 13: 

14,57,79 =82,171,172,214,254:257 

954 — Devlet Su isteri Gemeî Müdür
lüğü 1963 bütçe yıh Kesinhesap 
Kan/unu 1 458 

17 147 
18 25: 

26,58,119:122,172,214,294:297 

955 — Karayolları- Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu 1 458 

8 848 
17 572: 

573,603,604:607 
18 11, 

11,57,59:62,171,172)213,234:237 

956 — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1964 yıii' Kesinhesap Kanunu 5 487 

21 358: 
' 359,393,474:477 

957 — Ankara üniversitesi 1964 bütçe 
yılı Kesitnhesap Kanunu 5 487 

21 90 
357:358,393,470:473 

958 — Yalova Kaplıcaları idaresinin 
1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 
1962 malî yılları bilançolarının 
onanmasına dair Kanun 1 460, 

461 
16 472 
18 14, 

57,83:8«,lTl,172f214,25S -261 
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No. Cilt Sayfa 
959 — Bâzı mamullerimizin tevsik edi

lecek ihraç fiyatlarında vergi, re
sim, hare ve benzer tesirler icra 
eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
etmeyi öngören usul ve şartların ih
dası hakkında Kararın kaldırılarak 
yerine ikame olunan karar hakkın
daki Bakanlar Kurulu kaıraırnarme<-
sinin onaylatılmasın» dair Karam 2 483 

17 4 
18 324: 

325,365,386:389 

960 — Bâzı mıatnulüerimizin ihraç fi
yatlarına tesir eden mükellefiyet
leri bertaraf etmek amaciyle: alı
nan Bakanlar Kurulu kararname
lerinin onaylanması hakkında Ka
nun 2 483 

17 4 
18 325: 

329,365,390:393,424,425,46S,482 =485 

961 — Türkiye ile tran arasında Tran
sit Anfaşması ve eklerinin' onaylatnı-
masımn uygun bulunduğuna dair 
Kanun 1 629 

16 576 
18 189: 

190,214,310=313,324,365,378 381 

962 — «XXXVII sayılı Türkiye Cum
huriyeti Listesi» (En ziyade mü
saadeye mazhar millet tarifesi) nde 
değişiklik yapılmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu kararlarının onay
lanması hakkında Kanun 5 654 

17 4 
18 330: 

331,365,402 405,424,426.494:497 

963 — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-
nin en ziyade müsaadeye mazhar 
millet tarifesinde yapılan değişik
liklerin onaylanmasına dair Kanun 7 259 

17 4 
18 331, 

365,406 =409,424,425,498:501 

964 — Türkiye Cumhuriyeti Listesi {En 
ziyade müsaadeye mazhar millet Ta-

No. Cilt Sayfa 
rifesi) nin 82 pozisyonundaki ibare 
değişikliğinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında Kanun 7 259 

17 4 
18 330, 

365,398 =401,424,425,490:493 
965 —Türkiye Cumhuriyeti Listesi (Eti 

ziyade müsaadeye mazhar millet 
tarifesi) nin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında Kanun 7 259 

17 4 
18 331: 

332,365,410:413,424,425,502:505 
966 — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

tinin en ziyade müsaadeye mazhar 
mîllet tarifesinin onaylanması hak
kında Kanun 7 259 

16 575 
18 .188: 

189,214,302 =305,324,324,364,370:373, 
424,425,468,474:477 

967 —- Türlüye Cumhuriyeti ite Arjan
tin Cıımıhuriyeti arasımda 19 Ağusı-
tos 1965 tarihinde Ankara'da im-
zaTaniainı Türkiye - Arjantin Kültür 
Anılaşmasının! onaylattın asının uy
gun1 bulunduğunla1 dair Kanun 2 217 

17 4 
18 329: 

330,365,394=397,424.425,445,486:489 
968 — «XXXVII saiyıh Türkiye Cum

huriyeti listesi» (Eni ziyade müsa
adeye mazhar millet tarifesi) nin 
yürürlüğe konulmasına dair ulam 
Bakanlar Kurulu: kararının onay
lanması hakkında1 KaMun 5 654 

17 4 
18 332: 

334,365,414 =417,425,468,506 =509 

969 — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri 
Genel Müdürlüğü île Zirai Mücaı-
dele ve Zirai Karantina Genel Mü
dürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi1 

hakkında Kanun 8 634 
15 96 
21 711, 

718:732,749=752,760,797,807:810 
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No, Cilt Sayfa 
970 — 1967 yılı Bütçe kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 22 87 

22 528, 
579:583,624,630:633,703,749,750:753 

971 — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağft 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kamun 22 87 

22 528, 
583:601,624,634:637,703,749,754:757 

972 — 1967 genel bütçesi ödeneklerin
den bir kısmının Ege Üniversitesi 
bütçesine aktarılmasına yetki' veril
mesinle dair Kanun 22 87 

22 528, 
601 =602,624,638:641,703,749,758:761 

973 — 1967 yırı Bütçe Kanununa ba'ğh 

cetvellerde değişiklik 
hakkında Kanun 

No. Cilt Sayfa 
yapılması 

22 261 
22 528, 

602:620,624,642:645,703,749,762:765 
974 — 1967 yıh Bütçe Kamununaı bağh 

(A/3) İgarctli cetvetde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 22 87 

22 528, 
620:624,703:705,749,76« :769 

975 — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
41 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 2 483 

6 15 
16 206: 

207 
17 102 
22 457, 
711:714 

KARARLAR 

244 — Yerli ilâç endüstrisi konuşumla1 

inceleme yapmak üzere kumlan.' 
Meclîs Araştırma'sı Komisyonumun 
görev suresinin) uzatılmasına dair 22 

245 — Petrol konusunda inceleme yap-
malk üzere kurulan Meclis Araş-

73: 
74 

tırması Komisyonunun görev süre
sinin uzatılmasına dair 22 116: 

117 
246 — Petrol Kanununda ineeleme ya

pılmak üzere kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonunun görev süresi
nin uzatılmasına dair 22 463: 

464 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

— Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, 
noterlik kanunu tasarısını incelemek üze
re, tasarının havale edilmiş olduğu Ada
let, Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilecek üçer üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyon teşkiline dair önergesi. 
(1/445) (4/252) 421 

— Arsa Ofisi kanun tasarısının, Ko
nut kanunu tasarısını görüşmek üzere ku
rulmuş bulunan Geçici Komisyona havale
sine dair Başkanlık sunuşu. (1/157, 1/266) 530 

— Oran değişikliği sebebiyle Geçici Ko
misyonların yeniden kurulması hakkında 
Başkanlığın açıklaması 121:124 

— Plân -Komisyonu Başkanlığının, «Er
zurum Milletvekili Adnan Şenyurt ve 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in 1961 yılında Kars, Erzurum 
ve Ağrı illerinde muhtaç durumda olan 
halka dağıtılan buğday bedellerinin ter
kini hakkında kanun teklifi» nin Plân 
Komisyonuna havalesine dair tezkeresi 
(3/797) 385:386 

— Tarım Bakamı Bahri Dağdaş'ın, Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak-
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Sayfa 
kındaki iki kanun tasarısının Tanın ve 
Hân komisyonlarından seçilecek H er üye-

— Adana Milletvekili 'Kemal Sarıibra-
hinıoğhı'nun, Türkiye'deki tarihî eser ka
çakçılığı olaylarını ve bu konuda alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair Öner
gesi. (10/22) 105:166 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
in, Elbistan olayları hakkında Aııayusaııi'iı 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/19) 176, 

465:470,470:488,540:549 

— Aydın Milletvekili Kesat uzarda,'nııı, 
•mey va ve ısabze yetiştiricilerinin elinden çok 
ucuza satınalınan ürünlerin halka ne suretle 
çok pahalıya satıldığı konusunu incelemek 
ve bu hususta almamak tedbirleri tesbit et
mek üzere- Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması yapılmasına 
-dair ö n e r d i (10/20) 176:177,049:568,651: 

66S 
— Aydın Milletvekili Reşat (karda'nm, 

orman içi köylerinin durumunu incelemek 
üzere bîr Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/26) 168:171 

—• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde 
millî menfaatler aleyhine kararlar alındığı 
ve yolsuzluklar yapıldığı iddi asiyle bu k.o-
7iuda Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına, dair 
önemesi. (1.0/18) 176,386 

— (liresıın Milletvekili Mustafa Kental 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Oiresun ve 
Ordu illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı 
mahallen tetkik ve tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına -dair önergesi. 
(10/16) 176,291:202 

— İstanbul Milletvekili Coşkun ıK'ır-
ca'nrn, büyük halk kütlelerinin sağlığını 
tehdideden hile ve ihmallere kesin olarak 
son vermek amaciyle alınması gerekli ted-

Sayfa 
den kurulu (leeiei bir Komisyonda, görüşül
mesine dair önergesi (4/42!)) 386 

birleri tesbit etmek üzere bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/24) 166: 

167 
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır

ca'nııı, tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen 
köylü ve çiftçilerin emeklerinin kargılığını 
alına.larını sağlamak için gerekli olan ted
birleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair Önergesi (10/23) J66, 

292:2D3 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Adapazarı deprem bölgesinde sağlam ve 
hasar görmemiş binaların yanında betonar
me binaların bir moloz yağım haline gel
mesi sebeplerini incelemek üzere bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/21) İfâ 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen 'ge
lirin tütün ekicileri ile ihracatçılanua 
verilen kredi ve bunların sağladıkları kâra 
karşı Ödedikleri vergi miktarı konularında 
bilgi edinilmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince ıbir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/17) 176,203:304, 

386:411,421:458 
— Petrol Araştır-ma Komisyonunun ça

lısına süresinin uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi (10/7, 8) 116:117,463:464 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı
nın öğretmen ve öğretmen kurul uslarına 
karşı olan tutum ve davranışlarım tesbit 
(itmek ve öğretmenler anlamdaki huzur
suzluğu gidermek amaciyle bir Meclisa ras
tlaması yapılmasına, dair önergesi (10/27) 702: 

703 
— Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağ

lık ve ekonomik cephelerini bütün aymıtı-
lariylo aydınlatmak ve bilgi edinmek üze
re kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
Başkanlığı önergesi (10/13) 73:74 

MECLÎS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ 

http://am.aci.ylc
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Sarf» 
— Zonguldak Milletvekili Kenan Ksen-

gitı'in, Ereğli Kömür İşletmelefimle par
tizanca hareket edildiği ve yolsuzluk ya-

—• Adalet Bakanı Hasan Diueer'm, No
terlik ıkanunu tasarısını incelemek üzere, 
tasarının havale etllilmiş olduğu Adalet, ÇH-
lışraa, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek iiwr üyeden kumlu bir Cleeieİ 
Komisyon teşkiline dair önergesi (4/252) 421 

— A. P, Grup Başkanvekili İstanbul 
Milletvekili Aydın Yalçın'ın; llükümeiin 
toplantı halimle 'bulunması ve Genel Ku
rula temsilci göndermemesi sebebiyle Mec
lisin 29 . 11 . 1D67 Çarşamba günü top
lanmasına dair önergesi 2G2 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlıı'nun Maliye Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi 310 

— Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
hiınoğlu'nun, Ziraat Komisyonundan istifa 
ettiğine dair önergesi 3L0 

—- Antalya- Milletvekili İhsan AtaöV-
ün, Meclis çalınma düzeni ile ilgili önerge
lerin Başkanlık Divanına gütmeden okunup 
oylanması gerektiğine dair önergesi 530,540 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
gündemin ikinci sırasında bulunan «Ya-
-bancı Seımayeyi Teşvik Komitesinde ıtıİl-
lî menfaatler aleyhine alman kararlar hak
kında Meclis Araştırması» yapılmasını is-
tiyen önergesini geri aldığına dair üneı-ge-
si (4/250) 386 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
vukubulan deprem felâketleri dolayısİyle 
Arnavutluk ve Yugoslavya Meclisleri Baş
kanlarına Millet 'Meclisinin üzüntülerini 
bildiren birer telgraf gönderilmesine dair 
önergesi 382 

— Balıkesi Milletvekili M-cvlût Yıl-
maz'ın, Ramazan münasebetiyle iftar vak
ti birleşimlere bir saat ara verilmesine da
ir önergesi 418,421 

— Çanakkale Milletvekili Cihad Babart'-
ın, Anayasa Komisyonundan iştirasına da
ir önergesi (4/233) 225 

Sarfa 
pıldığı iddialarını incelemek üzere bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair Öner
gesi. (10/2,")) 167:168 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
saıı'm, Hükümet tarafından Krbns konu
sunda izahat verilmesine dair 74 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın içinde bulunduğumuz şartlar göz 
önünde tutularak fevkalâde mazeretler dı
şımla sayın üyelerin Meclîse devamı ve 
Meclîs çalışmalarının dîiwnk1n|mesi konu
şumla önergesi 140 

— Rlâzığ Milletvekili Nurettin Aıdıeoğ-
lu'ııun, «Kamulaştırma bedelleriyle kurula
cak sanayi tesisi e rinin vergiden muaf tu
tulması hakkındaki kanun teklifi» ni ge
ri aldığına dair önergesi 464 

— Eskişehir Milletvekili Eriuğral Ga
zi Sakarya'nın, seçilmiş olduğu Millî Sa
vunma Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/248) 386 

— Giresun Milletvekili Ali üüeeoğhı'-
nun Karma Dilekçe Komisyonu üyeliğinden 
istifa ettiğine dair önergesi ,110 

— Grup Başkanvekilleriuİn, gündemde 
'bulunan ıgenel görüşme ve Meclis araştır
ması önergelerinin görüşülmelinin 1 Ara
lık lf>67 Cuma gününe bırakılmasına ve 
sözlü soruların cevaplandırılmasına geçil
mesine dair önergesi 225:226 

— Millet Meelisi Başkanlık Divanı üye
liklerinin gıııplararası görev yerleri ile 
adaylarının tesbitine imkân vermek için 
Meclis toplantısının 10 Kasım Cuma günü 
saat 15 e bırakılmasına dair gruplar baş-
haııvekillıpi'İnm önergesi 74:75 

—• Ordu Mjilletvekiri Ata Bodur'um 'Pek 
rol Araştırma Komisyonundan eki ldiğine 
•dair öner'gesİ (4/213) 117 

— Parti GrupLarı temstiledleri ile Mzı 
milletvekillerinin, 'Meclisin 'Çalışjma ısaa-t ve 
düzeni hakkında Önergeleri S'30:535 

— Sinop Milletvekili Hilmi îşguzar'm, 
(fi/4-1'8) sayılı sözlü soruşumu geri aldığı
na dair önergesi 470 

ÖNEROELEE 
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Sayfa 
—- Tarım Bakanı Bahri Dağdasın, Dev

let Memurlarının Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülün* dair 3656 sayılı Kanıma 'bağlı 
(1) sayılı -cetvel ile tadiıl ve efelerinin Ta
rım Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hatekındaki 'iki kanun tasarısının Ta
rım ve Plân komisyonlarından seçilecek 8 

Adalet Komisyonu raporları 
— Kayseri Milletvekili Âtrf Haeıpaşa-

oğilu ve 13 arkadaşının, Rulet, #11;, îaınıgıırt 
•ve 'bemzeri oyan alet ve makinalan halikın
da 'kanun iteklifi ile Hakkâri Milletvekili 
Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu Üyesi' 
Muzaffer Alamkus. ve Cunıhurîyet Senato
su Tunceli Üyesi M. Ali Demir'isn, Türk 
•Ceza Kanununun 567 nei -mıaddesin'e M*e 
fılkra eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/30İ, 2/173, 2/178, 2/180) 741749 

— Konya Milletvekili Fakın öafalk'İh 
ve 14 arkadaşının, nafafka alacaklarının 
yabancı memleketlerde tahsili ile ilgili söz
leşmeye 'katılmamızın uygun 'bulunduğuma 
dair 'kanun teklifi (hakkında 700 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 
— 1967 Genel Bütçesi Ödeneklerinden 

"bir kısmının Ege Üniversitesi (Bütçesine1 

•aktarılmasına yetki verilm'esine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/415) 528,601:602, 

688:641,703,798:761 
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapı'l-
m>ası hakkında kanun tasansııra dair 
(1/407) S28,'620 :625,703:705,7Ö6:769 

— 1967 yılı -Bütçe Kanununa 'bağlı cet
vellerde değiışüklak yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/410) •528,579 ='583,630: 

•633,703,750:753 
Çalışma Komisyonu raporları 

— Balıkesir Milletvekili Adnan Akm 
ve Kocaeli Millefcvelrild Şevket Ustaoğlu-
nun, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra ilavesine 
dair kanun teküS hakkında (2/400) 352, 

714:723 

8**fr 
er üyeden kurulu geçici "bir 'komisyonda 
görüşülmesine dıair önergesi (4/249) 386 

— Uşak Milletvekili Aid Rıza Akbıyık-
oğlu'nun seçilmiş olduğu Dilekçe Komİayo-
nundan istifa ettiğine dair önergesi 310 

— Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetâ* 
ner'in, îeişleri Komisyonu Üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi (4/258) 530 

— Hafta tatili Lakikıradalki 394 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına 
•bâzı ilâveler yapılmasına dair ikamın tasa
rısı hakkında (I'/62) 16,210,318,332:343,343:345 

— iğcilerin iyonizan radyasyonlara 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylan
masının uygun [bulunduğuna dair kanun 
•tasarısı [hakkında (1/342) 352 

Dışişleri Komisyonu raporları 
— İşçilerin iyonizan radyasyonlarına 

karşı korunması hakkımda 115 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylan
masının uygum 'bulunduğuna dair kanun 
tasarısı (hakkında (1/342) 352 

— Konya Milletvekili Fallrîh özfakih ve 
14 arkadaşının, nafaka alaeaOdarının ya
bancı memleketlerde tahsili ile ilgili sözleş
meye katılmamızın uygun (bulunduğuna 
dair ikanraı teklifi halkkmda (2/51) 700 

Geçici Komisyon raporları 
— Avukatlık kanunu tasarısı ile Akla

na Milletvekili Kemal Sarıîbralhimıoğlu ve 
7 arkadaşı, Konya Milletvekili Fakih öz-
fakilı ve 21 arkadaşı ve Eskişehir Millet
vekilli İsmet Angı ve 2 arkadaşının avu
katlık "kanunu teklifleri "hakkımda (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) 700 

— Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletime Genel MSıdürlüğu işçileri Emıekli 
Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tolkaüt ve 
Muavenet Saridığınm Sosyal Sigı&rtalar 
Kurumuna devri hakkında kanun tasarı
sına dair (1/403) 650 

— Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakih ÖzfaMh ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarırbrahimoğhı ve 

RAPORLAR 
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Sayfa 
23 arkadaşının, Kooperatifler kanunu 
teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım öna-
dım'm, Kooperatifler kanunu teklifine 
dair {1/151, 2/53, 2/232) 700 

içişleri Komisyona raporları 
— Balıkesir Milletvekilli Adnan Akın 

ve Kocaeli Milletvekili Şevfket Ustaıoğlu'-
nun, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 3 neoi maddesine bir fıkra ilâresinc 
dair kanun teklifi hakkında (2/400) 352,714:723 

— Devlet Memurları Aylıklarınım Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna "bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin İçişleri Bakanlığı Ikısmında değişik
lik yapılması hakkıntfa kamun tasarısına 
dair (1/269) 700 

— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpa'ja-
oğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt 
ve benzeri oyun alH ve makinalan hak
kında kamın tcMifi ile Hakkâri Milletve
kili Al1! Karacan, Ommhuriyct (Senatosu 
Üyesi Muzaffer Alankuış ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli üyesi 'M. AM Deımir'in, 
Türk Ceza Kanunun ıwı 567 nei maddesine 
bir fılkra pklfîimrısine dair kamm tieklifi 
hakkında (2/301, 2/173, 2/178, 2/180) 307,741: 

749 

— 1967 yılı Bütçe Kanunuma bağlı 
cetveli erdie değişiklik yapılması baklanda 
kanun tasarısına dafcr (1/411) 528.583:601.634: 

637,703,754:757 

— 1967 Bütçe Kanuraına bağlı eetvel-
ler'dte de^Hsiklük yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/425) 528.602-620 642: 

644,703,762:765 

Maliye Komisyonu raporları 

— 1967 kalkınsma istikrazı hakkmlda 
feanun tasarısına dair (1/391) 457 

— Gelir Yengisi Kanununun bâzı mad
delerinin değistiriltmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/426) 650,703,723:741,770:773 

— Türk Parası Kıymetini Koruma 
•hakkındaki 1567 sayılı Kamımın yürür
lük güresinin uzatılmasına (dair kanun 
tasamai hakkında (1/422) 700 

Sayfa 
Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— Gece öğretimi yapan İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/370) 457 

— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-
oğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt 
ve benzeri oyan alet ve makhıalan hak
kında kanun teklifi ile Hakkâri Milletve
kili Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Muzaffer Alankuş ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali Demir'in, 
Tütfk Ceza Kanununun 567 nei maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kannn teklifi 
hakkında (2/3Ö1, 2/173, 2/178, 2/1Ş0) 307, 

741:749 

Milli Savunma Komisyonu raporları 

— 1076 sayılı İhtiyat subayları ve İh
tiyat askerî meımurları Kanunun 14 nçii 
"maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(1/77) 457 

— 1111 sayılı. Askerlik Kanununun 
41 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair (1/110) 457, 

711:714 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair 
ek kanun teklifi ile Mardin Milletvekili 
Rifat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 ders 
yılında Harb Okulu öğrencilerinden oikul-
dan îhracolunanların askerlik mükellefi
yetlerini düzenliyen 'kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında (2/2, 2/66) 457, 

705:711,741:749 
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Plân Komisyonu raporları 

— 1967 kalkınma istikrazı 'hakkımla 'ka
nun tasarısına dair (1/391) 457 

—• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3056 «ayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel île tadil ve ekleri
min içişleri Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/269) 700 

— Gece öğretirini yapan İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri île öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/370) 457 

— Gelir Verdisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarına dair (1/426) 650,703,723:741,770:773 

— Konya Milletvekili Fakım özfakih 
ve 14 arkadaşının, nafuka alacaklarının 
yabancı memleketlerde tahsili ite 'ilgili söz
leşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna 
dair kanun ıteklifi hakkında (2/51) 700 

— Türk parası kıymetinîi koruma hak-
kmdaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük 
suresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/422) 700 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilât ve memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) ısayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/406) 700 

— 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâleti teşkilât ve memurin Kanu
nunun 24 neü maddesinin 2 nci fıkrasın
da ve hu kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 
7138 sayılı kanunlara bağlı kadro eetvel-

Snyfa 
terinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/416) 700 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporları 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

teşkilât ve memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna hağlı (1) sayılı cdtvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/406) 700 

— 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti teşkilât ve memurin Kanunu
nun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında ve 
hu kanunun ekletti olan 3820, 4929 ve 7138 
sayîh kanunlara bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/416) 700 

Sayıştay Komisyonu raporu 
— Devlet Orman işi etnnel eriyle, kereste 

fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıl
lan muameleleri hakkında (3/160, 3/144, 
3/291, 3/415) 352,579,626:629 

Ticaret Komisyonu raporu 
— Türk parası kıymetini koruma hak

kındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına dair kanun tasarım 
haikkında (1/422)! 700 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-

oğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt 
ve benzeri oyun «alet ve makinaları hak
kında kanun teklifi ile Hakkâri Milletve
kili AH Karahan, Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Muzaffer Alankuş ve Cumhuriyet 
Senatosu Tuncali Üyesi M. Ali I>emir'in, 
Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine 
•bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/301, 2/173, 2/178, 2/180) 307, 

741:749 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

Çekilmeler 

— Adana Milletvekili Komal Sarıibra-
himoğlu'nun Ziraat Komisyonundan çekil
mesi 310 

— Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
m Anayasa Komisyonundan İstifası (4/233). 225 

— Eskişehir Milletvekili Brtuğrul Gazi 
Sakarya'nın, seçilmiş olduğu Millî Savunma 
Komisyonundan çekilmesi (4/248) 386 

— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'-
muı Karma Dilekçe Komisyonu üyeliğin
den İstifası 310 

— Ordu Milletvekili Ata Bodıır'un 
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Petrol Araştırma Komisyonundan çdkİlmesİ 
(4/213) 117 

— Öatvas Milletvekili Mustafa Kemal 
Bata»ğhı'nun Maliye Komisyonu üyeliğin
den çOkil'inesi 310 

— Uşak Milletvekili Ali Rıza AMnyık-
oğlu'nun Dilekçe Komisyonundan istif ası 310 

— Zonguldak 'MiItetvekiH Klcmel Çeti-
ner'in İçişleri Komıisyomı üyeliğinden çe
kilmesi (4/258) 530 

İzinler 
— Adıyaman Milletvekili Ali Turan-

h'ya mazeretine binaen '2 . 11 . '1967 tari
hinden itibaren 15 gün izin verilmesi 
(3/780) 114 

— Ankara Milletivelkili Hasam "Tcz'e 
hastalığına binaen 13. T l . 1967 tarihâniden 
itibaren 30 'gün izin vcrilnı-esi (3/780) 114 

— Balikesir Milletvekili 'Aldnran A'km'a 
hastalığıma binaen 18 .'12.'1967 tarihimden 
itibaren 10 gün izin verilmesi i('3/810) 702 

— Çanakkale Mil'I'e*velcili Şefik İnan'». 
mazeretine binaen 20. M . 1967 tarihinden 
İtibaren 20 gün 'izin -verilmesi (3/780) 114 

— Benizli Milletvekili Muzaffer »Karan 
ile Ankara Milletvekili Osman Bölfildbaşı'-
ya izfaı verilmesi -(S/Sl'l) 530 

— Oaziantcp Milletvekili 'Süleyman 
Ünlü'nün i'zin isteğinin uygun 'görülmediği 
(3/798) 383 

— G-azlantep Milletvekili Süleyman 
Ünlü'nün 'hastalığına binaen 16 . T l . 1967 
tarihinden itibaren '1.0 gün izinli sayılıması 
(3/791) 224 

— İstanbul 'Milletvekili iSelim iftarpeHrn 
.mâizeretin* binaen, 19. 12 .1967 Şarabinden 
itibaren 15 rgün 'izinli sayılması (3/799) 382:383 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şâmidoğ-
lu'na, izin verilmesi (3/795) 2fi9 

— Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğ-
lu'nun 'hastalığına (binaen, :6,11.1967 ta
rihinden itibaren 15 'gün îainli savılması 
(-V780) * M4 

— Kütahya Milletvekili 1. Hakiki Yridı-
rnn'ın hastalığına binaen, '6 .11.1967 tari-
'hinden itibaren 12 gün izin'H sayılması 
(3/791) 224 

—• Mardin Milletvekilli Seyfi 'fifineşt-an'-
ın mazeretine binaen, 4 .12 ,1967 (tarihin-

Sflftf/* 
iden itîbareu 15 gün izinli sayılması (3/799) 382': 

383 
— Muğla Milletvekili Adnan Afoarca'-

ni4i hastalığına binaen 7 . 11 . 1967 tasri
hinden itibaren 15 gün izinli sayılması 
(3/791) 224 

— Niğde Milletvekili Bubi Soyer'İn 
hastalığına binaen 7 . H . 1 9 6 7 tarihinden 
itibaren 20 'gün izin verilmesi (3/780) 114 

— Niğde Milletvekili Yaşar Anbaş'a 
hastalığına İnmen 11 .12 .1967 ıtarihindeu 
itibaren 15 gün izin verilmesi (3/81.0) 702 

— Samsun Milletvekilli (SalâhaMin Kı-
hç.'a mazeretine binaen 4 .1'2.1967 tarihin
den itibaren 10 gün izin verilmesi (;3/799) 3'82; 

383 
ödenekler 

— Bir toplantı yılımla iki aydan faz-
i'a izin alan Ankara Milletvekili Osman Bö-
lükbaşı'na ödeneğinin verilmesi (3/812) 530 

Seçimler 
— Başkanlık Divanı Seçimi 2 
a) Başkan seçimi 2:4 
— Başkanvekillei'i, idareci Üyeler, Kâ

tipler Seçimi 18,80:84 
— İstanbul MiMtıtvkcili Ferrulı Boz-

beyli'nin, yeniden Başkanlığa seçilmesi 
dolayısiyle, teşekkür konuşması 4:5 

— Komisyonlara, üye secimi 117:1.21,127,224 
— l'etrol Araştırma Komisyonunda açık 

bulunan üyeliğe seçim. 127:140 
— ttyelrsi'i noksan bıkın komisyonlara 

üye seçimi 171:175 
Yasama dokunulmazlıkları 

— Adana Milletvekili Turhan Dillİgil'-
in vasama dokunulmazlığı 89,90,161,221, 

267,528 
— Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın 

yasama dokun ııl maalığı s ,° 
— Ankara Milletvekili Hr/.a Kuas'm ya

sama dokunulmazlığı l " ' 
Çanakkale Milletvekili Muammer 

Baykan'ın yasama -dokunulmazlığı 9ü 
— Denizli Milletvekili Muzaffer Ka

ran' yasama .dokunulmazlığı Î'O 
— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 

yasama dokunulmazlığı 89 
— İstanbul Milletvekili Çetin Altanin 

vasama dokunulmazlığı 89,90,528 
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— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-

bar*!!! yasama dokunulmazlığı 89 
— İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 

Orhon'un yasama dokunulmazlığı 89 
— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 

yasama dokunulmazlığı 161 
— izmir Milletvekili Settar İkseTin 

yasama dokunulmazlığı 90 

Adalet Balkanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Mu

zaffer Üzdağ'm, Rize Adliyesinde vuku-
bulan olaylara dair Adalet ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/561) 253 

— Aydın Milletvekili Nahh Mente-
şe'nin , Aydın ili hudutları içinde bulunan 
Bafa gölünün mülkiyetine dair Maliye, 
Adalet ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/539) 251 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Ankara Yeni Cezaevindeki mahkûm
lardan üçünün Adalet Bakanının evinde 
çalıştırılmadığınla dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/559) 253 

— Aydın Milletvekili Reşat ösıarda'nuı, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet ve
ren CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Ça
vuşu hakkında, Türk kanunlarına göre, ne
den kovuşturma yapılmadığına dair Ada
let, Dışişleri ve içişleri bakanlarından söz
lü sorusu, (6/359) 188,239 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Hilâfeti kurmaya çağıran broşür ve tehdit 
mektuplarının kimler tarafından hazırla
nıp gönderildiğine dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlıklarından ısözlü sorusu (6/592) 464 

— Gümüşane Milletvekili Sabri öz-
can San'm, Bursa nutkunum, Atatürk ta
rafından söylenmiş olup olmadığına dair 
Millî Eğitim ve Adalet Bakanlarından söz
lü sorusu, 202, 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, kesinleşmiş mahkeme kararlarının 
vaktinde infazını sağlamak -ve böylece va-

Sayfs 
— Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığı 221 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'ın yasama dokunulmazlığı 90,161 
— Samsun Milletvekili Kâmuran Evli-

yaoğlu'nun, yasama dokunulmazlığı 267 
— Trabzon Milletvekili Osman Turan'ın 

yasama dokunulmazlığı 528 

tamdaşlarm mağduriyetini önlemek üzere 
her hangi 'bir tedbir alınmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Millî 
Savunma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/487) 198, 

246:247 
— Hatay Milletvektln Talât KÖseoğlu'-

nun, Adlî yılın açılmasında Ibdr konuşma 
yapan Yargıtay Başkanı hakkında görevi
ni kötüye kuUanımak suçundan bir tahM1-
Ikaıt açılıp açılmadığına dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/432) 194,236:236 

— İstanbul Milletvekili Abdurrahmaın 
Şeref Lâç'm, adlî yılın açılışı konuşmasiyle 
Anayasayı -ve Ceza Kanununu açık flbdr şe-
kilde ihlâl etmiş bulunan Yargıtay Başka
nı hakkında ne düşünüldüğüne daîr Ada
let ve içişleri Bakamlarından sözlü sorusu1 

06/419) 193,235 

— İstanbul Mületvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet gazetesinde «Sokaktaki 
Adam» ibaş/lığı altında yayıımlanan yazı ve 
resimlerin 38 sayılı Kanunum 1 ncâ madde
sine aykırı olup olmadığına dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu C6/310) 196 

— Istamlbul Milletvekili Reşit Ülkerlaı, 
Ankara Adalet gazetesinde Yargıtay ka
rarları hakkında yapılan yayımlara dair 
Adalet Bakanımdan sözlü sorusu ('6/620) 13 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan gütme sefoefoiyle işlenen cinayetlerin 
önlenmesine dair Adelet ve İçişleri bakam-
lıkknndan sözlü sorusu (*6/0OO) 12 

— Konya Mil'tetveıkili Naaif Kurueu'-
nun, nıahkemelerdelki işlerin süratini sağ-

SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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lamak (konusunda ne düşünüldüğüne -dair* 
Adalet Bakanından söalü sünısıı (6/439) 194, 

240 
— Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın, 

içel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Satveısınm 
Anayasaya -aykırı tutum ve davranışlarına 
dair Adal*t ve İçişleri "baikanlıklıarındaın 
sözlü sorusu (6/596) 12 

— Konya Milletvekili Yunus KoçaVın, 
italya 'darı geriçevrilen zoyti'n yağlarına 
dair Adafet, içişleri, Sağlık ve Sosyal Yar-
•drnı ve Ticaret 'bakanlıklarından sözlü so
rusu (fi/602) 12 

— Sinop Milie*veflciÜ Hftl-mi Işgüzar'-
ın, Ankara'nın Kırikıkale ilçesinde TMT ÜŞ 
maShikemesi kurulması 'hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Adalet Bafk-amndaaı sözlü 
sorusu (-6/460) 19(6,243 

Başbakandan 
— AJdana Milletvekili Ali Kaırcı'ıım, 

1950 yılımdan beri kaç bankanın tasfiyeye 
ta;bi tutuMuğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/35f>) 175,18» 

— Adana Milletvekili Kemal "Sa.ııi'b-
raihimjoğlu'ıvun, pamukta ve alelûımıum zi
rai iminl'erd'c taiban fiyatı tHbîti ile üHİİn-
lerün idrakinden önce ilânının (düşünü
lüp 'düşünülmediğine dair Barbakandan 
ve Ticaret Bakanından sözlü «oı-aısıı 
(6/425) 193,235 

— Adana Milletvekili Kemal Saınib-
rahimoğlu'nun, Türkiye'nin deniz, #01 ve 
nehir kıyılariyle ilgili Barbakan, Maliye, 
TuTİdüm ve Tanıtma, İçişleri -bakanlaınn-
darn olan sözlü «so-rasnmm yazılı somya 
çevrillmeısin'e dair (6/386) 24 

— Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere dıe din derisi ko
nulması konuşumda ne /düşü-nlüKldiğıine 
dair Barbakandan sözlü sorusu. (6/305) 186. 

228 
— Afyon Karalhisar Milletvekili Mu

zaffer özdağ'm, 1965 - '1966 Vlers yılında 
lise ve muadili okullardan ımezıın olup 
'bir üniversite veya yüksek okula girevmi-
yerek açıkta kalan öğrenciler için ime ted-
Vûr •d'öşiiııiikliiğimc dair Barbakan ve Mil-

Sayfa 
lî Eğitim İmkanlarından sözlü sorusu 
(6/466) 196:197,244 

— Afyon Karahisar Milletvekili, Mu
zaffer Özldağ'ın, Hükümet politikasını tas-
vibedmiyen yayın organlarına kanşı yönel
tilen başlımın mesullerinin kimler oldu
ğuna idair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/406) 192,233 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özklağ'ın, Federal Almanya Cum
huriyetine yapılan ziyawte dair Barba
kan ve Dışişleri Bakanından slözîü sorusu 
(6/557) 253 

— Ankara Milletvekilli îbrakim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, aynı işi gördükleri haldte 
değişik statülere taM tutulan katmıı hİz-
m'etlerinfc dair Başbakandan sözlü sorusu 
(fi/631) 14 

— Ankara Milletlkeli İbrahim Sıtkı 
IîatipoğİTi'mın, Etnografya (müzesi önün
deki Atatürk anıtının onarılmasına dair 
Barakamdan söîdü sorusu (6/679) 699 

— i n k a r a -Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğhı'nun, Şehît Tıtran Emeksiz'i 
komünist ajaım gösteren gizli halbcırler 
bülteninin gazetelere kimin tarafından 
verilmiş okluğuna. dair Başbaikarüda.n söz
lü sorusu (6/347) 187,229 

— Aydın Milletvekili M. Kamal Yıl-
•ma-z'ın, gösterişli tcımcl atma törenleri!1 

t^rtiplennteBİnldbn ne gibi faydalar umul
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusm 
(6/387) 11)0,231 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
ran, Devlet Personel Dairesine, şimdiyte 
kaidar, AID Teşkilâtı taıraiından kaç mil
yon lira yardım yapıldığına ve im ya-rdı-
mın ne suretle aaırf edilmliş oKlugıına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/327) 187 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
mn, (eski Federal Almatnya Başbakanının 
ölüımlü idolayıtsiylc Barbakan tarafından 
çekilen taziyet telgrafına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/548) 252 

— Aydm Milletvekili Reşat ftzarda'-
nın, Türk Hava Kurumunun kuımlus. ga
yesine vle malî kaynaklarına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/533) 251 
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— Burdur Milletvekili Fethi Çelklbaş'-
ım, 6209 sayılı Serbest Bölge Kamunu ge
reğince çıkartıLması gereken tüsüğiin neş
redilip Edilmediğine dair Basjbakanldan 
sözlü sorusu (6/292) 184,226:228 

— Bursa Milletvekili Saldrettin Çan-
ga'nm, AlmanyaMa vefat öden işçi vatan-
daşlaTrmi'zm cesetlerinim İtendi vatan top
raklarına defnedilmtesini kolaylaştırıcı 
tedbirlerin. almimış olup olmaldığına İdair 
Barbakandan sözlü mvma ('6/426) 193,235 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Barbakanın köylü sorunlarına dair 
t>eyam ve (Burtsa Merkez ilcesine 'bağlı 
köylerden 1955 - 19*66 yıllan içiridle $enire 
göç eldeıılere dair Barbakandan sözlü sa
nım (6/610) 13 

— HcSirtne Milletvekili Türkân 8eç-
kin'in, ikinci Beş Yıllık Plânda, tarımsal 
kalkınma fconusunida ne gibi tedbirlerin 
dıilşümiHügüne İdair Başbakandan sözM 
sorusu (6/502) 201,248 

— Eı-zuram Milletvekili Gıyasettiıı 
Karaca'nın, Ideprem (bölgesinde evleri yı
kılan vatandaşların evlerinin inle zaman 
ve ne şekilde yapılacağına daBır Bara
kandan stözlu ısıaruBU (6/416) 193,234 

— Eratınım Milletvekili Nihat Dilor'in, 
Erzurum'da çimento faibrikası kmnıltna-
*sımn İkinci Beş Yıllılk Plâna alınıp alın-
Imadığtna dair Baslbakanda.il isözltü Borusu 
(6/433) 194,296:240 

— Erzurutaı Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'da yünlü diokuma ve dedî 
faflbrikaısı kumılıması ite süt sanayiinin gte-
liştiriKmesi İMiisfUBİarnrJda ne dHişuiıJülldü-
ğiine dair Baş/balkandan sözlü sosrusu 
(6/440) 194 rl 95,240:242 

— Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, 
Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçe
lerine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin sa
tışına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/525) 250 

— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Başbakanın Ofökçekaya Barajının 
temci atma töreninde yaptığı konuşmaya 
dair Başbakandan sorusu ve Devlet Baltanı 
Seyfi öztürktin sözlü cevabı (6/574) 255:258 

Sayfa 
— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

üçüncü demir - çelik fabrikasının İsken
derun Payas arasında kurulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/413) 234 

— Kars Milletvekili Adil iKııt-tcl'm, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne 
giren kasaba ve köylerin adedinin ne 
kadar olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/547) '252 

— Kars Milletvekili Âdil 'Kurtcl'in, 
hangi, İktisadi Devlet Teşekküllerinin si
gorta şirketlerine ortak olduklarına ve İm 
teşekküllerin sigorta işlerini hangi sigorta 
şirketlerine yaptırdıklarına dair Barba
kandan sözlü sorusu (6/363) 189,229:230 

— Kayseri Milletvekili Fehmi Cumah-
oğlu'nun, Devlet Kadro kanunu tasarısının 
ne zaman Meclise getirileceğine ve Devlot 
Memurları Kanununun 1 Mart 1966 dan iti
baren yürürlüğe konmasının katî olup olma
dığına dair Başbakandan sözlü somsu 
(6/352) 188 

— Kayseri Milletvekili Fehmi Oıuııah-
oğlu'nuıı, hastane ve sağlık müessese]vrin
de doktor ve uzman tabip bulunamama.sı-
ıım sebepleri üzerinde durulup durul-
maçlığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/361) 188:189 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erini'in, 
îzmit'de ihtiyacı karşılıyacıak spor sabasının 
•ne zaman yapılacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/606) 12:13 

— Konya Milletvekili ismet Kapısız')», 
haddini bilmeyi ve bildirmeyi islâııım 
şartlan arasına sokan Genelkurmay Baş
kanının bu tutumu karşısında we yapıl
masının düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/374) 189,230 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, aynı tahsil seviyesine ve hizmet 
müddetine sahibolan memurlar arasımla 
eşitlik sağlanması için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Başbaltandan sözlü sorusu. 
(6/451) 195,243 

— Konya Milletvekili Nazif ıJÇıırucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin 
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Sayfa 

yapılan geziye dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/555) 253 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattiıı 
Hakkı Esatoğlu'nun bir Bakanın eşi tara
fından Milletlerarası tolefonla, yapılan ko
nuşmaya dair Barbakandan sözlü sorusu. 
(6/676) 649 

Sayfa 
kalkındırılmasına dair Başbakan ve 'Küy 
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/626) 13 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
niîiı, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik 
olunacağına dair Başbakan ve Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/514) 202,21!) 

— 'Konya Milletvekili Nazif Kurııcıı'-
mm, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin 
sulanmasına ve hidro - elektrik enerjisi sağ
lanmasına dair Başbakan, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/542) 251:252 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nıuı, Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kal
kındırılmasına dair Başbakan, Tanın, .Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
sorusu (6/566) 254 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
mm memleketimizdeki işsiz sayısına ve ge
lecekteki inkişafına dair Başbakan ve Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 202,249 

— Konya Milletvekili Nazif İKurucu'-
mm, 14 . 7 . 1966 tarihti Yeni istanbul 
Gazetesinde bir bakana atfen yayınlanan 
olaya dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/384) 190,226,231 

— Muş Milletvekili -Kemal Aytaç'ın, Per
sonel Kanununun tatbikat mı temin i<;İn 
1966 yılı bütçesine konulan 47ü milyon li
ra ödeneğin akıbetinin ne olacağına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/457) 171,196 

— Muş Milletvekili Kemal AyUıı;'ın, son 
günlerde Cumhurbaşkanlığı ıKontejan ni
dan senatör seçilen profesörün askerlik gö
revini yapmış olup olmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/360) 171,188 

— Muş Milletvekili Kemal Aytac'ın, 
tasarruf bonolarının kaldırılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/459) 171,196 

— Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, Nevşehir milletvekillerinden birisinin, 
iskân raporu olnııyan ve İş Bankasına kira
lanan binasına dair Başbakandam sözlü so
rusu. (6/508) 201,248 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattiıı Hak
kı Esatoğhı'nun, Almanya ve Belçika'ya 

— Nevşehir Milletvekili Salâlıattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Hükümet -üyelerinin 
yaptıkları dış gezilore dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/675) 649 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattiıı 
Hakkı Esatoğlu'nun, Yüksek Adalet Diva
nı karariyle îmralı'da idam edilenlerin 
naaşmın mirasçılarına verilmesi konusun
da yapılmış ıbir .müracaat olup olmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/404) 192,233 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'İn, 
İller Bankasının bir nıütaahhidc yüklü bir 
ticari kredi vermesinden nüfuz kullanıldı
ğının doğru olup olmarığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/415) 193,234 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın Atatürk'ün Bursa nutkunun, Ata
türk'e aidobnadığını İddia etmenin, bu
nu özellikle, halkın şüpheyle karşılaması 
lâzımgelen bir nutuk olarak empoze etme
nin sebebinin ne olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/478) 198,246 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal !ın, Millî Eğitim Bakanlığı örgütünde 
politikaya karışan kaç öğretmen ve ida
reci hakkında (Soruşturma yapıldığına dair 
Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/621) 13 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, UNESCO tarafından, iki Türk'ün 
Dünya gençliğine örnek insan seçilip seçil
mediğine dair Başbakan, Millî Eğitim ve 
Turizm ve Tanıtma hakanlarından sözü 
sorusu. (6/522) 250 

— .Samsun Milletvekili Yaşar AkaPın, 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs ko
nusundaki beyanına dair sözlü soru öner
gesi Başbakan r e MMİî .Savanına Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/612) 13 
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Sayfa 
— Sinop Milletvekili II İl mi işgüzar'in, 

Basın İlan Kur umu (tonel Müdürlüğünün 
görevine ve ilân tarifelerine dair Başbakan-
dan sözlü soı-nsu (6/573) 254:255 

— Sinop Mİlldtvekili Hilmi İşgüzarın, 
Türkiye Badyo Televizyon Kurumunda 
su üst im al olup olmanğına dair Ba.<-ıl)j kan-
dan söziü sorusu. (6/517) 202,249 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nehioğ-
lu'mın, ayçiçeği ürünün 1966 ve .1967 yılı 
satış fiyatlarına dair Barbakandan sözlü 
sorusu (6/613) 13 

— Tokat -Milletvekili Osman Sarac
ın, Batı - Trakya'deki ırkdaşlarımız üzerİn-
de gittikçe artmakta «lan Yunan 'baskı
sının ününe geçmek İçin ne gibi tedbirler 
alınmasının düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/377) 190,230 

— Tokat Milletvekili Osman iSarar.'-
ın, Hıristiyan Misyonerlik çalışmaları ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/385) 190,231 

— Trabzon Milletvekili Ali lîıza Uzıı-
nor'in, Diyanet idleri Balkanına ve Diya
net İşleri teşkilatındaki atanmalara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/669) 457 

Bayındırlık Balkanından 
— Afyon Milletvekili Mustafa Aıka-

lın'm, Afyon - Şıılınt yol g'üzergâhmın, ka
dîm İstanbul - Antalya y<Au istikametinde 
değ iştir ilin esi ıı in ıdüşünülüp düşünülme
diğine dair Bayındırlık BakanıiKİıan üözlü 
sorusu. (6/491) 200,247 

— Aydın Milletvekili Kesat Üzarda'nın, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm 
ve Tanıtma ve Bayındırlık .bakanlarından 
sözlü sorusu (6/595) 12 

— Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Yalova - Ulaş - tzmit yolunun ihalesine ve 
ve Ereğli yolu inşaatında suiistimal olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü -sorusu. (6/538) 251 

—• Bursa Milletvekili Saıdrettiıı Çaııga'-
nın, tzniık t>ölün.ü çevreliyen ve bağlara gi
den yolların asfaltlanmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/353) 188 

Sayfa 
— Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'hı, 

Kmıi'uın'un Karayam İlçesinin yollarına 
dair Bayındırlık Bakanından -sözlü sorusu 
(6/662) 351 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Noturtaj) - Boyler köyü ve lia-
sankaîe - Narın an yoluna dair Bayındırlık' 
Bakanından sözl sorusu ((î/664) 351 

— Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Krzurunı'un Şenkaya - Bardız ve Ycniköy 
yolu jfiizorgâlııııa dair Bayındırlık Baka
nından sözlü (sorusu (6/663) 351 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Tekman - (îökoğlan - Keçe!an ve Karlıova 
yolunun J968 yılı programına alınıp alın-
nnyaeağına dair Bayındırlık Bakanından 
yüzlü sorusu (6/665) 351 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Aıütara - İstanbul yolu üzerinde halkı ko-
ımyacak standart tedbir ve tesislere dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/605) 12 

— Kocaeli • Mîlletvekili Nihat Erinı'in, 
demiryolutıon laınit'in içinden geçişi için 
yapılsın incelemenin bitirilip bitirilmediği
ne dair sözlü soru önergesi Ulaştırma, Ba
yındırlık 'Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/604) 12 

•—• 'Konya Milletvekili Nazif Kumcu'-
sıuıu, ıBozkıi' - Üçpınar - 'Hadim - Taş-
kont - Tcpebaşı - Ermenek yolumun geçişe 
açılmasına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/568) 254 

•— -Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
mııij Doğanhisar - Kııgıli - Akşehir yo
lumun bitirilmesine ve Doğanhisar - Hü-
yük - Beyşehir yolunun geçişe alımmasına 
dair 'Bayındırlık Bakanımdan sözlü soru
su. (6/567) 254 

— Konya Milletvekili Nazif İKunucu'-
ııuiiı, Polatlı - Yunak - Akşehir - Yal
vaç yo ki inşaasııun, îi Yıllık Plân hilâfına 
geciktirilmesi tsobobine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/534) 251 

— Mardin Milletvekili İbrahim Ay-
soy'un, Uri'a - Mardin yolunun ne zaman 
asfaltlanacağına dair Bayındırlık (Baka
nından sözlü sortısu. v6/678) 649 
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Sayfa 
— Mardin tMillcT.vekili Nazmi Oğuz'

un, Kocaeli'nin susuz bölgelerinin temiz 
içme suyuna kavuş^ırulnıasma dair Ba
yındırlık Bakanuııdatı sözlü SOTUSU. (6/652) 306 

— Nevşehir Milletvekili ibrahim Boz'-
un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki (Kara
yolları (Bakımevine çekilmekte olan elek
trik hattından, bir milletvekilinin mandı
rasına da elektrik verilip verilmiyeceğine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü som
an. (6/510) 201,249 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'im, 
Niğde'nin bâzı köylerinin yol ihtiyacına 
ve Bor - Zengen yol1! kenarındaki arazi
lerin sulanmasına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. \ 6/668) 457 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, ikinci bir sel fe
lâketine düşülmemesi için, derelerin ıslahı 
ve denize akış menfezlerinin genişletilme
si 'konusunda ne g-İbİ çalışmaların yapıl
dığına dair lihıerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Bayındırlık bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/408) 192,234 

— Orclu Milletvekili Sadi Pchlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözHi sorusu. (6/254) 250 

— Ordu Milletvekili •Sadi Pehlivanoğ-
lu'nıum, Ordu'da bir lî.-nan tesisinin düşü
nülüp düşünülmediğime dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/521) 171, 202:204 

— Samsun Milletvekili tlyas Kılıç/m, 
Ankara - Samsum karayolunun ömngaırhı -
Çorum arasının başlanmış olan inşaatının 
durdurulmuş olduğunun doğru olup olma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/358) 188,229 

— Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'-
nm, Tokat'ın Zile ilçe«mi Amasya, Turhal 
ve Artova'ya bağlıyacak karayollarının 
1967 yılı bütçe döneminde tamamlanıp 
tamamlanamıyacağıııa dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/465) 196,244 

— Tokat Milletvekili Osman iSaraç'ın, 
Amkara - Amasya ve Etbaa üzerinden Kel
kit vadisini izliyereiı, Erzurum anayolu
na bağlanacağı müjdelenen Kuzey kara-

Sayfa 
yolunun ne zaman tahakkuk edeceğine 
dair'Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/392) 191,231 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
ııı, Kelkit Çayı üzerideki Niksar köprü
sünün yıkılan yerlerinin ne zaman onarı
lacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/351) 188,229 

— Tokat 'Milletvekili Osman Saraç/m, 
Kuzey (İran) karayolunun ne zaman tra
fiğe açılacağına dair Bayındırlık (Baka
nından sözlü sorusu. (6/659) 351 

— Tokat Milletvekili Osman <Saraç'ııı, 
Niksar - Erbaa .karayolu yapımının ne za
man bitirileceğine dair' Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu, (6/380) 190,231 

— Tokat Milletvekili Osman JSaraç/ın, 
Niksar - Tokat yolu üzerindeki virajlar
dan kurtulmak için ufak köprüler inşası 
ile eski yolun ihya e-turnesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/366) 189,230 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Tokat - Erbaa karayolu yapımının ne za
man tamamlanacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/376) 190,230 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Tokat - Niksar yolunun emniyetli hale geti
rilmesine dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/655) 351 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine 
en kısa yoldan irtibatı temlin ed*eek yo
lun yapımı için bir çalışma olup olma
dığına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp'in sözlü cevabı (6/302) 185:186 

Çalışma Bakanından 
— Afyon KaraMsar Milletvekili Muzaf

fer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlüğü ile Adana Şubesindeki 
hizmetliler arasında vulkuıbulan ihtilâfa 
dair Çalışma Bakanından »özlü sorusu 
(6/560) 253 

— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, yurdumuzda ne kadar lıima-
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Sayfa 
yeye muhtaç ve (kimsesiz çocuk bulunduğu
na ve bunlardan ne kadarına, Devletin 
toplumun şefkat ve himayesi temin edildiği
ne dalir Sağlık ve Sosyal, Millî Eğitim ve 
Çalışma bakanlarından sözlü sorusu (6/401) 191, 

233 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'de, sürü diplerinin yanında, üc
retle çalışan kaç çoban (bulunduğuna dair 
Çalışma ve Devlet (balkanlarından sözlü so
rusu (6/323) 187 

— Bursa Milletvekili ıSadrettlin Çanga'-
nın, Sosyal Sigortalar Kanununa ait bas- * 
tanelerin Devlete devredilip edümiyeceğine 
dadr Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma 
bakanlarında» sözlü sorusu (6/570) 254 

— Edirne Milletvekili Türkân Secfcin'-
ûn, memleketimizde şimdiye kadar kurulan 
-koy kalkınma kooperatiflerinin adedine ve 
çalışma (konularına dair Köy İşleri, Çalığ
ına ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/501V 200:201,248 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
îim, Harb - İş Federasyonuna 'bağlı sendi-
kalarca uygulanan greve (dair Millî Savun
ma ve Çalışma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/614) 13 

— Konya Milletovekilı Nazif Kurueu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik 
'olunacağına dair Barbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/514) 202,249 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, memleketimizdeki işsiz sayısına ve 
gelecekteki inkişafına dair Başbakan ve 
Çalışma Bakanından sözlü ısorusu (6/515) 202, 

249 

— Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallerin
de, Sosyal Sigortalar Kurumuna ant mes
kenlerin, kimler için înşa ettirildiğine ve 
ihalen kimlerin oturduğuna dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/489) 198,247 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebd-
oğlu'nun, yurdumuzda, ıbugüne kadar, 
tesbirt edilmiş olan asgari ücretlerin ye-

Sayfa 
terli bulunup bulunmadığına dair sorusu 
ve Çalışma Bakam Aid Naili Erdem'in 
sözlü cevabı (6/259) 178:184 

Devlet Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Mus

tafa Akalm'ın, Belden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün, nerelerde dinlenme tesisleri 
bulunduğuna dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/496) 200,247 

— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Diyanet İşleri Balkanının 
seyahat programının iptali ile kendisinin 
Tunus'tan geri çağrılması sebebinin ne ol
duğuna dair Dışişleri ve Devlet bakanla
rından «özlü sorusu (6/403) 191:192,233 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, üe-
retle çalışan, kaç çdban bulunduğuna dair 
Çalışma ve Devlet bakanlarından sözlü so
rusu (6/323) 187 

— Burdur Milletvekili Fethi Çeltikbaş'-
ın, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu ge
reğince çıkartılması gereken tüzüğün neş-
reJdilip edilmediğine dair Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Sayfi öztürk'ün 
•sözlü cevabı (6/292) 226:228 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
nun, Nurculuğu herkesçe malûm ve mü
sellem olan Diyanet İşleri Reisi ile Süley
mancı olarak tanınan IkSnei Reisin değiş

tirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/421) 115 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
iıı, Erzurum'da çimento fabrikası kurul
masının İkinci Beş Yıllık Plana alınıp 
alınmadığına dair Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Seyfi öztürk'un sözlü «eva-
b. (6/433) 236:240 

— Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'-
iıı, Krzurum'da yünlü dokuma ve deri 
fabrikası kurulması ile süt sanayiinin gc-
lcştirilmesi hususlarında ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'un cevabı. (6/440) 240:242 

— Eskişehir Milletvekili Şevket As-
buzoglu'nun, Başbakanın Gökçekaya 'Ba
rajının temel atma töreninde yaptığı ko-
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Sayfa 
misinaya dair Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün «özlü ce
vabı. (fi/574) 255:258 

— İzniiir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Spor - 'foto ve Loto'nun Millî Piyango 
İdaresine bağlanması hususunda her hangi 
bir hazırlık yapılmış olup olmadığına ve 
bu konuda ne düşünüldüğüne dair Devlet 
ve Maliye bakanlıklarından sözlü soru
su. (C/349) 188 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'ııun, İzmit'teki spor tesisleri inşası
nın ne zaman tamamlanacağına dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/553) 253 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tali
sin Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerin
de spor tesisleri yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/546) 252 

—• Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
büyük şehirlerdeki kimsesiz çocuklar 
hakkında ne düşünüldüğüne daıir Devlet 
ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/370) 189,230 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
kimsesiz e ocukların memlekete daha fay
dalı hale getirilmesine dair İçişleri ve 
Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/657) 351 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
memleketimizdeki Hristiyan misyonerle
rin yıkıcı faaliyetlerinin önlenmesine dair 
İçişleri ve Devlet bakanlarından sözlü so
rusu. (6/658) ' 351 

—• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin ge

lişmesi için ne gibi tedbirler alınacağına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/558) 253 

Dışişleri Bakanından 
— Afyon Karahisar 'Milletvekili Mu

zaffer özdağ'uı, Diyanet İşleri Başkanı
nın seyahat programının iptali ile kendi
sinin Tunus'tan geri' çağrılması sebebinin 
ne olduğuna dair Dışişleri ve Devlet ba

kanlarından sözlü sorusu. (6/403) 
Sayfa 

191:192, 
233 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'm, 'Federal Almanya Cum
huriyetine yapılan ziyarete dair Başba
kan ve Dışişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/557) 253 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Emekli bir memurun ölümüne sebebi
yet veren CENTO teşkilâtında görevli 
İngiliz Çavuşu hakkında, Türk kanunla
rına göre, neden kovuşturma yapılmadı
ğına dair Adalet, Dışişleri ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/359) 188,229 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Dışişleri Bakanının seyahatlerine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/563) 253:254 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Yugoslavya'da emlâki bulunan va
tandaşlarımızın işbu emlâkinin bedelleri
nin ödenmesi hususunda, bugüne kadar ne 
gibi muamelelerin cereyan etmiş olduğu
na dair Dışişleri (Bakanından sözlü soru
su. (6/136) 11,424 

— Kars Milletvekili Adil Kurtel'iıı, 
halen yurdumuzda ne-kadar banş. gönül
lüleri olduğuna dair Millî Eğitim ve Dış-
dşleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/364) 189, 

230,672 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, memleketimizin diplomatik temsilci
lerine dair Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/543) 252 

— Konya Milletvekili Yunus Koçak'-
ın, Kuzey Atlantik Andlaşmasmdan, ay
rılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/630) 14 

— Manisa Milletvekili Sami Binicıioğ-
lu'nun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulu
nan Türk vatandaşlarının durumuna dair 
İçişleri ve Dışişleri bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/542) 112 
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Sayfa 
— Mardin Milletvekili İbrahim Ay-

soy'un, Mardin VaLiliğhıee verilen pasa
portları vize etmekten imtina eden Lüb
nan Büyükelçiliğinin bu tu tın mı konusun
da ne gibi tedbirlerin alnını asının dü
şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/475) 397,246 

— Ordu Milletvekili Feridun Cemal 
Erbinim, Hükümetimiz ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu arasında imzalanan Or
taklık Andlaşması muvacehesinde toplulu
ğa tam üye hüviyeti ile tedricen ka
tılabilmemiz için yapılması gereken kesif 
çalışma ve hazırlıkların halen ne safha
da bulunduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/324) 187,224,228:229 

— (Samsun Milletvekili Yaşar Akal1-
ın, son kararname ile Tayland'a atanan 
Büyükelçimıizin Kore'de görevli bulundu
ğu sırada sebebiyet verdiği bâzı olayla
rın bilinip bilinemediğine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/482) 198,246 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Li
deri Başpiskopos Yakovas'm Şubat ayın
da yurdumuza girmesine neden ve nasıl 
[izin verildiğine dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/306) 186,228,668 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/537) 251 

— Aydın Milletvekili Nah ît Menteşe'-
nin, Aydın ili hudutları içinde bulu
nan Bafa gölünün mülkiyetine dair Ma
liye, Adalet ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanlarından sözlü sorusu (6/539) 251 

— Bitlis Milletvekili Cevdet Gcboloğ-
lufaun, Bitlis civarında bir hidroelektrik 
santrali kurulmasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 

(6/530) 250 
— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-

nun, Denizli ovasının sulanması işinin, bir 

Sayfa 
intizama bağlanması hususunda her hangi 
bir etüt ve çalımına olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
olan sözlü sorusunu yazılı soruya çevirmiş 
olduğuna dair (6/395) 115:116 

— Emimin Milletvekili Nihat Diler'in, 
Er/urum oviismm sulanması için ne düşü
nüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/442) 195,242 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Pasinler'deki Serçe Boğazı barajı ile Araş 
vadisindeki Söylemez barajlarının etüdüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/661) 351 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzu
rum ve dolaylarında., petrol aranması ko
nusunda no düşünüldüğüne dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/443) 195,242 

— Hatay Millctvkili Hüsnü Özkan'ın, 
üçüncü demir - çelik fabrikasının İskende
run - Payas arasında kurulmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/413) 192,234 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenle
rimiz iein millî bir politikanın tesbit edilip 
edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/551) 252 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
1Cok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından so
rusu (6/634) 14 

— Konya Milletvekili Nazif (Kurucu'-
nuu, Konya ilinde sulama ile entanstf zira-
ati hâkim kılmak için ne gibi çareler düşü
nüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/434) 194,240 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu*-
mm, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazile
rin sulanmasına ve lıidro - elektrik enerjisi 
sağlanmasına dair Başbakan, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar bakanla,nndan sözlü sorusu, 
(6/542) 251:252 



Sayfa 
— Konya Milletvekili Nazif Kurnen'-

nun, Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kal
kındırılmasına dair Başbakan, Tarım Ener-
ji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından söz
lü sorusu. (6/566) 254 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Ekleş 
köyü üzerindeki Kembos suyu üzerinde bir 
baraj inşasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklat- Baka
nından sözlü sorusu (6/622) 13 

— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
Maraş'ın Afşin ve Elbistan havalesinde bu
lunan linyit kömüründen ne şekilde istifade 
edileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar, Sanayi, Ulaştırma bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/649) 220 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ilinde inşaları J%3 icra plânına 
alınan barajlara ve Uluırmak suyunun taş
masının önlenmesine daîr Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/635) 86 

— Ordu Milletvekili Ferda (fiiley'in, 
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, ikinci bir sel fe
lâketine düşülmemesi için, derelerin ıslahı 
ve denize akış menfezlerinin genişletilmesi 
konusunda ne gibi çalışmaların yapıldığımı 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Bayın
dırlık bakanlarından sözlü sorusu, (fi/408) 192, 

234 
— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 

Harşit Hidro - Elektrik Santrali ve tesisleri 
inşaatına dair Enerji ve Ta.biî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (fi/601) .12 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akalm'ın, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 
Müdürlüğünün, diğer müesseselerdeki gö
revlerine ve aldığı istihkaklara dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/498) 200,247:248 

—• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sa
hiplerinin bu ihtiyaçlarını nasıl ve ne yol
dan karşılanacağına dair Enerji ve Tabiî 
(Kaynaklar Bakanından sözlü soııısu 
(6/406) 192,233 

Sayfa 
— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 

Sinop'un, Boyabat ilçesine bağlı Ekiııviran 
mevkiinde petrol a rastı iması yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/461) 196,243 

—.Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'ıuııı, memleketimizdeki petrol tevzi is
tasyonlarının sayısına, tanzimine vo sattık
ları petrole dair Tdearet ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar bakanlanndan sözlü soru
su. (6/545) 252 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan üzrak'-
ın, Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Semetle köyü 
içme suyu inşaatının hangi sebeplerle dur
durulduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/448) 195, 

242:243 

— Tokat Milletvekilli Fethi Alacalı'nın, 
Almuft hidro elektrik santralinden, Almuş 
ilçesinin istifade ettirilmemesi sebebine dair 
dair Enerji ve TabH Kaynaklar Bakanın
dan -sözlü sorusu (6/469) 197, 

245 

—• Tokat Mitte tvckrli Osman Saraç'ın, 
Tokat'ın, Omala ovasını sulayacak kanalın 
yapımının, bugüne kadar, niçin geciktiril
diğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/379) 190, 

330 :331 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Pozantı ilçesinde Tekel için kirala
nan binanın kira ücretine ve durumunun 
müsaidolup olmadığına dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu (6/462) 196, 

243 
— Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 

tthalya'dan gcrieevrilen zeytin yağlarına 
dair Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Ticaret bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/602) 12 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Sinop'un Gerze ilçesinde tütün deposu, ba
kımevi ve sigara fabrikası kurulmasına 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu. (6/639) 87 
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Sayfa 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'in, 
Erbaa'da bir tütün bakım ve işleme evi 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/428) 193, 

235 
— Tokat MıİUetvcküi Osman Saraç'ın, 

Erbaa Tütün Fabrikasının ne zaman inşa 
edileceğine dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/654) 351 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, çay üretimindeki partizan davranışla
ra ve bozulan çaylara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından aözlii sorusu. (6/565) 254 

İçişleri Bakanından 
, — Adana Milletvekilli Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun, görevleri icabı, avukat ve öğ
retmenlere, silah verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair içişleri Bakanından 
sözlti sorusu. (6/493) 200, 

2+7 

— Adana Milletvekilli Ketnul Sarıib-
rahimoğlu'nun, Türkiye'nin deniz, göl ve 
nehir kıyılariyle ilgili Başbakan, Maliye, 
Turizm ve Tanıtma, içişleri bakanların
dan olan sözlü sorusunun yazılı soruya 
çevrilmesine dair (6/386) 24 

— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Kadirli ilçesinin bâzı 
köylerinde, bahçeleri tahribeden suçluların 
adalete teslim edilip edilmediklerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/506) 201, 

248 

— Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Önerin, Afyon Karahisar'ın Dazkırı Kay-
mafeamınaı köylülere meydan dayağı atma
sından dolayı ne gibi bir işlem yapıldığı
na dair İçişleri Bakanından »özlü sorusu 
(6/427) 193, 

235 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, Rize Adliyesinde vukubu-
lan olaylara dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu. (6/561) 263 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
ın Elbistan ilçesinde tertiplenen şairler 

Sayfa 
gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Ba
kanından swzlü sorusu (6/572) 254 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik 
olaylarının cereyan edip etmediğine dair 
içimleri Bakanından sözlü sorusu (6/598) 12 

— Antalya Milletvekili Ilışan Ataöv'ün, 
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan ka
nunsuz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/599) 12 

— Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin Valisinin makam otomobili 
ile muhtelif illerde 25 gün gezmiş olmasın
dan dolayı hakkında bir işlem yapılıp ya
pılmadığına dair İnişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/411) 192, 

234 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet ve
ren GENTO teşkilâtında görevli İngiliz 
Çavuşu hakkında, Türk kanunlarına göre, 
neden kovuşturma yapılmadığına dair Ada
let, Dışişleri ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu (6/359) 188, 

229 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 

Hilâfeti kurmaya çağıran broşür ve tehdit 
mektuplarının kimler tarafından hazırla
nıp gönderildiğine dair İçişleri ve Adalet 
bakanlarından sözlü sorusu (6/592) 464 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğhı'-
nun, Dendzli*nin Acıpayam ilçesine bağlı 
Yeşilova kasabasının, bucak olması hakkın
daki' vâki müracaatlarının haıngi safhada 
olduğuna dair İçişleri Bakanından olan söz
lü sorusunu yazılı soruya çevirmiş 'olduğuna 
dal* (6/396) 115 

116 
— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-

nun, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortakoy 
kasabasının bueak olması hakkındaki vâki 
müracaatlarının hangi safhada bulundu
ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü soru
sunu yazılı soruya çevirmiş olduğuna dair 
(6/382) 115: 

116 
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— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
rmıı; Denizli'ni», Tavas ilcesine bağlı Ko
nak köyünün bueaik alması haldkmdald 
vaki 'müracaatlarının hangi safhada oldu
ğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/371) 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurtıııı, 9 - 10 Oeak 1967 tarihinde Hora
san'da vukubulunan hâdiseler ve ortaokul 
müdürünün Erzurum'a nakil sebebine dair 
Jetleri ve Millî Eğitim bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/516) 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da yünlü dokuma ve deri fabrika
sı kundmaMt ile süt sanayiinrin geliştirilme
si hususları uda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/440) 

Sayfa 

115: 
116 

202, 
249 

194 
195 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Horasan'ın bâzı köylerle irtibatını sağlıyaıı 
yolların yapımına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/673) 577 

— İstanbul Milletvekili Abdnrrahman 
Şeref Jjâç'm, adlî yılın açılışı konuşmasiyle 
Anayasayı ve Ceza Kanununu açık bir şe
kilde ihlâl etıniş, bulunan Yargıtay Başka
nı hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let ve İçişleri Bakanlarından sözlü som
an (6/419) 193, 

235 

— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'-
ın, İstanbul Belediye İmar ve Plânlama Mü
dür Muavinine dair İçişleri ve İmar ve İs
kân babanlarından sözlü sorusu (6/677) 649 

— İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birli
ği Uenel Merkezini denetliyen müfettişin 
elinden zorla tahkikat evrakını alıp alma
dığına dair İçişleri Bakanımdan sözlü soru
su. (6/564) 254 

— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine 
ve belediyeye ait arsaların dağıtımına dair 
İçişleri tmar ve İskân bakanlarından sözlü 
sonum. (6/646) 113 

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 

kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin 
Önlenmesine dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu. (6/600) 12 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Atatürk'ün, Bursa'da Çekirge yolundaki 
köşkte 6 Şubat 1933 günü, akşam yemeğin
den sonra, 13 - 14 kişiye hitaben bir konuş
ma yapıp yapmadığına dair İçişleri, Millî 
Eğitim ve Ulaştırma bakamlarından sözlü 
sorusu (6/479) 198 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklarcli'nde artan hırsızlık 
olaylarına ve emniyet teşkilâtına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu. (6/550) 252 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı ko
ruyacak standart tedbir ve tesislere dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/605) 12 

— Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/617) 13 

— Konya Milletvekili Nazif Kımicu'-
nuıı, A. P. Hükümetinin kuruluşundan bu 
yana kaç belediye başkam ve köy muhtarı 
hakkında idari kovuşturma açıldığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu, (6/437) 194, 

240 

— Konya Milletvekili Nasîf Kurucn'-
nun, A. P. Hükümetinin kuruluşundan bu 
yana kaç belediye başkanı ve köy muhta* 
rı hakkında idari kovuşturma açıldığına da
ir İbişleri Bakanından sözlü sorusu (6/437) 464 

465 
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-

nun, Akşehir Emniyet kadrosunun takviye
sine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/540) 251 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nıın, istifa eden ve geçici olarak vazifesine 
nihayet verilen koy muhtarlarına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu. (6/603) 12 

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nun, istifa eden ve geçici olarak vazifesi
ne nihayet verilen köy muhtarlarına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/603) 464: 

465 
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Sayfa 
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-

nun, Konya'nın ilçelerindeki jandarma YO 
polis teşkilâtına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/541) 251 

— Konya Milletvekili Nazif Kuracu'-
nun,, Türkiye'de, dışardan yönetilen bir lu-
ristiyaıılık propagandası olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/431) 194, 

235 
— Konya 'Milletvekili 'Nazif Kurucu'-

ınun, Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan 
kaç demek -olduğum dair içişleri iBaka-
mından sözlü sorusu. (C/430) 194,235 

— Konya Milletvekili 'Nazif Kurnıcu,'-
nun, yeniden hazırlanmakta olan (Köy Ka-
nuınıunun ine zaman Meclise sevk edilece
ğine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su, (6/436) 194,240 

— Konya Milletvekili Yunus Kuçak'-
ın, İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet "Sav
cısının Anayasaya aykırı tutum ve davra
nışlarına dair Adalet ve İçişleri bakanla
rından sözlü «OTOSU, (6/596) 12 

— Manisa Milletvekili (Sami Binicioğ-
lm'ınran, ISuriye'de arazi ve mahsulü bul/u-
nan Türk vatandaşlarının durumuna dair 
İçişleri ve Dışişleri Batanlarından sözlü 
sorusu. (6/542) 112 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğhı'nnın, T\ev«chir Valisinin 
tutam ve davranışlarına dair İçişleri (Ba
kanından sözlü sorusu. (6/611) 13 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin X5y-
sal'm, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yü
rüyüş sırasında toplum polislerinin totom 
ve davranışına dair İçişleri 'Bakanından 
sözlü sorusu. (6/597) 12 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
m, Kastamonu Valİsiain vazifesinden alın
ması sebebinin ne olduğuna dair İçişleri 
Balkanından sözlü sorusu. (6/418) 193,234:235, 

470 
— ıSivas Milletvekili Kâzım Kangal'

ın, Sivas'ım (Kangal ilçesi kaymakamının, 
Tortum'a tâyin edilmesi sebebine dair 
İçişleri 'Bakanımdan süzlii soı*usn. (6/500) 200, 

Sayfa 
— Sivas Milletvekili Nazif Arslan'-

ın, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Baş
kanı ile idare âmirle nnin tutumuna dair 
İçişleri Babanından söziü sovusm. (6/5C9) 254 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
büyük şehirlerdeki kimsesiz çocuklar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Devlet 
ve tçişkıri bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/370) 189,230 

— Tokat 'Milletvekili Osman Saraç'ın, 
kimsesiz çocukların memlekete daha fay
dalı hale getirilmesine dair İçişleri ve Dev
let 'Bakanlarından* sölzü sorusu. (6/657) 351 

— Tokat Milletvekili Osman 'Saraç'ın, 
m akmalarım bizzat kullanmak istiyem 
traktör sahiplerinin kolay ehliyet almala
rı konusunda me düş İkıüldüğüne dair İçiş
leri Bakanından sözlü sonum. (G/3G8) 189,230 

— Tokat Milletvekili 'Osman Saraç'ın, 
memleketimizdeki Hıristiyan 'misyonerle
rin yıkıcı faaliyetlerinin önlenmesine da
ir içişleri ve Devte'. bakanlarından sözlü 

. sorusu. (6/658) 351 
— Vaın Milletvekili Salih Yıldız'nı, 

Van'ın 'Oeva,ş ilçesiıı/j bağlı Müküs nahi
yesinin tam teşkilâtı bir mahiye haline 
getirilmesinin düşünü'ıip düşünülmediği
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusn. 
(6/299) 184,228 

— Yozgat 'Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınh*rtm, İçel ili Anamur ilçesinde 6 öğ
retmenin İşten el çekti rilmesrnde ve bir 
Öğretmenin TSakanlık emrine alınmasında
ki gerekçenin ne olduğuma dair İçişleri ve 
Millî Eğitim baltanlarındaın sözlü sorusu. 
(6/467)' 197,244 

İmar ve İskân Bakanından 
— Afyon Karahisar 'Milletvekili Mu

zaffer özdağ'm, Ankara'ya bağlı Solfasol 
köyünün seylâptan korunması için me dü
şünüldüğüne dair İmar ve İs-kân Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/^56) 253 

— Erzurum Milletvekili Adnan tŞon-
yurfuın, İş, -Ziraat ve lünılâk Kredi banka
ları tarafından yaptırılmakta olan ikra
miye evlerinin, yurdun muhtelif yerlerin
de yapılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Maliye, Ticarer ve İmar ve İskân 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/449) 195,243 
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Sayfa 
— istanbul Millr:-rckili Nuri '•Eroğaıı''-

ııı, İstanbul Belediye imar ve Plânla ma 
Müdür -Muavinine dair İçişleri, İmar vo 
İskân bakanlarından sözlü sorusu. (6/C77) 649 

— İstanbul MillctvcKİIİ Reşit "Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine 
ve 'Belediyeye ait arsaların dağıtımına 
dair İçişleri İmar ve İskân baltanla madam 
sözlü sorusu. (6/fi46) 113 

— Konya Milletvekili Nazif ıKınrueu'-
di'un, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığ-
rak köyünün başka yere nakli için yapı
lan çalışmaların ne safhada bulunduğuna 
tlair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakan
larından sözlü sorusu, (6/623) 13 

— Konya Millet/ekili Nazif Kurucaı'-
jıutı, Konya'nın Uguı ilçesinin içme suyu 
ihtiyacına dair İmar vo İskân Bakanın-dan 
sözlü sorusu. (6/624) 13 

— Tralbzon Miîletvekîı!:! Ati Rıza Uzu-
rnicr'in, Trabzon'un Araklı ilceslup bağlı 
Köprüsünü köyümle s:vl' 'Mâilııeltfırj:* mânız 
kalan .ailellıero. yan'dını yapılması konn-
sunlda ıw düşünü düğün:' daJir İmair Y? 
İskân vo :Köy îşle-ıi 'ba İnan Isı mulmı ^özlü 
sorusu (6/389) 190,231 

— Tnalbzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
neırlkt, 7209 nmaıaralı Kanunim Tralbzon 
bcîl'gte'sindelili uvsaıfemasına, 2510 .mumau-alı 
Kanıumutı ydtoüü tıkıp ılımadığına ve w-
nünırı içi köylerim iskânına, dai'r İmaır v<> 
İskân ve Köy İşleri balkanlarından sözlKi 
sorusu. (6/549) 252 

— Yozgat, Milletveld'li Nuri Koda-
mauoğlu'ııun, Nllıjde'nin Aksaray 'Hĉ -sirıte 
bağlı Kvzıliltıaya IdJyü sakinienimin is'kân-
larnsa tfiaJLr Imıaır Ya fokâm lîatomınltlaıı 
sözlü soı-usu. (fi/528) 260 

— Yozgat Mil tat vekili Nn.fi Korta-
man'oğln'ımıııı, Niğdıe'niin Ulukışla üç-csiue 
bağlı Çiftcllffiiy sâkinl'enmn iKİıâııııi'a dair 
tma;r ve fek ân Bakanından KÖz'ln sorusu. 
(6/529) 2TO 

Köy isteri Bakanından 
— Açkıma Mi.Hlet've'kfi'ii Malhımııt 1'HMKIO-

doğan'ın, A-dantı ÎK köyenııi'Hı kaçına 
2965 yuhiKİa içine suyu getMtdİğİH'e ve 
M'616 yılında. kaç îööyiiln içmo mıyu iş"mm 
prograim atadığına daıir K'öy tşlcttt Ha

kanından sözlü sorusu. (fi/316) 
Sayfa 

186:187, 
228 

— Adana Milletvekili Ma'hnıırt Bozdo
ğan'ın, Adan*a'nın bâzı iliç* ve bueaık I arınım 
bağlı kÖ'yküin yol ve'i'Mine suyu ihtîyıa-
eıırcı. ılair Köy İşleri Bakamından sözlü so
rusu. (6/672) 527 

— Afyon Kaırallıİj-mır Miltatvdı'iliı Mus
tafa Ak'a'hn'ın, Hazine aıdma tıeslrit ve 
tcsci'H yapılan arazilerin topraksız clifW.il 
aile leı dun dağıta İmasın un düşüıi'ü'lüp d'ü'şii-
tiıiiliiucıîiıği-no dalir Köy İşleıi Bakanıntkın 
sözKi sorusu. (6/311) 186 

— Afyon 'Kajiiaıhisaıi' MiilkıtA^vklili Mu
zaffer özdağ'ın, Afyon Kam-hisar ili köy
lerinden bâzılarının ietme «uyu ihtiyar-nna 
ve orman «tegiımle otniraınlia.nn jçeçimCn'e 
dair Köy işleri Hakanı t iticin »öz:Kt sorusu. 
(6/594) " 12 

— Artvin MıHltoCvekilli Turgut A'ltım-
kaıya^nm, Artvıin iliı» 'bağlı lri>yıW!i'iı yol 
ya pıım v ve A manimi işinin no saıfhada "ol-
dtığraıa dair Köy tşlie'ti Haıkanınidan sözlü 
sorusu. (6/409) 19Ü.234 

— Artvin Milletvekilli Turgut Alıtıını-
taya'unı, Artvin illinin 'fıaırği kÖyle-ı-ü'niıı 
ileme suyu bestelerinin 19(>5 vo 1966 yıllan 
programına alimliği™, elanı K'öy Î Heııi 11a-
'loanmdıan sözlü •sonısıt. (0/412) 192,234 

— Edirne Miltat'vekili' Türkân Soçkin'-
<in, ııte'mfcketimİTJflo î̂ırmllüye ka.dfiır kuırulınn 
'köy kalkınma lıoitspai'atıi'flffl'iııulııı aıcldcliıne VB 
çalışma boıınlıaırına dair Kfty işleri, Öalış-
nuı ve Tİeaıt<et 'bakanlaniKkınt «-öızlü soru
su. (6/501) 200; 

2011,248 

— Erzurum Mi'llıe^vckilli Nîhat Dİlier'-
in, Ispiîtr Il^eainin 20 .köyünılü ilgıiflendiı^n 
yol ve köprülerin yaıprıtiTnıa dair Köy İşlcni 
Baikanırodan SÖzl'ü sorusu, (6/674) 577 

—• Erzurum* Milletvekili A'd-naıı Şün-
yurt'um, Bakıamiık Teşkil'â't fcanunu tasaınsı 
üaerİnıd'ck.î çıalışmalannı han|^ sa-rhatlıa ol
duğuna dtair Köy IjOerî Bailcaırındamj söz
lü sanısu (C/354) 188, 

009 
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Sayfa 
— fetanlbul -Milih'.'tvekili Keşjıt Ülker'-

in, Ormıan ic;i köylerini'H kalıkımrtası fteiln: 
1965 ve 1966 ydlm'imla: yapılandşleriıı nefer 
olduğuna d<air Tarım ve'K'öy İşleri bakan-
laT-mdan Bftzfl'ü sorıüsu. (6/444) 19'5,242 

— Kırklareli MiMctiveM'li' Maısıurıı T-allı-
siıv Dzun'un, TSE Cıeıvel MüdıvrKiğürnüıı 
tuitumunia 'dnSır Köy İşleri Balkanımdan1 

sözlü sorusu. (6/526) 250 
— Koniya MfiillıettJvıtSkili Njıai* Kurueu'-

mıın, Konya'nın Kadınıhanı ilcvsinıe 'bağlı 
kö'yİJerin elektrik iht'iya«Hva dair îeiışü-e'rıi 
Bakamından stö-aKi sorusu. '(6/625) \'i 

— Koıılya, MidlıcHJvıdkill Naarf Kutııeu'-
ıııın, Koniyıa'n'in! Kiaitîm'haıiMı ih^ösinin 'kal
kınması İrfiııı ms gû'bi fökMrtor dlüışünüMü'-
ğün« d'alÜr Ticaret ve Kay İsleri ıbaifeain-
'Iatrumdan tJiîzlü «oniısu, (fi/627) 14 

— Koııiya Ma<lWvrtkili' Naai'f Kurucu'-
nun, Koniya'nın İlgın ilçesine ba'ğh Dığ-
rak M i yünün 1>aşka yeınc naildi 'için yapı
lan ça'lışmallarm no ««(filmde fbuthmtduğiünaı 
dair imar vef 'l^kâıı ve Kiiy • lüferi IRalk'ain ni
dam döüslii sorusu, (6/628) 1:} 

— Konya MîIıletve'k'İli Nazrf Kum-
cu'ımın, 'Koniyai'nım Ifyrın IÎİHCHİ ve 'ktöykyA-
ııin kalkıiKİnnlm!ası«a dair Başlbalkaaı vo 
Köy İsteri lîfflkianıııttiidatı sözlü sorusu. 
(6/626) .13 

— Niğde İK'ltotvtiki'li Rııihi Ko.yüHr'iıı, 
Niğde'ni», Nar - Köt'üyayla - Bozköy - Oiii't-
llik kcstirın'd yolumun; inŞatsına (İtilin-'Köy 
istemi Bataıııımıdan m-Mü sonı'su. ((i/636) 86 

— 'Saıkıairyıa Mal Idt'vekill Hayrettin Vy-
sall'm., İzmir Hal'k Eğitimi} M'eırbear Mü-
dürüniün göıteMiindcftı nfilçin almdığımia dair 
Köy tşleıli Bak'aınınKkaı sözlü sorusu. 
(6/445) 195,242 

— Tekirdağ Milletive'kitö Orhan öz-
tr-ak'ın, Tekirdağ mlerklez ilçesin* 'bağlh S'e-
metlî koyünita, 1964 yılında! plâna «Ilınıp 
İnşasuna 'halsBıaman Slçme suyu inşaıartaımnı 
Üuırdıınılıtııalsı seîbelbînıin rac olduğunla dair 
Köy Işüeıtt Babanından öösBu sorusu. 
(6/473) 197,245 

— Tlm'bssoıı IM'lfctlvıciM'llit AM Urza Uzu-
aıor'in, Tralbzoriı Araklı ijçtisinc (bağlı K'iip-
riisiiVtit kÖyuiMfc sel Mukdtiin'e ntâruz 

Sayfa 
balan •aik'l'ünu yardımı yapılması kumasu LY-
AH nto düşünüldüğünle •ciftir lıtvar ve İjdcînf 
ve Köy taleri 'balkanlılarından KÖzln so
rusu. (6/389) l!)0,2:"!l 

— T^aJlmm Milk't'vdtiaiı AW Efiıa Uzn-
nııcr'in, 7369 nmn-aısılı KiiiiıuımMi Trabzon 
bÖlgtHskıdekıi uyıgıiil'anıüi'.sına, 25 !0 mttıiii-
ralı Kaınıuııim yeterli olu]) ulatiiadfğınıa 
YO orman i<;i k'ö'yletrînt lisikâmtva' driiır Itıı.ar 
ve İskân vo Kity Işkıü îlıalkaıı'i'n-rından 
sözlü smıılsu. (6/549) "J5'J 

Maliye Bakanından 
— Adana iMilMetveikili Kemal iSanibra-

•hiınoğlu' nıvn, Türkiye'min dreniz, •$*]_ ve ne-
lıir kıydariyle ilgili Barbakan, 'Maliye; Tıı-
ııi-zm ve Tanıtma, tçîşleıu bafka'nlanndaıv 
crlan 'göEİii sorusu '('6/386) 24 

— Çorum MîllotJveikili Hasan Lâtif Sa-
nyüee'nin, Çankaya VeKgi 'Dai'resind* «ııi-
i»timaıl ohıp olmadığıma dıaar Maliye (Baıka*-
nıodan siiralü sorusu >(<İ/S12) 201:202,249 

— DctıfeH Millofivokilıi Âtuf ıŞolvoğlu'-
tıun; Denizli'de, '1364 •yı-Ivrida anjıltıı-ası 'ka
rar ınltma alınan T. 'C, 'Merkez Bankası 
şubesinin, 'bıııgüree ıkadar 'açı'lamaıtüası 'setbe-
•bine dair Mal.iyc 'Balkan m dam olan söziü 
sorusu (6/372) llBîlifi 

— !><'i)izll} MiHetvokili Atıf 'Şo'hoğ-lu'-
ııuıı, Hazinenin nn-ü'Ilki'yet veya tasarruıfu 
aî'tında, tarıma elverişli MÛ raiıktai' toprMc 
•bulunduğuna dairMalıiy* Bakkamından olam 
sözlü sorasn 06/3SI) ]f5 jllfi 

— Diyarbakır 'Mill'efiveMH 'Tank Ziya 
Kkinei'nim, 1965 yuh içinde, yurt çapında, 
muhtaç çiftçiye d-ağıtılan tokıamlult (buğ
day ve <arpa miktarınm 'dair 'Tanm, Maliye 
ve Ticaret balkanHamndan sözdü sorusu 
(6/397) 175,191 

— Erzurum MiHeHJvelflîli 'Adnan :Şen-
yurt'un, îş, Ziraat ve Emlıâk Kredi [banka
ları taraıfından yaptırılımakta olan ikrami
ye evlerîn'Mi, yııridwn 'mıthteîiıf yerlerinde 
yaptlması lıutsusuımda ne 'düşünüldüğtine 
dair 'Maliye, Ticaret ve tmar ve 'İskân ba-
'kanlaiTndan sözlü borusu (G/449) 195,243 

— İzmir MiUeıtv,c1dil Arif 'Eptıi'nga'-
11111, Spoi" - Toto ve Loto'mın 'Millî Piyan-



Sayfa 
go idaresine (bağlanması 'hususumda -her 
(hangi (bir hazırlik yapılmış olup olmadığı
na ve bu konuda m düşünüldüğüne dadr 
Devlet ve Maliye '"bakanlarından sözlü so
rusu C6/349) 188 

— Kocaefli Millet>yekİ'li Nihat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet konağı İnşaatının ne 
zaman -el-e alınacağına dair Maliye Baka
nından »Sözlü sorusu {fi/608) 13 

— Mardin Milletvekili Naami Oğuz'un, 
Kooaeli'nde Hükümet konağı inşasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair 'Maliye Baı-
Ikanmdan sözlü sorusu (•6/952) 252 

— Sinop MiHetvekili Hilmi tşgnzar'ın, 
memurlara Ödenen 'çocuk 'parasına dair 
Maliye Bakanından sözMi sorusu (l6/641) 87 

— Tdkat Milletvelkili Osman Saray'ın, 
faturasız mal satışının önlenmesi âçin ne 
çare düşünüldüğün>e dair Maliye (Baltanın
dın sözlü sorusu (•6/378) '190,230 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner*in, Orman Genel Müdürlüğü teskülâtın-
da çalışanların terîilerine dair Tarım ve 
Maliy-e nakaınlarından sözlü sorusu '(6/Ö44) 232 

Millet Meclisi Başkanından 
— Aydın Milletvelkili Reşat Özarda'-

nm, 1 . 11 . 1905 ten 1 . 7 . 1*06 tarihi-
ne kadar Millet 'Meclisi (komisyonlarından, 
h-er "birinin kaçar defa toplantıya .çağrıldı
ğına ve toplantıya ıgelımîyen 'üyelerle, çıka
nlara ve çıfcanlamıyan işlere dair (Millet 
Meclisi (Balkanından sözlü sorusu CC/STâ) 189: 

190 
— Yozgat Milletvekili Nuri Kodiaman-

oğlu'nun, İçtüzüğün 95 nci maddesinin 'bu
günkü totibükaitının İçtüzüğün lâfzına ve 
ruhuna fuyiguaı (bulunup (bulunmadığına 
dair Mîllet Meclisi Balkanından sözlü <so--
rusu (6/4B3) 136.243 

Millî Eğitim Bakanından 
— Adana Milletvekili MaJhmut Bozdo

ğan'ın, Adana ili dâhilinde, İS^S yılında 
'kaç 'aded ilıkoTcul yapıldığına ve 19*66 yılın
da fe-aıç aded ilkokul yapılacağına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusıt 
(•9/315) 186,228 

Sayfa 
— Afyon Milletvekili Musbafa Akalın -

m, lîse ve ortaokullardaki müdür yardum-
eılarının, haftalık ders saatlerine ve Ibun-
ların -girmedikleri dersler için, diğer Öğ
retmenlere 'Ödenen ücretlene dair Miliî 'Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/490) 198: 

200,-347 

— Afyon KaraMsar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'ın, İ065 - 1966 ders yılında 
lise ve muadili okııllaıldan mezun olup Ibir 
üniversite veya yüksek okula ıgireraiyere-k 
açıkta kalan öğrenciler için ne tedbir dü
şünüldüğüne dair Barbakan ve Millî Eği-
tim (bakanlarından sözlü sorusu (<6/4Q6) 1^6: 

— Afyon Karalhisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, Sinemadan, eğıitiim Ve ter-
'biye kurumu olarak, müU-et çapında ve 
millî 'eğitim camiasında, faydalanma ölçü
müzün ne olduğuna »dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu ('6/402) l'SU^S 

— Afyon Karalhisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, yurduınuzldia ne kadar hi
mayeye muhtaç ve kilmsesiz çocuk toulun-
duğun'a ve bunlardan ne kadarına, -Bevdê  
tin, toplumun şefkat ve himayesi temin 
edildiğine dair Sağlık <ve Sosyal, Millî Eği
tim ve Çalışma bakanlarından sötflü soru
su (6/401) 191,233 

— Artvin Milletvekili Turgut Altutı-
kaya'mn, Artvin'in Ardam*j ilçesi ilköğ
retim Müdürünün (başka yere «nakli için alı
nan Disiplin Kurulu kararınm durdurul
ması sebebinin ne olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu .(6/410) I92,2!34 

— Aydın Mületvekili M, Şükrü Koç'un, 
Samsun İlköğretim Mütfetti§nnin Orta - Do
ğu Amme İdaresi Enstitüsünce »açılan' (burs 
imtihanını 'kazanıp (kaşanmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu1 

(6/571) 254 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kurnan Bayramı suresince açık (bulundu1-
rulan Istanlbul anüze! erine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (ı6/5l32) 250:231 
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Sayfa 
~ 'Burdur Millötvellrilİ Pethi Çcllkilbas'-

ın, ticaret lisesi mezunlarının, üniveraiteile-
piıı sosyal ilimler/ tedris eden fakülteleri
me ^irdbikne imkânlarına dair Millî Eğitim 
'Bıa'kanmdan •sözlü sorusu (6/504) 201,248 

— Çorum MiMetvelkili Hasan Lfröif Sa-
•rıyüce'nin, ayrı 'nyn yeıflerd* öğretmenlik 
yapan orta öğretim öğretmenlerinin, tösle
rinin de ayını yere naildi1] I erinin yapılmasına 
dair Millî Eğitim -Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/650) 306 

— Erzurum Milletvekilli Adnan 'Şen- ' 
yurt'un 9 - '10 Ocak 1&67 tariHıinde Hora
san'da vuîku'bulan hâdiselere ve ortadkul 
müdürünün Erzurum'a nakil sebebine d'air 
İçişleri ve Millî Eğitim tBalkan'krmıdan söz
lü sorusu 06/M-6) '202,249 

— Erzurum Mille*vekili Necati Oü-
ven'in, Atatür-k Üııave nitesinde, rnatlbaa 
alımında milyonluk (bir suiistimal yapılmış 
olduğu hafckmdalki neşriyatın doğ:ru -olup 
olmadığına dair Millî Eğitim .Balkanından 
sözlü sorusu (6/399) TM,232 

— Gümüşane •Mîillebvokili 'SaJbri 'özcan 
San'un, Bursa 'nutkunun, Atatürk tarafın
dan söylenmiş, olup olmadığına dair Millî 
Eğitim ve Adalet Baikanılanndan sözlü so
rusu 06/918) 202,249 

— istanbul Milletvekili Abdurraihnıanı 
Şeref Lâç/m, Anîkara üniversitesi Ziraat 
Pa'fcültes-irade, Profesörler Kurulunun 'ka
rarı alınmadan, dıs seyahat harcamaları 
yapılıp yapılmadığına dair Millî Eğitim 
Batanından sözlü sorusu ('6/505) 201,248 

— tsctanlbul Mil-letveTcHi Reşit 'ülfcer'-
in, Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan 
•adında, asistan veya doçent, birinin: olup 
olmadığına dair Millî Eğitim Balkanından 
söflMi sorusu ('9/477) 198,24B 

— tstanfbul Miltetıveteili Tefeİn Erer'iıı, 
Atatürk'ün, Bursa'da Çdlrfrge yolundaki 
köşkte 6 Şufbat 1933 'günü, akşam yemeğin
den. sonra, 13 -14 Tcftjiye hii'tal>en bir ikonuş-
ma yapıp yapmadığına d'air içişleri, Millî 
Eğitim ve Ulaştırma 'Baikamlaruıdan sözlü 
sorusu (6/479) 1198,-246 

Sayfa 
— Kars Milletvekili Âdil Kurtetl'in, ha

len yurdumuzda ne kadar (barış gönüllüleri 
olduğuna dair Millî Eğitim ve Dışişleri l>a-
kanlarından sözlü sorusu (6/364) 189,230 672 

— Kırklareli Milletvekili Hasan T-ahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Balbaeöki ilçe
sinin ortaokul .ihtiyacıma dair Millî Eğitim 
Balkanından sözlü sorusu (0/535) 251 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Ta'hsin 
Uzundun, KırklareCi'nln Lüleburgaz ilçe
sine bağlı A'htnetlbey Belediyesinde, orta> 
odaıl anılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Millî Eğitim ÎBakanmdan sözlü 
sorusu ('6/503) 201,248 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, Akşehir Erkek Sanat EnsıtâtıüsüiYe 
elektrik ve motor ibÖIümilcrî ilâvesi ile &>ir 
Tekniker Okulu 'açılmasına dıair 'Millî Eği
tim 'Batanından sözlü sorusu 06/633) 14 

— Konya Millötvek'ili Nazif Kurucu'-
nun, .mes'Mk. okulu 'mezunlarının kendi 
branş ve ihtisasları dSıhilindefei fakülte ve 
yüksek olkullara devam- -odelbiTmelerani sağ
lamak için hır çalışma ölüp olmadığına 
dair Millî Eğitim 'Baklanından sözlü sorusu 
('0/45O) 195,248 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç/m, 
tik okul öğretmenlerine de konut yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/45S) 196,243 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'üı, 
Fatsa Lisesinin öğretmen, ihtiyacına dair 
Millî Eğitini Bakanından sözlü sorusu. 
(6/629) 14,672 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, İzmir Millî Eğitim Müdürünün, gö
revinden alınmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
döülü sorusu (6/446) 195,242 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ıi), Kütahya Millî Eğitim Müdürünün 
Öğretmenler üzerinde yaptığı .kanun dışı 
baskılara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/618) 13 
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Sayfa | 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, Millî Eğitim Bakanlığı Örgütünde po
litikaya karışan kaç öğretmen ve idareci 
hakkında soruşturma yapıldığına dair Baş
bakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/621) 13 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın Okullarda okutulan kitaplara dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/615) 13 -

— Sakarya Milletvekili Hayretin Uy-
sal'ın, Tekniker okularınm ve teknikerlerin 
durumuna dair Millî Eğitim Bakamdan 
sözlü sorusu. (6/619) 13 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
salın, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli 
özel okuîara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü .sorusu. (6/640) 87 

— JSalkarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, T. Ö. D. M. F. Üyesi olan bâzı İlk
okul müdürlerinin, haksız olarak, ilkokul 
öğretmenliğine atanmalarına dair Millî 
Eğitim Bakamdan sözlü sorusu (6/499) 200,248 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün 
Dünya gençliğine örnek insan seçilip seçil
mediğine dair Başbakan, Millî Eğitim ve 
Turizm ve Tanıtına Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/522) 250 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun'da 19 Mayıs adiyle bir üniversite 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Milî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/476) 197:198,246 

— Sivtas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas'a teknik okul açılması 
için bir hazırlık olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/470) 197,245 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzn-
ner'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
ihtiyaçlarına dair Millî Eğitim Bakanın
dan «özlü aorusu. (6/519) 202,249:250 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul 
lise sanat ve teknik okul ihtiyacını gidermek 
için ne gibi tedbîrler düşünüldüğüne dair 

Sayfa 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/390) - 191,231 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir 
yatılı bölge ilkokulu açılacağına dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu, (6/301) 

185,228 
— Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-

oğlu'nun, 1966 - 1967 ders yılı için üniver
sitelerin giriş imtihanlarına kaç öğrenci
nin başvurduğuna ve açıkta kalan öğrenci 
bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sodusu (6/420) 193,235 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınlı'nın içel ili Anamur İlçesinde 6 Öğ
retmenin içten el çektir ilmesinde ve bir öğ
retmenin Bakanlık emrine alınmasındaki 
gerekçenin ne olduğuna dair içişleri ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/467) 197,244 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ankara'nın Polatlı ilçesi Macun kö
yüne, yedek subay Öğretmen olarak atanan 
M. T. T. B. Başkanının, öğretmenlik vazife
sine devam etmemesi ve siyasi beyanatlar 
vermesi karşısında ne gibi işlem yapıldığı
na dair Milûî Eğitim ve Mîllî Savunma ba
kanlarından sözlü sorusu (6/464) 196,243:244 

Millî Savunma Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Musta

fa Akalm'm, Afyon Karahisar Hava ala
nı inşası için ne kadar arazinin istimlâk 
edilmiş olduğuna dair Ulaştırma ve Mîllî 
Savunma bakanlaırırtdan sözlü sorusu. 
(6/312) ' 196 

(6/667) 414:415 
— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'

ın, kesinleşmiş ımahkeme kararlarının 
vaktinde infazını sağlaımak ve tböylew 
vatandaşlaırın mağduriyetini önlemek: üae-
ra, her hangi fair tedbir alınmasının düşü
nülüp 'düşünülmediğine cLair Adalet ve 
Millî Savunma bakanlarından sözlü soru
su (6/487) 198,246:247 

— İstanbul MîlMvekİli Coşkun Kır
ca'nın, Harb - İş. Federasyonuma 'bağlı 
sendikalarca uygulanan grev* dair Millî 



— 34 — 
Sayfa 

Havanıma ve Çalınma 'bakanlarından sözlü 
sorusu (0/G14) 13 

— Kare Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nıın, Türk - Rus sınırındaki huxlut 
karakol binaları ile gözetleme kulelerinin, 
(büyük 'milletimizin şanıma yaradır şekilde, 
inşasının hangi yıl gcrçeklcgdblileceğine 
tlair Millî Savunma Balkanından BÖZIIÜ so
rusu (6/832) 187,229,668:669 

— Salamın Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıibn's 
'konutsunidaki boyanma nlair Barbakan ve 
Millî SaVunima, Bakaımıldan sözlü M< <.nıı« ıı 
(6/612) 13 

— Tokat Milletvekili Osman Saıraç'tn, 
Kıbns'a gönldierilmek üzere Mersin ile 
'bekletilen ve harcırah alaıınıyan sıılbaiy ve 
astsubayların tmalî sıkıntısını önlıeinuek 
için ne ıdü^üriüliclüğüne tlafi'r Millî (Savnın-
•ma 'Bakanından tSlözlü soırıısıı. (fi/Sffl) 191,231 

— Zonguldak Milletvekili Kenan TCseıı-
•fin'in, Ankara'nın Polatlı ik?«*a Macun 
Ikoyünc yedek «ınibay öğretmen ohı:ı-nk ata
nan M. T. T. B, Başkanının, 'öğ,!«etm'euUk 
vazifesine devaan etmdateısi ve siyasi 'beya
natlar vermesi 'karsısıııida ne gübi istem 
yapıldığına iddir Millî İ ş i t im ve Millî Sa
vurana /bakanlarınidan ısıöV-M ısomsın (R/464) İfifi. 

243:244 

Saflık ve Stosyal Yardım Bakanınidan 
— Afyon Karnlhisar Milletvekili Muzaf

fer (Vzldağ'ın, ynıiiulmaırala ne kadar hima
yeye mn'htfiç ve kimsesiz ç.oeuk 'buhın'dn-
ğnna ve Ibıınılardan ne kadarına, Devletin 
toplumun şefkat ve himayesi temrin eirlıMİ-
ğinle tlaür Sağlık ve Sosyal, Millî Eğitim 
ve Çalışıma ilıakanlaınıı!dan sözlü BIOIIIKII 

(6/4ÖJ) 191,233 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sroyal 'Sîs-oi"t.alar Kmıjmuna ait 
hastanelerin Devlete (devredilip 'edilmîyc-
ceğine (dair Sağlılk ve, Sosyal Yaıidim ve 
Çalışma 'bakanla nı&lam »örfü durusıı 
(6/570) 254 

— Etdirrae Milletvekili T iuMn Seg-
kiııUn, feâzı ilâe lâ'boratuvar ve falhri-
kalarma ortak (bulunan ^toktön'Iara idair 

Sayfa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
mvM savaşa (6/523) 250 

— O üm usan e Milletvekili Salbri Üzeart 
Han'ın, öüınlü^aııte ilinin sağlık hianıetle-
rine 'dair Sağlık ve Sosyal Yardmn Baka
nından «özlü sorusu (6/527) , 250 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Paırafinli »eytlinyağlann stfbeiboMuğ'iı 
olaylara 'dair Sağlık ve Sosyal Yandım 
Balkanımdan sözlü sorusu. (6/01*6) 13 

— Kas tanırımu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu ili IdâJlıi-
linldc, 1966 yılında, kaç hariciye müte
hassısı ve operatör 'Inıluıiluğıma (dair 
Sağlık ve 'Sosyal Yanlım Bakanımdan mx-
Ki aumiRiı (fi/495) 200,247 

— Kocaeli Milletvekili Niha t riılim'in, 
İKmit Vo3xım Hastanesi inşaa t ına 1966 yı
l ında yaırtitom yapı kliği ha.kle 1967 yıluıSda 
yaıtlmıı yapılmamasının sebebine nlair (Sağ
lık ve Sosyal Ya.ıkli'm BakanTiıulnn «özlü 
(•üııaiHiı ('fi/609) İÜ 

— Konya Milletvekili Yunus (Koçak'-
ııı, İtalyaVlan KteriçK'vrileu zıeytm y a ğ lasın -
na dair Adalet, İçimleri, Sağl ık ve (?to!syal 
YaıHdmı ve 'Picanet l ıakaıı lannUan ısözîÜi 
SIOIIISM 06/6**2) VI 

— Tokat Millctvclkili FeMıi Alacalı'-
nı:ı, Tnlkat'ın Zile Devlet Hnstaın!esiım\ 
ameliyat servisi için Kisnımhı olan naırkVrz 
illetinin, bugüne kaklar, verilmem esi stfıp-
biııe İdair smrnsıı ve Sağlık ve Sasyal Yar-
Vlvm Bakanı Vcıda.t Ali Özkan'ın sözlü ee-
valbı (6/408) 197,244:245 

Sanayi Bakanından 
— Aydın Milletvekilli Ileşat Öüarda'-

nm, Kütahya Azot Fabrikasının yıllık is
tihsali İle iş<;i ve memurlarına ödenen üc
rete dair ıSanayi Bakannıdan sözlü soru
su. (fi/6371 86:87 

— Çankırı Milletvekili Melımet Ali Ar-
saıı'ın, otomobil sanayi kurmak için mü
racaat eden Opel ve Fiat firmalarından, 
Fiat firmasının tercih edilmesindeki mil
lî menfaat gerekçesinin ne olduğuna 
dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un sözlü cevabı, (6/400) 191,132:233 
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Sayfa 
— Denizli 'Milletvekili Atıf Şohoğlu'-

nun; «Denizli'nin Çal ve Çivril ilçelerinde, 
1964 yılında tesisi kararlaştırılan sana
yi çarşılarının yapılmasından vazgeçilme
si sebeplerinin neler olduğuna dair Hana
yı Bakanından olan sözlü sorusu. (G/372) 115: 

116 

— Erzurum Milletvekili Nıihat Diler'-
riıı, Erzurum Çimento fabrikasının inşa
sına dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su. (6/643) 112 

— 'Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'uıı, pancar çiftçisinin çalışmala
rının iyi değerlendi irilebilmesi için, pan
car fiyatlarına zam yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu. (6/484) 198,246 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'ıın, pancar yetiştiren çiftçinin 
haklarının korunmasına dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu. (6/670) 527 

—• Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Pınar hisar Çimento Fab
rikasına, C. H. P. Koalisyon hükümetleri 
ile A. P. Hükümeti zamanlarında kaçar 
aded işçi alınmış olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu. (6/485) 198,246 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'uıı, Pmarhisaı* Çimento Fabrika
sının, 1965 - 1966 yılları içerisinde, is
tihsal ettiği çimentoların hangi firmalara 
verildiğine ve halka pahalı satılması kar
şısında ne gibi tedbir alınmasının düşü -
nüldüğüne dair Sanayii Bakanından sözlü 
sorusu. (6/486) 198,246 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile ku
rulan işletmelerin istihsallerinin, muay
yen bir kısmının ihraecdilmesi için alın
mış bir tedbir olup olmadığına dair Sa
nayi ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu. (6/438) 194,240 

—Maraş Milletvekili Enver Kaplan'in, 
Marag'ın Afşin ve Elbistan havalesinde 
bulunan linyit kömüründen ne şekilde is
tifade edileceğine dair Enerji ve Tabiî 

B9*f9 
Kaynaklar, Sanayi ve Ulaştırma bakan
larından sözlü sorusu. (6/649) 220 

— Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, Nevşehir'in, Ürgüp ilçesindeki yapı ve 
havacılık kooperatiflerinin, yıllık kong
relerinin yapılıp yapılmadığına dair Ti
caret ve Sanayi bakanlarından sözlü so
rusu. (6/509) 201,248:249 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon fabrikasından elde olunan 
çimentonun tevzi ve satışının nasıl bir 
sistem dâhilinde yürütüldüğüne dair Sa
nayi ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu. (6/628) 14 

Tarım Bakanından 
— Adana Milletvekili Mahmut Boz

doğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk eki
cilerinin yeraltı sularından istifade ede
bilmeleri için bir plân veya bir tedbir olup 
olmadı ğuıa dair Tanın -Bakanından sözlü 
sorusu. (6/314) 186,228 

— Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Ad ana'n m ilçesine bağlı Akça 
köylülerinin kullandıkları arazilere dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/671) 527 

— Adana Milletvekilli Mahmut Boz
doğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü em
rinde çalışan personelin adedine ve ik
ramiye verilip verilmediğine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/536) 251 

— Adana Milletvekili Marmut Boz
doğan'ın, Sümcrbank pamuk alımı işleri
ne başlıyabilmcsi Üçİn gerekli hazırlıkları 
ikmal edip etmediğine ve bir taban fiyatı 
tesbit edilmiş olup olmadığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/414) 193,234 

— Afyon Karalıisar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'ın, Hayvan Sağlık Memur
ları hakkında, 3203 numaralı Kanuna göre 
çıkartılan tüzüğe dair Tavım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/562) 253 

— Artvin Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nın, Artvin'de kontrolit fabrikası 
kurmak üzere Ruslarla yapılan anlaşma
nın mahiyetinin ne olduğuna dair soru
suna Tarım. Bakanı Bahri Dağdaş'ın sözlü 
cevabı. (6/188) 177:178 
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— Çorum Milletvekili Ahmet Uysal'-

ııı, Toprak Mahsûlleri Ofisine çeltik ve 
pirinç mubayaası yapıp yapıhnıyaeağı-
na daıİr Ticaret ve Tanın bakanlarından 
sözlü sorusu. (G/398) 191,231:232 

— Denizli Milletvekili Âtıl' Şohoğlu'-
nım, Denizli'nin <Jivril ilçesinde bir numu
ne fidanlığı kurulmasının düşünülüp dü
şünülme di ğine dair Tanın Bakanından 
olan sözlü sonısu. (6/383) 115:116 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğ-
lu'ııun, Denizli'nin Tavas ilçesinde orman
la ilgili bir endüstri kolunun kurulması
nın düşünülüp, düşünülmediğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/424) 115:116 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
nun, Türkiye'de mezru arazinlin katı mik
tarının belli olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından olan sözlü sonısu. (6/394) 115:116 

— Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, 1965 yılı içinde, yurt çapın
da, muhtaç çiftçiye dağıtılan tohumluk 
buğday ve arpa miktarına dair Tarım, 
Maliye ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu. (6/397) J91 

— Diyarbakır 'Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, 19*65 yıb içinde, yurt -çapında, 
muhtaç çiftçiye dağıtılan tohumluk buğ
day ve arpa miktarına dair Tarım, Ma
liye 've Ticaret bakanlarından olan söızlü 
sorusu. (6/397) J75 

— Enzunım Milletvekili Nihat Dilcr'-
iıı, Erzumur'a bağlı ilçe ve köylerini 
dağlık kısımlarında yağmurdan 'zarar 
(gören çiftçilerin durumuna dair Tarmrı 
Bakanlığından sözlü sorusu. (6/644) 1.1.2 

— İstanbul Milletvekili Beşit Ül
ker'in, Beslenme, f'ıda Kontrol ve Tekmıo-
foji Grupu Başkanlığının, lüzumu aşikâr 
olduğu halde, lâğvedilmesi gerekçesinin 
ne okluğuna dair Tarım (Bakanından 
sözlü sonısu (6/441) 195,2*2 

— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
elmıa "üınüniün'ün 'üh'rıaeı v« ideğenliensdiiıtvJ.-
Mi*sftnie (dıa'iır (6/64S) 161 

— İstanbul MilletvekiH Reşit Ülker'
in, (Orman içi köylerinin kalkınması için 

196G ve 1966 yıllarında yapılan işlerin 
neler okluğuna dair Tarım ve Köy İğleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/444) 195,242 

— Kars Milletvekili Âdil Kurtel'-
iıı, 227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye 
Süt Endüstrisi Kuruntu, müstahsilin is
tihsal ettiği sütü islemek -ve değerlen
dirmek için, memleketin hangi stratejik 
bölgelerinde örnek tesisler kurulmuş ol
duğuna dair Tarım Bakanlığından sözlü 
sonısu. ('6/184) J77 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu -
rni'n, 19ı66 ekim mevsiminde yapılan to
hum dağıtımında ne gibi esasların naza
ra alındığına dair Tanra Bakanından 
sözlü sorusu (6/4.29) 194,205 

— Konya Milletvekili Nazif Kâıru-
cu'nraıı, Konya ilinde sulama ile entansif 
siraati hâkim kılmak için ne (gibi çareler 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Tarım bakan! arın dan sözlü so
rusu. (6/434) 194,240 

— Konya Milletvekili Na'zif Kuru
cu'nün, Konya'nın Doğanhisar ilçesi
nin kalkındırılmasına dair Başbakan, 
Tarım, Enerji ve Tabiî Kaymaklar ba
bamlarından sötzlü sorusu. ('6/5<66) 254 

— Ksonya Milletvekili Nazif Kui'Li-
eıı'nııu, Seydişehir A. P. lltçe Başkanının, 
Tarım Bakanlığında sattığı elmaların 
fiyatlıma dair Tarım Bakanından söızlü so
nısu. (6/632) 14 

— Ordu Milletvcldli Ferda Güley'-
m, Ordu ilinde vukubulan sel felâke
tinde, hatibi ilçelerde ne miktar araızi 
ve bahçenin zarar gnrmüş olduğuna 
dniv Tarım Bakanından sözlü sonısu. 
(6/407) 192,1233 

— Situıp Milletvekili Hilmi İşlgii-
zar'ın, Orman Genel Müdürlüğünde ça
lışmakta olan onman müfettişlerinin ve 
teftiş [görevlisi bulunanlann adedine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/235) 178 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işıgüızar'-
ıu, Yozgat'ın ilçe ve köylerinde selden 
meydana ıgelen ızararlarm telafisi için ne 
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djüşünüldfüğöne dair Ticaret ve Tarım ba
kanlarından söslü sorusu. (6/554) 353 

— Sinop Milletvekili Niyazi Ösagüç'ün, 
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşa
sına ne zaman ballanacağına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu ('6/(647) 161 

— Sivas Milletvekili Giyasettin Du-
man'm. Tarım Bakanlığında görevli zi
raat mühendislerinden, kaçar kişinin, büno 
ve taşra teşkilâtında çalıştığına dair 
Tarım Bakanından söslü sorusu (6/492) 200, 

247 
— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 

biçer - döver ve traktör fiyatlarımın hız
la artması ve Eİrai mücadele ilâçlarının 
yeteri kadar sağlanamaması konularında 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Tarım 
bakanlarından sözlü sorusu (6/367) 1S9.2S0 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç/im, 
Erbaa - Niksar ve çevrelerinde Antepfıs
tığı yetiştirilmesi konusunda ne düşjüntül-
düğüne dair 'Tanm Bakanımdan sözlü so-

cc /wn 191,2i31 
rusu (G/ÖW6) ' 

— Tokat 'Milletvekili Osma Saraç'ın, 
Erbaa ve Niksar İlçelerinin bâızı bölgele
rinde Şamfıstığı.ve 'zeytin yetiştirilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ta
rım. Bakanından sözlü sorusu (6/660) ^ 351 

_ Tokat Milletvekili Osma Saray'ın, 
tarım araçlarının çiftçilere daha ucuız ve 
kolay bir şekilde temin edilmesine dair 
Tarım ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu (6/656)" ?

 m 

Tokat Milletvekili Osma Saraç'ın, 
Tokat, Niksar ve Erbaa ilçelerinde mo
dern anlamda zeytinciliği çeliştirmenin 
uygun ve faydalı mütalâa edilip edilme
diğine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/369) 189<230 

— Trabzıon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Orman Genel Müdürlüğü teş
kilâtında çalışanların terfilerine dair Ta
rım ve Maliye bakanlarından sözlü so
rusu (6/544) _ 2 5 2 

Trabzon Milletvekili -AH Rıza 
Uzuner'in, Tarım araızisi yeterli olmıyan 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde, bu meyanda 
Trabzon ilinde hayvancılığım ıslahı ve in-

Soyf» 
kişafı için alnımış ve alınacak tedbirlerin 
neler olduğuna dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/335) 187,229,669 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabaon Orman Tekniker Oku
lunun, meslekî öğretimle .görevli eleman 
ihtiyacının ne zaman (giderileceğine dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/338) 190, 

231 
— Van Milletvekili Salih YıldiE'm, 

Van'ın Başkale ilçesinde ve su kanalı so
nunda başlıyan ovada nıümune fidanlık te
sisi için bir .çalışma olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/303) 186, 

Ticaret Bakanından 
— Adana Milletvekili Ali Karcı'-

nın, hangi turistik tesislere, «Turizm ve 
Turistik -tesislerin ihtiyacı için lüzumlu 
maddeler» kotasından ne miktar ithalât 
taıhisisi yapıldığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/471) 197,245 

— Adana Milletvekili Kemal Sa-
nibrahimıoğlu'nun, pamukta ve alelûmum 
zirai ürünlerinde (taban fiyatı tesbiti ile 
ürünlerin idrakinden önce ilânın düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 

• (6/425) 193,235 

— Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'mın, T. C. Ziraaıt Bankasının, 
bugüne kadar ödenmiş sermayesinin mik
tarına ve hangi tarihlerde artırma ve Öde
me yapıldığına dair Ticaret Balkanından 
sözlü sorusu (6/357) 188 

— Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Ceyhan Ticaret Borsası Meclisi
nin, seçimlere 10 gün kala feshedilmesi se
bebine dair Ticaret Bakanından ısöztü so
rusu '(6/455) 196,243 

— Aydın Mlletvekili -M. Kemal 
Yılmaz'ın, zeytin müstahsilinin ihtiyaç
larının karşılanması konusunda ne düşü
nüldüğüne dar Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/513) 202,249 

— Burdur Mlletvekili Fethi ÇeHk-
•baş'ın, yağmurdan ıslanmış üzümlerin Ta-
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riş'-co safanalırtmam için bir emir verilip 
verilmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/452) 195:196,243 

— Çorunn Millctvökıli Ahmet Uy-
ısal'ın, Toprak Maihsülleri Ofisine çeltik 
ve pirinç mubayaası yapılıp yapılmıya-
eağma dair Ticaret ve Tarım Bakanla
rından sözlü sorusu (6/398) 191,231:232 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğ-
lu'mm, Denizli, Buldan, Babadağ ve Kı-
zıleaıbölükHc dokumacılıkla geçinen hal
kın, pahalı iplik almasını önlemek için Sü-
merbanık fabrikalarının iplik fiyatlarını 
düşürmesinin kabil olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından olan sözlü somsu 
(6/423) 115:116 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğ-
hı'tıun, Denizli'de 'bütün Ege Bölgesine 
şâmil olmak üzere, bir et komlnnası lm-
ralmamnın düşşünülüp düşünülmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/423) 115:116 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
DkîiKİ'nm, 19G5 yılı içinde, yurt çapında, 
muhtaç çiftçiye dağıtılan tohumluk buğ
day ve arpa miktarına dair Tarım, Maliye 
bakanlarından sözlü sorusu (6/397) 191 

— Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, 1965 yılı içinde, yurt sapında, 
muhtaç çiftçiye dağıtılan tohumluk buğday 
ve arpa miktarına dair Tarım, Maliye ve 
Ticaret 'Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/397) 175 

— Edirne Milletvekili Türkan SeçMn'-
în, memleketimizde şimdiye kadar kurulan 
köy kalkınma kooperatiflerinin adedine ve 
Çalışma konularına dair Köyigleri, Çalışma 
ve Ticaret bakanlarından «özlü sorusu 
(6/501) 200:201,248 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, îş, Ziraat ve Emlâik Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye ev
lerinin, yurdun muhtelif yerlerinde ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Maliye, Ticaret ve İmar ve İskân bakanla
rından sözlü sorusu (6/449) 195,243 

— Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum iline bağlı bulunan 1 050 
köye, köylünün kalkınması için, Ziraat 
Bakanlığınca tevzi «dilmek üzere tahsis edi
len zirai kredi İle hayvancılık kredisi mik-
-(.arının ne olduğuna dair Ticaret Bakanın
dan sözlü «sorusu (6/474) 197,246 

— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
elma ürününün ihracı ve değerlendirilme
sine dair Ticaret ve Tarım bakanlarından 
sözlü sorusu (6/648) 161 

— Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in, 
Kars Ticarcft Odası seçimlerinde, bakan
lığın emrini yerine gebirmiyen idare âmiri 
baklanda kanuni bir 'işlem yapılıp yapılmı-
yaeağına dair Ticaret Balkanından sözlü 
sorusu (6/497) 200,247 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, Konya'nın, Kadınhanı ilçesinin kal
kınması için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair Ticaret ve Koy işleri bakanla
rından sözlü ısorusu (6/627) 14 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile kuru
lan işletmelerin istihsallerinin, muayyen bir 
kısmının ihracodilmesi İçin alınmış bir ted
bir olup olmadığına dair Sanayi ve Tica
ret bakanlarından sözlü sorusu (6/438) 194,240 

— Konya Milletveküİ Nazif Kurucu'-
nun, küçük esnafın, fakir zümrenin ve 
'köylünün yeterli krediye kavuşturulması 
için ne gibi tedbîr düşünüldüğüne dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/435) 194,240 

— Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına 
dair Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/602) 12 

— Mardin Milletvekili Nazmı Oğuz'un, 
bâzı fabrikalar tarafından İzsmit körfezine 
akıtılan klorlu artık suların tesirinden, su 
ürünlerinin korunmasına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/651) 306 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
Malazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri 
Ofdsî Ajansının silo, . araç ve bina ihtiya-
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çına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/531) 250 

— Nevgebir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki yapı ve 
ıhalıcılric kooperatiflerinin, yıllık (kongrele
rinin yapılıp yapılmadığına dair Ticaret 
ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu 
(6/509) 201,248:249 

— Samsun Milletvekili tlyas" Kılıç/m, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir mü
dür tâyininden haberdar olunup olunma
dığına dair Ticaret Balkanından «özlü so
rusu (6/348) 187:188 

(6/653) 306 
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

balık avlanmasında kullanılan malzemele
rin, memleketimizde imal edilip edilmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/511) 201,249 

— Sinop Milletvekili Hilmi tffgüzar'm, 
Yozgat'ın ilçe ve köylerinde selden meyda
na gelen zararların telâfisi için ne düşü
nüldüğüne dair Ticaret ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/554) 253 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-
oğlu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi 
istasyonlarının sayısına, tanzimine ve sat
tıkları petrole dair Ticaret ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü soru
su (6/545) 252 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
biçer - döver ve -traktör fiyatlarının hızla 
artması ve zirai mücadele ilâçlarının yeteri 
kadar sağlanamaması konularında ne düşü
nüldüğüne dair Ticaret ve Tarım bakanla
rından sözlü sorusu (6/367) 189,230 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
tarım araçlarının çiftçilere daha ucuz ve 
fcolay bir şekilde temin edilmesine dair 
Tarım ve Ticaret bakanlarından sözlü soru
su (6/656) 351 

— Trabzon MİIletvelsüi Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon fabrikasında elde olunan1 

çimentonun tevzi ve satışının nasıl bir sis
tem dâhilinde yürütüldüğüne dair Sanayi 
<ve Ticaret bakanlarından sözlü «sorusu 
(6/628) 34 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı 
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için alınan ve alınacak olan tedbirlerin 
neler olduğuna dair sorusu ve Ticaret Ba
kam Ahmet Türkel'in sözlü cevabı (6/343) 187, 

229,669:672 

Turizm ve T&ıutma Bakanından 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu'ınun, Türkiye'nin deniz, gol ve ne
hir kıyılariyle ilgili Başbakan, Maliye; 
ve Toırizm ve Tanıtma, İçişleri bakanla
rından olan sözlü sorusunun yazılı soruya 
çevrilmesine dair önergesi (6/386) 24 

— Aydm Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Marmaris - (Datça yolunun inşa edilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Tu
rizm ve .Tanıtma ve Bayındırlık bakan
larından sözlü sorusu. '6/595) 12 

— İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam'm, çocuk Ressam Bedri Baykam'ın 
Amerika ve Avrapa'daki sergilerine mad
di ve mânevi yardımı ieabettiren hususla
rın nelar olduğuna dair Turizm ve Tarat
ma Bakanından sözlü sorusu. (6/472) 197,245 

— Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz
un, Nevşehir Milletvekillerinden birinin, 
Ürgüp ilçesinde, turisdk vasıfları haiz 
olmıyan binalarına turizm fonumdan kre
di sağlama teşebbüsünde bulunup bulun
madığına dair Turizm ve Tanıtana Baka
nından sözlü sorusu. (6/507) 201,248 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün 
Dünya gençliğine öraek kısan seçilip se
çilmediğine dair 'Başbakanı, Millî Eğitim 
ve Turizm ve Tanıtma bakanlarından söz
lü sorusu. (6/522) 250 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van'ın, ^evaş ilçesinde bir turistik otel 
ve tesisleri inşasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusu ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Nihad Kiii'şad'm sözlü ceva
bı. (6/300) 184:185 

Ulaştırma Bakanından 
— Adaııa 'Milletvekili Mahmoıt Boz

doğan'ın, Adana'da, 1965 yılı içinde, PTT 
ye ait telefon teli ile kurşunlu kablolar
dan ne kadarının hızsızlar tarafından ça
lındığına dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu. (6/317) 187,228 
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Sayfa 
— Afyon 'Karahisar Milletvekili Mus

tafa Akalın'ın, Afyon Karahisar Hava 
Alam inşası için ne kadar arazinin istim
lâk edilmiş olduğuna dair, Ulaştırma ve 
Millî Savunma bakanlarından sözlü soru
su. (6/312) 186 

(6/667) 414:415 
— Artvin 'Milletvekili Turgut Altun-

kaya'nm, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağ
lı Irmaklar bucağına telefon hattı çeki
lip çekilmiyeceğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü somum. (6/494) 200,247 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Devl«t Hava Yoları Öenel Müdürlü
ğü ile tenminal ve hava meydanlarında 
çalışan personele dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/538) 87 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Dizel lokomotifleri a Erzurum - Kars 
hattı arasında da çalıştırılmasına dair 
Ulaştırma (Bakamından sözlü sorusu. 
(6/645) 112 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'-
m, Atatürk'ün, Burs&'da Çekirge yolun
daki kö'şkte 6 Şubat 1933 günü, akşam 
yemeğinden sonra, 13 - 14 kişiye hitaben 
bir konuşma yapıp yapmadığına dair İç
işleri, Millî Eğitim ve Ulaştırma bakan
larımdan sözlü sorusu. (6/479) 198,246 

— Kars 'Milletvekîh Muzaffer Şamil-

Sayfa 
oğlu'nun, Kara hava süferlerinkı hangi ta
rihte başhyacağma ve hava abanı yapımı
nın hangi yıl programıma alınacağına da
ir Ulaştırma ıBa.kanm6an sözlü sorusu, 
(6/338) 387,229,669 

— Kocaeli Millet" kili Nihat Erim'in, 
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için 
yapılan incelemenin Litirilip bitirilmediği
ne dair Ulaştırana, Bayındırlık bakanla-
ondan sözlü sorusu. (6/604) 12 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırları içinde 
yeni bir araba vapurunum hizmete konup 
konmııyacağma dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/607) 13 

~ JVIaraş 'Milletvekili Enver Kaplan'-
ın, Maraş'ın Afşin ve Elbistan havalesin
de bulunan linyit kömüründen ne şekilde 
istifade edileceğine tloir Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, Sanayi, Ulaştırma bakanların
dan sözlü sorusu. (6/649) 220 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'raın, Ordu'da bir hava alanı inşasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu. (6/520) 171,202 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
birkaç gemi tersanesinin daha kurulması
nın düşünüldüğü hakkındaki yayımın 
doğru olup olmadığtna dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/417) 193,234 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 

Ceza ve tevkif evlerinde görevli gardiyan 
ve memurlara dair Adalet Bakanından ya
zılı sorusu (7/579) 415 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
inşa hallinde iken veya tamamlandıktan 
fsonra çöken binalara dair İmar ve İsltân, 
Bayındırlık, Çalışma ve Adalet bakanların
dan yazılı soruau (7/462) 14 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Kkuıei'nin Rize adliyesinde kaybolan mah
kûmiyet dosyasına ve bu yer adalet men
suplarının mâruz kaldığı tahdit ve tecavüz
lere dair sorusu vo Adalet Bakanı Hasan 

Dinçcr ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
yazılı cevapları (7/377) 28:30 

— Kars Milletvekili Sevinç Düşüncel'in, 
Çemişgezek havalisinde yapılan istimlâkler
le ilgili ihtilâfların halledilmesine dair 
Adalet ve Tarım bakanlarından yazılı so
rusu. (7/562) 264 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, mısır üreten çiftçinin emeğinin de-
ğcrlendiribnesine dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/515) 17 

— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü
nün, Keban barajı inşası sebebiyle arazisi 
sular altında kalacak kimselerin haklarının 
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Sayfa 

korunmasına dair sorusu ve Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'in yazılı cevabı (7/511) 17,143:144 

— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'-
un, 29 Ağustos tarihli Akşam Gazetesinde 
neşredilen casusluk olayına dair Adalet Ba
kanından yazılı sorusu. (7/472) 15 

Başbakandan 
— Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 

1950 yılından ıberi kaç bankanın tasfiyeye 
tabi tutulduğuna dair Başbakandan yazılı 
sorusu. (7/558) 261 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıiıbra-
himoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile iştiraklerinin idare meclisi üyelerine 
dair Başbakan Maliye, Ticaret, Tarım, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sanayi, "Ulaş
tırma, İmar ve îskân ve Köy iğleri bakan
larından yazılı sorusu. (7/483) 16 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıiibra-
himoğlu'nun, Nurculuğu öven zararlı ya
yınların liselerde okutulmasını tavsiye eden
lere dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakan
larından yazdı sorusu (7/537) 113 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, pamuk çekirdeği fiyatına 
dair Başbakan ve Ticaret Bakanından ya
zılı sorusu. (7/536) 113 

— Adana Milletvekili Kemal Sarııbra-
himoğlu'nun, Türkiye'nin deniz, gül ve ne
hir kıyılarının uzunluk miktarına dair Baş
bakan Maliye, Turizm ve Tanıtma ve İçiş
leri bakanlarından yazılı sorusu. (7/529) 78 

— Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 
tekilâtlanmış kredi piyasasının desteklenip 
desteklenmediğine dair Başbakandan yazıJı 
sorusu (7/578) 415 

— Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Başbakanın Romanya ve 
Rusya seyahatine dair sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Baş
bakan Süleyman Demirel'in yazıh cevap
ları (7/494) 568:570 

— Ankara Milletvekili t, Sıtkı Hatip
oğlu'nun, Devlet Memuriarı Kanununa dair 
sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in 
yazılı cevabı (7/522) 18,688:689 

Sayfa 
— Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 

Hatipoğlu'nun, Kayserispor ve Sivasspor 
macında çıkan hâdiselere ve ne gibi ted
birler alındığına 'dair Başbakan ve İçişleri 
Bakanından yazılı sorusu. (7/495) 16 

— Artvin Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nın, evvelce hizmete girmiş veya açı
lışı yapılmış tesilerin yeniden hizmete açıl
ma ve temel atma törenlerine dair Başba
kandan yazılı sorusu (7/461) 14 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Avşar gölünün kuvutuîmasiyle meydana 
gelen arazinin mülkiyetine dair Başbakan
dan yazılı sorusu. (7/580) 415 

— Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, yürürlükte Olup da uygulanmıyan 
kanun, tüzük veya yönetmelik 'bulunup bu-
lunımad]ğma ve denetleme organlarına dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/468) 15 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm, Erzurum'un Horasan ilçesi 
C. H. P. Başkanına yapılan tecavüzlere da
ir sorusu ve Başbakan Süleyman Demir
el'in, ya-zıh cevabı (7/481) 15,683:684 

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, İslahiye ilçesinin incirli ve Emirler 
köyünde yapılan toprak dağıtımına dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/484) 16 

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Gögüş'ün, Türkiye ve Suriye Hükümetle
rince karşılıklı olanak elkonulan arazilere 
dair sorusu ve Başbakan adına Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayamgil'm yazılı ce
vabı. (7/428) 108:110 

— İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, 
.Ankara'da Kıbrıslı mücahitlerin kalmakta 
olduğu öğrenci yurdunun telefonuna dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/469) 15 

— İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın, İz
mir'de Tekel İdaresi tarafından yapılan 
şaraplık üzüm mubayaasına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanlarından yazılı sorusu 
(7/493) 16 

— Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
dış gezilere katılanlara ve haroanan para-
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Sayfa 
lara dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/489) 16 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Suğla ve Beyşehir gölünden, Konya 
ve Çumra'ya su götüren kanalm onarılma
sına ve Suğla bataklığının kurutulmasına 
dair sorusu ve Başbakan ve kendi adına 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı lîefct 
Sezgin'in yazılı cevabı (7/436) 53:55 

—-Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nun, Türkiye'de monte edilen ulaştırma ve 
tarım araçları üzerinden elde olunan kâr
lara dair Başbakan ve Ticaret Bakanından 
yazılı sorusu (7/525) 73 

— Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, 1966 ve 1967 devresinde kamu ve 
özel bankalardan alınmı kredilere dair 
Başbakan ve Maliye, Ticaret ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanlarından yazılı sorusu, 
(7/500) 16 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Ahmetli bölgesine düşen doludan zarar gö
renlere yardım edilip edilmîyeceğine dair 
sorusu ve Başbakan Süleyman Demirci'in 
yazılı cevabı (7/441) 56:57 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Manisa'nın Alaşehir ilçesinin içme suyuna 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/526) 73 

— Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Oö-
lünün kurutu] masiyle elde edilen »araziye 
dair Başbakandan yazılı sorusu. (7/466) 14:15 

— Muş Milletvekili Ncrmin Neftçi'nin, 
Doğu - Anadolu'nun 6 ilinde dondan zarar 
gören çiftçilere yeteri kadar yardım yapılıp . 
yapı 1 mıyatağına dair Tarım. Bakanından 
yazılı sorusu (7/492) % 

— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Millî Savunma Bakanlığına ait bâzı arsala
rın satılmasına dair Başbakandan yazılı so
rusu (7/506) 17 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, âmmenin malı olan sahillerimizin hal
kın istifadesine açık tutulmasına dair so
rusu ve Başbakan Süleyman Demirel ile 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihıad Kürşad'-
m yazılı cevaplan (7/464) 14,673:682 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, kömür işçileri için, T. (K. t. Oonel 

Sayfa 
Müdürü tarafından Başbakana verilen gizli 
rapora dair sorusu ve Başbakan Süleyman 
Demirel ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevapları 
(7/477) 15,682:683 

— Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uy
sal'in; kurutulan Avlan gölü toprağının 
feöylüye dağıtılmasına ve şimldiye kadar1 

ağalar tarafından ekilen toprağın (mülki
yetine dair Barbakan, Devlet ve İçişleri 
bakanlarımdan yazılı soruısu (7/4G7) 15 

— Samsun Milletvekili Kâımran Ev-
liyaoğhı'nun, bâzı turizm şirketleri ile 
krddiye, Keban >B,arajı inşaatı ile Varto 
Ankara öztl Yükseliş Kolejine serilen 
ve Hınıs'ta yapılan barakalara temin 
olunan' keresteye vtc nakliyatına, Tniırikiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının inısa et
tirtmekte olduğu \3eirvis istasyonunun kliira-
Intnınıasına idair «sorusu ve Barbakan adına 
Derlet 'Bakanı Seyfi OztHirk'ün yazılı ce-
vaibı (7/482) 15,361:363 

— Sinop (Milletvekili Hilmi Işsüızar'm, 
Batsın İlân Kumumu Gensel Müldlürlüğünun 
görevine ve ilân tarifelerine dair Başba
kandan yazılı sorusu (7/568) 307 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşıgüsar'ım, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda 
suiistimal olup olmadığına dair Başba
kandan yapılı swusu (7/566) 307 

—Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğtu'nun, Türk Harb - İş Pederas-
yonuıran Amerikan Tumpane Şirketinin 
İşyeırinde 'başlattığı grevin duırdurulmaBi 
aribeltine «dair B&şbafkandan yasılı sorusu 
(7/499) 16 

— Tekirdağ Milletvekili Kcımal Ne-
bioğhı'nıın, 1963 -1967 yılları içiMfde (han
gi Kültelere ve no miktar çay ihıracediMi-
ğine d alir Başlb ak andan yazılı sloruisıı 
(7/465) 14 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nelbi-
oğlu'nun, Türkiye'ye ithal edilen trak
törlere (dair Barbakandan yazılı saruBu 
(7/497) 16 

Bayındırlık Bakanından 
— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv*-

ün, Elmalı - Fethiye yolunun güzenffâ-

file:///3eirvis
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Sayfa 
hına dair sorusu Bayındırlık Bakanı Or-
Ihan Alp'in yazılı «eva'bı (7/41'5) 39 

— Aydın Milletvekilli Reşat Özarda'-
nın, inşa halinde iken veya taımamlanldık-
tan sonra çöken ibinalara dair İmar TO 
Iskan, Bayındırlık, Çalışma ve Adalet 
'bakanlarımdan yazılı sorusu (7/462) M 

•— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Yalova - Ulaş - İzımit yolumun ihale
sine ve Ereğli yolu inşaatında suiistimal 
olup olmadığına dair Bayındırlık Baka
nından yazılı sorusu (7/570) 307 

— Burdur Milletvekili Fctlhi Çeliklbaş'-
ın, Antalya Lîmanı inşaatı ile Burdur - An
talya karayolunun bâzı kısıımlannın ıslahı 
çalışmalarına dair Bayniiırljk Bakanın
dan yazılı sorusu (7/561) 264 

— Bursa Milletvekili Bahri Yazır'm, 
Adapazarı idepreminde yıkılan Devlete ait 
binaların inşasında yolsuzluk ohıp 'olma
dığıma dair sorusu, İmar ve Mkân Baka
nı HaMun Menteşcoğlu ile Bayındırlık Ba-
Bakanı Orhon Alp'in yazılı esvapları 
(7/455) 67:70 

—• Diyarbakır Milletvekili Metlin Ciz-
reli'nin, 'Diyarbakır'ın İltisak - Kilvan yo
lunun trafiğe elverişli lıale getirilmesine 
ve Kilvan bucağı sağlık ocağının ne za
man yapılacağına 'dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp ile Sağlık ve 
Sosyal Ya<rdım Bakanı Yedat Âli Özkan'
ın yaızılı cevaplan (7/446) 357 

— İstanbul Mfilletvekili Osman ösor'-
in, Manlbul'un Beykoz ilçesine bağlı sahil 
köylerinin bamıak ve mendirek inşaatla
rına ^dair sorusu ve Bayııidırlılk Bakanı 
Orhatn Alp'in yazılı ceva'bı (7/555) 361,573 

— Konya Milletvekili Nazif Kıırucu'-
nun, Konya'nın, ilçjelerinlde sekleri zarar 
görenlere ne gibi yardım yapılacağına 
(dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp, Tamm Bakanı Bah.it Dağdaş, 
İmar ve iskân Bakanı Haldun Menteşjetoğ-
lu, Köy İşleri Bakanı Turgut Toker ile 
Etterji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanı Be-flet 
Sezgin'in yazılı cevaplan (7/385) 100:104 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinöp'un İBioyalbat ilçesinin Hükümet ko-

8*yf* 
nağı ihtiyacına ve daireler için ödenen 
kiralara dair Maliye, Bayındırlık ve İçiş
leri 'balkanlarından yaralı sorusu (7/534) 113 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon'un Maçjka ilçesi ka
rayolu geçicinin hangi yıl >ole alınacağına 
"dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in yazılı cevabı (7/478) 15,360:36.1. 

— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'-
nün, Tunceli sağlık ocaklan yollannın kış 
programına alınıp al m mı yae ağına dair 
Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu1 

(7/508) 17 

Çalışma Bakanından 
— Adana Miltletöveikili Kemal Sanilbra-

hitnoğlu'nun, Tez - Büro - İş mensuplariy-
le Sosyal Sigorta Kuramu Genel Müdürlü
ğü arasında çıkan olaylara dair sorusu ve 
Çalışma Balkanı Alî Naili Erdom'in yazılı 
covaibı (7/442) 57:68 

— Ankara Millestovekİili Rıza Kuas'ın, 
Sendîkalann İşkalları Yönetmeliğinin 12 
nci sırasında çalışan işçi sayısına dair Ça
lışma Balkanından yazılı sorusu (7/496) 16 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
inşa halinde iken veya tamamlandıikıtaii 
sonra çıkan binalara dair İmar ve İskân, 
Bayındırîıfk, Çalışma ve Adalet fbaSkanla-
nndan yazılı sorusu (7/462) 14 

— Tekirdağ Milletıvefkili Kemal Nehi-
oğlu^ııun, Sosyal Sigortalar Kururauıtıca 
Ereğli'de inşa olunan 'meskenlere dair Sa
nayi ve Çalışma Bakanından yazdı sorusu 
(7/588) 527 

— Tekirdağ Milletiv-ekMi Kemal Nehi-
oğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumundaki 
greve dair sorusu ve Çalışma Balkanı ALİ 
Niaili Erdera'in yaızılı cevabı (7/490) 16, 684: 

Devlet Bakanından 
— Bursa MiliötivekUi Kasım öma-dım'-

m, Bursa ilme foağlı kaç köyün tapulama 
işlerinin yapıldığına dair Devlet Bakanın
dan yazılı sorusu (7/586) 527 

— Çankırı Milletvekili M. AM Ansan'in, 
Futİbol Federasyonu Balkanının -maaş alıp 
almadığına dair sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâmil OoaVın yazılı cevabı (7/519) 17,3167:368 
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Sayfa 
— Denizli •MHktfrcfciH Atıf Şohoğlu'-

aran, Hazinenin müîkiyet veya tasarrufa 
altında, tarıma «'lverişli ne miktar toprak 
bulunduğuna dair sorusu ve Devlet 'Bakam 
ve Maliye (Bakanı vekili Seyfi öztünk'ün 
yazdı eevalbı (7/543) '690:691 

— Kastamonu Miiltetvoikili Adil To>k-
lözlü'nün, Maliye Bakanlığının teşkilâta 
gönderdiği 321 sayılı telbliğin tashihinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Maliye Batanı Vekili1 

Seyfi öztünk'ün yazılı cevabı (7/553) 691:693 

— Sakarya Milletvekili Hayrettim Uy-
sall'm, kurutulan Avlan gölü toprağının 
^köylüye dağıtılmasına ve şimdiye Ikadar 
ağalar tarafından elrilen toprağın 'mülfei-
yetkie -dair Başbakan, Devlet ve İçişleri 
(Bakanlarından yazılı sorusu (7/467) 15 

— Saimsınn Milletvekili Kararan Bvli-
yaoğlu'mın, bâzı turizm şirketleri ile An
kara özel Yükseliş Kolejine verilen kredi
ye, Keban Barajı inşaatı ile Varto ve Hı
nıs'ta yapılan (barakalara temin olunan ke
resteye ve nakliyatına, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının inşa ettirmeikte oldu
ğu servis istasyonunun kiralanmasına 
•dair sorusu ve Başbakan adına Devlet Ba
kanı Seyfi öztürfk'ün yazılı eevalbı (7/492) 361: 

363 
— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 

Basın ilân Kurumu Genel Müdürlüğünün 
görevine <ve ilân tarifelerine dair sorusu 
ve Devlet Bakanı Seyfi öztünk'ün yazılı 
eevalbı (7/568) 693:695 

— Tunceli MiBetvelkili Hasası Ünlü
nün, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, .kayak 
sporu tesisi ve kamp yeri faırulıması için 
etüt yapılıp yapılmadığına dair Devlet Ba
lkanından yapılı sorusu (7/501) 1'6 

Dışişleri Bakanından 
— Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 

Hatipoğlu'nun, Barbakanın Romanya ve 
Rusya seyahatine dair sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İhsan Salbrİ Çağlayangil ile Başba-
fcan Süleyman Deanirel'in yazılı cevapları 
(7/43İ) 16,568 £70 

Bayfa 
— Antalya Milletvelkild İhsan AtaöV-

ün, Antalya'nın Elmalı ve Finike ilkellerin
de vu'ku'bulan tecavüz ve saldırılara dair 
sorusu ve İçimleri Balkanı Faruk Süikan'ın 
yazılı cevabı (7/414) 36:3,9 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Yunan Askerî Hükümetinin Baıtı -
Trakya'da'kİ soydaşlarımıza yaptığı 'baskı
ya dair sorusu ve Dışişleri Bakanı ihsan 
Salbrİ Çağlayanıgil'in yazılı cevabı (7/539) 1'13, 

509 £12 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nnı, 

Dışişleri Balkanının seyahatlerine dair sa-
rusu ve Dışişleri Ba'kanı İhsan Sabri Çağ-
layangîlUn yazılı cevabı (7/569) 307,523 

— Hatay Milletvetkili Yahya Kanfoô -
uat'ın, Polatlı'nın Karahamzalı köyü sâıkin1-
leriine yapılan kanunsuz 'işlemlere dair so
rusu ve İçişleri Bakam Faruk Sudan'ın 
yazılı eevalbı (7/439) 492:500 

— Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında imzalanan Ortaklık 
Andlaşması muvacehesinde topluluğa tam 
üye hüviyeti ile tedricen katılabilmemiz 
için yapılması gereken kesif çalısına ve ha
zırlıkların halen ne safhada bulunduğu
na dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağflayangil'in yazılı cevabı. (7/563) 

306,513:523 
— Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-

gîn'in, Kıbrıs olaylarına Ve bu konudaki 
tutum ve davranışlara dair Dışişleri Baka
nından yazılı sorusu (7/599) 699 

Enerji ve Tafbiî Kaynaklar Bakanından 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun; Ceyhan nehrinin anakolu ile, 
Savrıın, Sünbaz adını taşıyan kollan ve 
Kozan'in Kilgen ve Deliçay suları üzerin
de daha ewel yapılmakta olduğunu bildi
ğimiz baraj ve sulama etütlerinin ne saf
hada olduğuna dair Enerji ve Tabiî Kay
nalklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı ceva
bı. (7/407) 32:34 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekkülle
ri ile iştiraklerinin idare meclisi üyelerine 
dair Başbakanlığa ve Maliye Ticaret, Ta
rım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sanayi, 
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Seyf* 

16 
Ulaştırma, İmar ve İskân ve Köy İşleri Ba
kanlarından yazılı sorusu. (7/483) 

— Antalya Milletvekili İhsan AtabV-
ün, Antakya'nın Boğa çayının ıslahına dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/412) 

34:35 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün, Antalya'nın Çaımyuva köyünün "bâzı 
mahallelerini tehdideden Kesme çayının ıs
lâhına dair Enerji re Tabiî Kaynaklar Ba
kanından yazılı sorusu (7/575) 352 

— Antalya MiHetvekilt İhsan Ataov'-
ün, Antalya'nın Serik ilçesindeki Küçük 
Aksu Çayında bir ıbaraj inşa edilmesinin 
düşünülüp düğünülmediğine dair Enerji ve 
Taıbiî Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu 
(7/470) 15 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Korkuteli - Bovoza mıntakasmdaki 
arazilerin sulanmamasına dair sorusu ve 
Enerji -ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re
fet Sezgin'in yazılı cevabı (7/413) 35:36 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ovasının sulanması hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından yazılı sorusu (7/573) 351 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
nun, Denizli ovasının sulanması işinin, bir 
intizama bağlanması hususunda her hangi 
bir etüt ve çalışma olup olmadığına dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı. (7/547) 

220,372:373 

— Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'ın, İsparta'da kurulan bir şirket tara
fından Keban Barajı inşatına satılmak üze
re Devlet Orman İsletmesinden ne miktar 
kereste alındığına dair Ticaret Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlarından yazıh so
rusu. (7/474) 15 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Narman ilçesinin bâzı köylerinin 
yeraltı sularına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu. (7/582) 527 

Sayfa 
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-

nun, Konya'nın, ilçelerinde selden zarar gö
renlere ne gibi yardım yapılacağına dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş, İmar ve İs
kân Bakanı Haldun Menteşeoğlu, Köy İş
leri Baüîaın Turgut Toker ile Enerji ve 
Taıbiî Kaynaklar Bakanı -Refet Sezgin'in 
yazıh cevapları (7/385) 100:104 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Suğla ve Beyşehir gölünden, Konya ve 
Çumra'ya su götüren kanalın onarılmasına 
ve Suğla bataklığının kurutulmasına dair 
'yırusu ve Başbakan ve kemli adına Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/436) 53:55 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
köy okularmm ihtiyaçlarına ve köyler
deki Hazine arsalarının satış, sekline dair 
Köy İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Millî Eğitim, İçişleri, Gümrük ve Tekel, 
İmar ve İskân ve Ulaştırma bakanlarından 
yazılı sorusu (7/524) 73 

— Maraş Milletvekili Hüseyin Yay-
cıoğlu'nun, Maraş'ta kurulacak olan Kızıl- ._ 
tas Barajına dair sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in 
yazıh cevabı (7/491) 16,686^687 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, kömür işçileri için, T. K, t. Oenel 
Müdürü tarafından Başbakana verilen gteli 
rapora dair sorusu Başbakan Süleyman Dc-
mirel ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in yazılı cevapları 
(7/477) 15,682:683 

— Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'-
m, Sinop'un Boyabat İlçesi civarında pet
rol araştırması yapılıp yapılmadığına dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/453) 

65:66 
— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 

Palaoğlu'nun, .Sivas İline kok kömürü 
tahsisinin yeniden yapılıp yapılmıyaca-
ğına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı ce-
vaibı (7/457) 14,357: 

'356 



Şayi» 
— Tunceli Milletvekili Hasan Üıılii'-

ııün, Tünedi iline bağlı Ovacık İlçesi ara
zisinin Bulanmasına ve il hudutları dâhilin
de tesbit edilen madenlere dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklın' Balkanı Refc* 
Sezgin'in yazılı cevabı •(7/51.4) 17,570: 

573 
CHimrük ve Tekel Bakanından 

— lam ir Milletvekili 'Şeref Baksık'-
]iı İzmir'de T ok el İdaresi tarafımdan ya
pılan şaraplık üzüm •mubayaasına dair 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı İh-
rahim Tekin'in yazılı cevabı. (7/493) 16, 

304:365 
— Kam Milletvekili Âdil Kurtcl'iıı, 

Ovacık tlçcsi'nin Sarpdcrc mevkiindeki 
kaçakçılık olayına dair 'CMimrEbk ve Tekel 
Bakanından yazılı sorusu (7/590) 577 

— Kırklareli Milletvekili Haşatı Tali
sin Uzıın'un, Kırklareli tütün piyasasının 
daha erken açılım asma ve tütün fiyatları
na dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Ba
ltanı İbrahim Tekin'in yazılı cevaıbı (7/435) 

51:53 
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'nn, 

bâzı yerli ve yabancı firmaların aldı'klan 
tütün miktarı ilo ortalama alış fiyatlarına 
dair 'Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı 
sorusu (7/538) 18 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'nn. 
köy 'okullarının 'ihtiyaçlarına ve köyler
de/ki Hazine arsalarının «atış şekline dair 
Köy İdleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Millî Eğitim, İçişleri, Gümrük ve Tekel, 
İmar ve İskân ve Ulaştırma bakanların
dan yazılı sorusu. (7/524) 73 

İçişleri Bakanından 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

• himoğlu'nuıı, Türkiye'nin deniz, gül ve 
nehir kıyılanımı uzunluk .miktarına dair 
Başbakan, Maliye, Turizm ve Tanıt
ma ve İçişleri Bakanlarından yazılı soru
su (7/529) 78 

— Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hâtipoğlu'nun, Kayserispor ve Sivasspor 
-maçında eılkan hâdiselere ve ne <gibî ted
birler alındığına .dair Barbakan ve içişleri 
•Hakanımdan yazılı sorusu (7/495) .16 

Sayfa 
— Aydın Milletvekili M, Kemal Yıl

mamın, ıköy korucusu ve kır bekçisi ücret
leri lie teç.zihat ve elbise 'bedellerinin 
Devlet •Bütçesinden ödenmesine dair İçiş
leri Bakanından yapılı sorusu (7/459) 34 

—• Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
nun. Denizli'nin Aeıpayaım İlçesine bağlı 
Yeşil yuva kasabasının bucak <>lma!sı hak
kındaki vâki müracaatlarının hangi saf
hada olduğuna dair sorusu ve İçimleri Ba
kanı Faruk Sükan'm yazılı cevabı. (7/548) 220, 

373:374 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
mın, Denizli'nin Oaî İlçesine 'bağlı Orta-
köy kasabasının bucak olması hakkındaki 
vâki müracaatların ha.ıı^i safhada bulun
duğuna dair sorusu ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Kukan'in yazılı esvabı. (7/544) 220, 

220.371: 
372 

—- Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
mın, Denizli'nin, Tavas İlçesine bağlı Ko-
ıınk köyünün, bucak olması hakkındaki 
vâki 'müracaatlarının hangi safhada oldu
ğuna dair İçişleri Bakanı Faruk Sökaıı.*-
ın yazılı ccvaıbı. (7/540) 220,370:371 

— Diyarbakır Milletvekili Tarılk Ziya 
Ekinci'nin, Ankara Emniyet Teşlrilâtmda 
çalışan 'bekçilerin ücret, terfi ve elbise is
tihkaklarına dair sorusu ve içişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm yazılı cevabı (7/420) 46:47 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Rize Adliyesinde kaybolan 
mahkûmiyet dosyasına ve bu yer adalet 
mensuplarının mâruz kaldığı tehdit ve te
cavüzlere dair sorusu ve Adalet Bakanı 
Hasan Dİnçer ile İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'm yazılı cevapları (7/377) 28:30 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yeniden bekçiliğe alınanlarla, eski bekçi
ler arasındaki maaş farklarına dair soru
su ve İçişleri Balkanı Faruk Sükan'ın ya
zılı cevabı (7/443) 58:59 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Lüleburgaz'ın Karamusnl kö-
yünkte yaprtaıi'i'lajı- sağluk oeağı ve Atatürlk 
büstüne dair İçişleri Bakanından yazılı so- ' 
rusıı (7/584) 527 
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Bos/fa 
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-

nun, A. P. Hükümeti kurulduğundan beri, 
kaç köy muhtarı ve belediye başkanının 
idari tahkikat sebebiyle işten menedildi-
ğine dair içişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/479) f 15 

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nun, A .P. Hükümetinin kuruluşundan bu 
yana kaç 'belediye başkanı ve k̂öy muhtarı 
hakkında İdari kovuşturma açıldığına dair 
İbişleri Bakanından yazılı sorusu (7/591) 577 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Ankara şehrinin trafik problemine 
dair İmar ve İskân ve İçişleri bakanların
dan yazdı sorusu (7/521) 18 

— Konya Milletvekili Nazif Kıırucu'-
nuıı, istifa eden ve geçici olarak vazifesi
ne nihayet verilen köy muhtarlarına dair 
içişleri Bakanından yazılı sorusu (7/592) 577 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, Konya'nın Ereğli ilçesinde inşa edi
lecek sanayi çarşısı için yapılan istimlâk
lere dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
ıBaLdım Meıvbeseoğlu ile İçimler» Bakanı Fa
ruk Sü'kan'm yazılı cevapları (7/384) 99 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ermenek ilçesi Başkö'y 
Belediye Başkanı ve akrabalarına yapılan 
tecavüz ve katil olaylarına dair sorusu 
ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı 
eevahı (7/404) 31 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, Konya'nın Ermenek ilçesi Tepebaşı 
ıBncafc Müdürünün tutum ve davranışına 
dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sü
kan'm yazılı cevabı (7/424) 48:49 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
köy okullarının ihtiyaçlarına ve köylerdeki 
Hazine arsalarının satış şekline dair Köy 
İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Millî 
Eğitim, İçişleri, Gümrük ve Tekel, İmar ve 
tskân ve Ulaştırma bakanlarından yazılı so
rusu (7/524) 73 

— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş - Tatvan - Bitlis yolu üzerinde yapılan 
soygun olayına dair sorusu ve İçişleri Ba
kanı Faruk Sütan'ın yazılı cevabı (7/426) 107: 

Sarf» 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'ın, kurutulan Avlan gölü toprağının 
köylüye dağıtılmasına ve şimdiye kadar 
ağalar tarafından ekilen toprağın mülkiye
tine dair Başbakan, Devlet ve İçişleri Ba
kanlarından yazılı sorusu (7/467) 15 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Sinop'un Boyabat ilçesinin Hükümet kona
ğı ihtiyacına ve daireler için ödenen kirala
ra dair Maliye, Bayındırlık ve İçişleri ba
kanlarından yazılı sorusu (7/534) 113 

— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'-
nün, Keban Barajı sebebiyle istimlâk olu
nan arazilerin vergilerine dair İçişleri Ba-
ffcamınıdan yazılı sorusu (7/503) 17 

İmar ve İskân Bakanından 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
İle iştiraklerinin idare meclisi üyelerine 
dair Başbakan ve Maliye, Ticaret, Tarım, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sanayi, Ulaş
ırıma, lııuar ve îelkân ve Köy İşlıeırı 'bakam*-
larından yazılı sorusu (7/483) 16 

— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Pozantı ilçesine bağlı 
Göfcbeiz köyüne dıslkân •edüemftene dair İmar 
ve İskân Batkainrndıan yazılı sorusu (7/589) 527 

— Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'-
un, Amasya'nın Göbdere köyünün başka 
yere nakline dair sorusu ve îmar ve İs
kân Bakam Haldun Menteşeoğlu'nun ya
zdı cevabı (7/418) 45 

— Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'-
un, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine 
bağlı Çiftçioğlu köyünün başka yere nak
line dair sorusu ve İmar ve tskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/419) 45:46 

— Aydın Milletvekili Reşat Üzarda'nm, 
inşa halinde iken veya tamamlandıktan sonra 
çöken binalara dair İmar ve İskân, Bayın
dırlık, Çalışma ve Adalet Bakanlarından 
yazılı sorusu (7/462) 14 

—Bursa Milletvekili Bahri Yazır'nı, 
Adapazarı depreminde yıkılan Devlete ait 
Imnılunn İnşasında yolsuzluk olup olmadı
ğına dair sorusu,, tmav ve İskân Bakanı 
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Sayfa 

Haldun Menteşeoğlu île Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp'in yazılı cevapları (7/455) 67:70 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Ankara şehrinin trafik problemine dair 
İnıar ve İskân ve İçişleri bakanlarından ya
zılı sorusu (7/521) 18 

— Konya Milletvekili Nazif (Kurucu'-
nun, dar gelirli vatandaşlara mesken kredisi 
verilmesine dair sorusu ve İnıar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/520) 17,368:369 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, (Konya'nın Ereğli ilçesinde inşa edile
cek sanayi çarşısı için yapılan istimlaklere 
dair sorusu ve imar ve İskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu ile İçişleri Bakanı Faruk 
Sükân'ın yazılı cevapları (7/384) 99 

— Konya Milletvekili Nazif 'Kurucu'-
nun, Konya'nın, ilçelerinde selden zarar 
görenlere ne gibi yardım yapılacağına dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakam Orhan Alp, 
Tarım Bakanı Bahri Dağdan, İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu, Köy İşleri 
Bakanı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in yazılı cevapları (7/385) 100: 

104 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
köy okullarının ihtiyaçlarıma ve köylerdeki 
Hazine arsalarının satış şekline diair Köy 
İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Millî 
Eğitim, İçişleri, Gümrük ve Tekel, imar 
ve İskân ve Ulaştırma bakanlanndaaı yazılı 
sorusu (7/524) 73 

Köy İşleri Bakanından 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıib-

rahimoğlu'nun, Adana'nın bâzı ilçe, bucak 
ve köylerinin yol ihtiyacına dair sorusu ve 
(Köy İşleri Bakanı Turgut Toker'in yazılı 
cevabı (7/417) 39:44 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile iştiraklerinin idare meclisi üyelerine dair 
Başbakanlığa ve Maliye, Ticaret, Tarım, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sanayi, Ulaş
tırma, İmar ve İskân ve Köy İşleri bakan
larından yazılı sorusu (7/483) 16 

Sayfa 
— Afyon •Karahisar Milletvekili Murat 

Öner'in, Afyon'un Sandıklı ilçesine bağlı 
Ahurhisar köyünün içme suyu işimin ne 
zaman bitirileceğine dair sorusu ve Köy İş
leri Bakanı Turgut Toker'in yazılı eevabı 
(7/370) 25:26 
— Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un 

Amasya'nın Hesaptal köyü içmesuyu inşası
nın ne zaman programa alnıacağına dair 
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turgut To
ker'in yazılı eevabı (7/372) 27 

— Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Gümüşhacıköy ün Hamiamözü buoağına bağ
lı Daml-adere köyünün içme suyu ihtiyacına 
dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turgut 
Toker'in yazılı cevabı (7/371) 26:27 

— Antalya Milletvekili lîısan Ataov'ün, 
Alanya'nın Dim Çayı vadisindeki köylere ait 
yolların yapılmasına dair Köy İşleri Ba
kanından yazılı sorusu (7/574) 352 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataov'ün, 
Antalya - Serik arasında yapılacak havai ge
rilim hattından civar köylerin elektriğe ka
vuşturulmasının etüdedilip edilmediğine da
ir sorusu ve Köy İşleri Baltanı Turgut To
ker'in yazılı cevabı (7/471) 15,500 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'm Umurlu bucağına iskan edil
miş olan göçmenlere dair sorusu ve Koy 
İşleri Baltanı Turgut Toker'in yazılı ceva
bı (7/395) 30:31 

•—• Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Menderes nehri üzerinde, Aydın - Yeni
pazar arasındaki köprünün inşa olunacağı 
tarihe dair sorusu ve Koy işleri Bakanı 
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/401) 488:490 

— Aydın Milletvekili M, Şükrü Koç'un, 
Aydın'm bâzı köylerinin içme suyu ihtiya
cına ve yeraltı su rezervlerine dair Köy iş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/531) 87 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nıın, Akşehir köylerinin içme suyu ihtiya
cına ve gezici sanat kursları açılmasına dair 
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turgut To
ker'in yazılı eevabı (7/422) 47:48 

— Konya Milletvekili Nazif jKurucu'-
nun, Akşehir ve civarında tarım üretiminin 
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artırılması ve Akşehir'de bir konserve fab
rikası kurulmasına dair sorusu ve Köy İğ
leri Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı 
(7/437) 492 

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nun, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde, muh
taç çiftçiye dağıtılmak üzere olan arazinin 
dağıtılmasından vazgeçiliş sebebine dair so
rusu ve Köy İşleri Bakanı Turgut Toker'in 
yazılı cevabı (7/480) 15,500:501 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nm, ilçelerinde selden zarar 
görenlere ne gibi yardım yapılacağına dair 
aorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş, İmar ve İs
kân Bakanı Haldim Menteşeoğlu, Köy İğ
leri Bakanı Turgut Toker ile Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı 
cevaplan (7/385) 100;104 

— Manisa Milletvekili MuBtatöa Ok'un, 
tköy okullarının ihtîyaçlıaraııa ve köyler
deki Banine arsaüaruıın satış şeklîne 
dair Köy îşfertö, Enerji? vo Talbiî Kayn*afc-
lar, Millî EğitJüm, î gideri, <jfüm,rük ve 
Tekel, îmar ve îstoâm re Ulaştıınma ibatoan-
lanndiam yaızılı sorusu. (7/524) 73 

— Şatoya MiM t̂fTOİdli Harvriefcfiin Uy-
sal'm, Salkarya'nm Hendek iiışeısindıeki> 
OÖkçefeolf b&ymnm düzeltilmıebiiDe dair 
Köy l§l«!ni Baklanımdan yatztıÜı sorusu, 
(7/516) 17 

— Teldrdağ MiMıetJvekiIi Ketoal Ne-
bîoğln'ıuun, Tekirdağ Uinıe 'bağHı bası ilçe 
ve köyfflerin yol ve kiöprti yapnn-rma dair 
sorusu "TO Köy tyl&vî Bakanı Turgut To
ker'in yaızılı cevabı. (7/518) 17,507:508 

Maliye Bakanımdan 
— Adana Milletvekili Kemali Sanûb-

rafMlmioğilıı'nun, iktisadi Davlöt Teşelkkıül-
İeri ilte âşfâraflîl'e'ririiln M&re m^lfisi üyele
rine 'dair Barbakan vo Maliye, Ticaret, 
Tarım, Enıerji ve Talbiî Kaynaklar, Sanayi, 
Ulaştırma, tmar ve iskân vıe Koy îtleri 
foaltomlanndan yazalı sorusu. (7/483) 16 

— Adana Milletvekili Eonuaıl Sanıi'b-
rahhnıoğlu'nnıın, Türkiye'nstnı deniz, göl ve 
nelhir kıyılarının uzunluk miktara ııa 
dair Maliye, Turizm ve Tanıtnm ve îç-îlşteırii! 
fbafcaa^rmdam yazılı Borusu. (7/500) 78 

Sayfa 
— Ankara Milletvekili Aühmet Dalh'nın, 

1965 ve 1966 yıllarında memleketimizde tem
siller veren Mas/köva Sii"M île Moskova, 
Devlet Buz Balesinin verdi11d<*ı<iı fcenü&l-
lero dair sorusu ve MaflSye Bakanı Cihat 
BilgeHıan'ın yazdı oevıaibı. (7/300) 91:98 

— Ankaııa Milletvekili Ahmıet Dallı'- • 
nıın, bir firmanın Moskova Dcjvlüt Buz 
Balesi ve MiMİkiova Dpvlet iSÜrkti isimîi 
topluluklarla yaptığı antlasmalarl'a elde et
tiği gelire ve ödedirği yengiye d&ir M'aflSye 
Baıkaniîidıaın; yazılı sorusu, (7/576) 415 

— Denizli Milletvekilli Âtı* Şohoğ-
hı'nun, DenizBVIle, 1964 yıllında açılması 
•karar altına alınanı T. C. Merkez Btankaisı 
su'be&i'nüııı, buıgüine kadar, açılmaması se
bebine dal'r Maliye Baıkanmdlan yazılı so
rusu, (7/541) 220 

— Denizli Mîllcttvdkffi Atıf Şohoğ-
hı'muı, Ilaızinenin ımilk'jyet veya tesar-
rırfu altında, tarıma elverişli vıe miktar 
topraık bultanduğunta daıir sorusu ve Deflet 
Bakanı VÖ Maliye Bakanı v&kili Seyfi öz-
fiÜt'k'ün yazılı oevıaibı. (7/534) 220,690:691 

— Manfiisa MÜMiveklrli Mu&mmıer Er-
fcon'in, 1966 vie 1967 dtovreisindıe kamu ve-
özel bankalardan alman kredilere dair Baş
bakan, Maliye, Ticaret ve'Turizm ve Tanıt
ma 'bakanlarından vazıh sorusu. (7/500) 16 

— Sinop M«fcve!kili HU'mâ Işgüsaar'ın, 
Siniop'un Boyatxat ilçesinin1 Hükümet ko-

- - Diyarbakır MiîIetveMi' Tank Zıya 
Elcİnei'nlilnı, 1965 yılı içinle, yurt çapın
da, muhtaç «îftçjiye dağıtılan tohumluk 
•buğday ve arpa, miktarın1* dfafiir Tamm, 
Maliye ms Ticaret 'balkanlarından yazılı so
rusu. (7/560) 261 

—Giresun MiUstvtfkilti Kuduat Boşu-
terîim., Emtekili Sanıdığı alteyhtae açılan dâ* 
vallars dair Maliye Bakanından. yazılı 
sorusu. (7/528) 73 

— Kastamonu' Mültetvetkİlı Âdil Tok-
özlütotta, Malîye Baıanlığuraa teşMlâta gön
derdiği 321 sayılı tebliğdin taöhÜhinin düşü. 
nülfiip d'üşünülmedSğin'e "daliır sorusu ve 
Devlet Bakanı ve. Maliye Bakamı VekiE1 

Söyfi öztürk'ün yazalı cevalbr (7/553)' 261,691: 



Sayfa 
ufağı 'ihtiyaç nıa ve dainefoı* için ödelum ki
ralara dair Maliye, Bayındırlık vcs Içü^ieri 
foafeanlıaaMdaın yamh sorusu. (7/534) 113 

— Turocedli Millefbvcktilli Hasan Ün-lü'-
mire, Ketonu Baııarjı sulaıı «Ptınkîaı karton 
gayrilmıeaıikuilQlclrte dıalir Maliye Balkamımiaıı 
yazılı so rum (7/5Ö2) 17 

Millet Meclisi Başkanından 
— Aydım Miljieievelkili Boçat özsınW-

mn, 1 . 11 . 1965 ton ' 1 . 7 . 19&» tanfihfatf 
kaıdiar Mi'llet M<ee3isi kamfeyoıılıaınndai), 
har M'rinia 'kayar dlöfa toplantıya; çağnlr-
dığına va toplantıya golltrıîyftnı üyctorlc' çı
karılan ve çıkarılmıyan işlere dair MiHft 
MetclisS Başkanhğmııd'arn yazılı sı>nı ömer-
gesft. (7/5İ&9) '261 

— öafciamteıp M i Ji]«cHf v-efl̂ 'i! IS- Al'iı İhsan 
(JoğüJş'iin, yazıb söiffii soru iinfOT'g'eleırinİıı 
detvapîanMınlrıııa mtöitlkleı-t]<sınTMa nkıir sorusu 
Ve Millet M-oclÜsi Başkanı r-Vımıih iinv/jivay-
liî'rtin yazıılı öövalbı. (7/485) İfiıMl :50ü 

— Tokat MÜRtoveMi îı-faın Sol'ın-iv 
aer'in, T, B. M. M^clMnldıe' kuruSan Parla-
mbrttolıarariası Türk Grupu, NATO 
DaVlelferi Pıarlâmeııtoiaıtaıraisı Grupu ve 
diğer dostluk gruplarımı ftlaiı- Millet 
Meclîsi Başlöaınandan yapılı sorusu. (7/572) 307 

Millî Eğitim Bakanından 
— Adama MiltetMelkilti Kesırna! SaırLİbra-

hâmoğlu'naın, Nurculuğu •ÖTOIK aaflarîı ya
yınlarım, liselerde oku'tııtova'sıtH taıvsiyo 
eftenlere dair Barbakan ire Millî Eğitim 
BafltamnJdan yazılı sorusu. (7/537) 113 

— Afyon Kaıtfaflıi&ar MM'ettîveMHi Mu-
jjafiter özid'ağ'm, yurdumuzda nue kadar hi-
mıayefye mulhtıaıç ve fcimseisfe çocuk 'buttaı-
duğuam ve» bunlardan ne kadarıma, Dev
lettin, toklumun şeiftoıit; ve himayesü ta* 
mim «diMiğâniB diafor Sağhk ve Sosyal, 
Millî Eğitim, vo Çalışma bakanların sföıslü 
sorusu. (6/401) 191 

— Afyon Eavmhîaar MJ!ldtvxıkHî Şevki 
Gülerim sağır ve dlillısiz çııeııManın ©ğitüıııı 
w öğrenimle1 dıaır Millî Kptim Balkanın-
dan yazılı sorusu. (7/571) Îİ07 

— Aydın MûlİEitivıdkili M. Kam al Yi'I-
maz'ın Aydın M<örtktete ilçesine bağlı Baş-
çayır :köyıi ilkokulunun boş ollaın Mr 

Sayfa 
katınım d'öğçjpteDd'irilmıcsiiııe ve Acarlar 
köy imikle ldir ortaokulun açılmasının d'îi-
şîiniüKip d üşü/imi lııi'cdllğinıe dair sorusu 
ve Millî Eğifciîm Baıkamı İMıami Ertem'iıı 
yazılı eövalbı. (7/507) 17,687:688 

— Aydın MiH^vöki'li M. Kwm] YıÜ-
maz'mı, Gazî Eğitim Enstitüsü gMiş iim>-
tîhanlanna: dafcr sonısu ve Millî Eğitim 
'Bakanı titanı i Ertan'inı yaızılı odvaibı. 
(7/488) 16,502:504 

— Harakiri MîflütVıısİKİK1 Alffi Arsan'-
m, DevM Tiyatrocu G'.?nKfl! Müdürünüm tu-
tuıın. vt! davr-anışına d'nâr yazılı sorıiiiu ve 
MBİÎ Eğitim Babana 1'1'haml Eı-teım'dtn ya
zılı esv-albı. (7/416) 104 Ü06 

•— (loiTiım Mil JKî!fcv«JkiHî Hatsası Lâtif Sa-
nTyiidelniıı Elmadağ ilçcrii OrtetoUniıhınAıın 
niaıklınluııtanı Öğrötimoııo daî'f Muilî Eğittim 
Ba.'kaTiııüd'aıı yazılı sorusu. (7/487) 16 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ııı, Orta; - Doğu Teknik ÜnİvorsİtcsÜMİdd 
Iıoykot olayına daîi- Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı sorusu (7/598) 699 

— Burdur Milletvekili Fethi Çclikbaş'-
m, yabancı memleketlerde okuyan Öğrenci
lerin katıldıkları derneklere ve haklarında 
ne işlem yapıldığına dair somun ve Millî 
Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'm yazılı ce
vabı (7/430) 490:492 

— Edirne Milletvekili Türkân Secktoı'-
hı, ilk ve ortaokul öğretmenlerinin ödenek
lerine dair Millî Eğitim Bakanından yazılı 
sorusu (7/596) 699 

— İstanbul Milletvekili Osman özer'frı, 
istanbul'un Beşiktaş ilçesinde öğrenci yur
du binası inşaatına dair Millî Eğitim. Ba
kanından yasah sorusu (7/556) 261 

— istanbul Milletvekili Osman özer'in, 
istanbul'un Beykoz ilçesine îise binası ya
pılması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı llhami Er-
tem'in yazılı cevabı (7/557) 261,603 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
özel yüksek okullara dair Millî Eğitim Ba
kanından yazılı sorusu (7/5S1) 557 

— Kayseri Milletvekili! Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, okullardaki dm bilgisi eğitimine 
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Sayfa 
dair Mîllî Eğitim Bakanından yazılı sorusu 
(7/456) 14 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzundun, Kırklareli Millî Eğitim Müdür 
Yardımcısının işine son: verilmesi' sebebine 
dair Millî Eğitim Bakanından yazılı soıusu 
(7/583) 527 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzu:n!*uTi Kırklaırelî'ndııl Kofçaız Wçesi ile Pı-
narhitear'm Kaynarca; köyünün ortaokul bi
nam yapımına dair Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı sorusu (7/594) 649 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklarcli'nin Lüleburgaz ilçesine 
bağlı Ahmetbey Belediyesinde ortaokul 
açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (7/597) 699 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Uzunköprü'nün, Gazi Mehmet kö
yünde yıkılan ilkokula dair Millî Eğitim 
Bakanından; yazılı sorusu (7/585) 527 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
mm, Akşehir ilçesine bağh bucak ve köyle
rin okul ihtiyacına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı llhami Ertem'in yazılı ce
vabı (7/426) 106:107 

— Konya Milletvekili Nazif Kurııcu'-
nura, Konya'nın Ilgın ilçesinin Gölkaya 
köyünde, gönüllü öğrencilerin yapmakta 
oldukları ilkokula yardım edilip edilmiye-
ceğine dair Mîllî Eğitim Bakanından yazılı 
sorusu (7/512) 17 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
koy okullarının ihtiyaçlarına ve köylerdeki 
Hazine arsalarının satış şekline dair Köy 
İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Millî 
Eğitim, içişleri, Gümrük ve Tekel, imar ve 
iskân ve Ulaştırma bakanlarından yazılı 
sorusu (7/524) 73 

— Sakarya Milletvekili1 Hayrettin Uy-
sai'ın, Yüksek Kız öğretmen Okulunun Yö
netmeliğim? dair sorusu1 ve MUM Eğitini Ba
kam Illıami Ertem'in yazılı cevabı (7/527) 73, 

503 :509 
— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 

Palaoğlu'nun, Sivas ilinde yatılı- böl'go okul
ları anılmasına dair sorusu ve Millî Eğitim 

Sayfa 
Baltanı İlhamı Ertem'in yazılı cevabı 
(7/458) 672:673 

— Trabzon Milletvekili1 Ahmet Şener'
in, Trabzon'da açılan Fatih Eğitim Ensti-
tüsiina dair Millî Eğitim Bakanından yazılı 
sorusu (7/587) 527 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Si'vas ilinde yatılı bölge 
okulları açılmasına dair Millî Eğitim Baka
nından yazılı sorusu (7/458) 14 

— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlii'nün, 
Tunceli'nin okul ihtiyacına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Ilhami Ertem'in ya
zılı cevabı (7/523) 18,689:690 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadmlı'ıun, Kırşehir'de 1965 yılında yapı
lan Öğretmenler seminerinde çıkan hâdise
lere dair Millî Eğitim Bakanından yazılı so
rusu (7/595) .649 

Millî Savunma Bakanından 
— Aydın Milletvekili M, Şükrü Koç'

un, Diyarbakır'ın Pirinçlik mevkiinde bu
lunan Amerikan üssünün dış güvenliğin 
korumakla görevli Türk askerlerine dair 
Millî Savunma Bakanından yazılı sorusu. 
(7/504) 17 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum'un Olur ilçesinde asker
lik şubesinin hangi yıl açılacağına dair so
rusu ve Millî Savunma Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun yazılı cevabı (7/440) 55:56 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Ordu Birliklerinin yurdun ağaçlandırılması 
işinde kulanılmamna dair Millî Savunma 
Bakanından yazılı sorusu. (7/535) 113 

Sağlık ve Soayal Yardım Balkanından 
— Çankırı Miletvekili Dursun Afceaoğ-

lu'nun, halk sağlığına zarar veren gıda 
maddelerine dair sorusu ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Baltanı Vedat Âli Özkan ile 
Ticaret Bakanı Almıet Türkel'in yazılı ce-
çaplan (7/463) 14,358:360 

— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır'ın İltisak - Kİlvan yo
lunun trafiğe elverişli hale getirilmesine ve 
Kilvan bucağı sağhk ocağınızı ne «aman ya
pılacağına dair sorusu ve Bayındırlık Ba-
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kam Orhan Alp ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı ce
vapları (7/446) 357 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Kİya 
Ekinci'nîn, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi 
Şahinli köyünde yaptırılması düşünülen 
sağlık ocağının, Serpil köyüne verilmesinde 
politik sebeplerin rol oynadığının doğru 
olup olmadığına dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın 
yazılı cevabı (7/192) 352:353 

— Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci 'nin, Trabzon'un Vakfıkebir ilçosî 
Yalı Köyünde kurulması düşünülen sağlık 
ocağına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Âlı Özkan'ın yazılı 
cevabı (7/339) 354:355 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şcn-
yurt'un, Erzurum'un Şenkaya iîçosi sağ
lık ocaklarına dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın 
yazılı cevabı (7/577) 435,696 

— Eskişehir Milletvekili Şevket As-
.buaoğlu'nun, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı emrinde çalışan personele dair so
rusu ve .Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Vedat Âli Özkan'ın yazılı eevabı. (7/552) 

201,374:375 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu*nun, İstanbul Beeldiyesine bağlı hasta
nelerde yoksul vatandaşlardan • da ücret 
alınıp almmıyacağma dair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakam Vedat Âli Öz
kan'ın yazılı cevabı (7/448) 61 

— Tokat Milletvekili îrfan Solmazer'in, 
Doğu - Anadolu'da sosyalizasyon bölgesin
de, halen hastane, sağlık merkebi ve sağlık 
ocaklarında, boş bulunan sağlık personeli 
kadrolarına dair sorusu ve Sağlık ve Sos
yal Yanlım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın 
yazılı cevabı (7/476) 3 5,142:143 

— Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla sağlık merke
zindeki personele dair Sağlık ve Sosyal 
yardım Bakanından yazılı sorusu. (7/473) 

Sayfa 
Sanayi Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Üs iştiraklerinin idare meclisi üyelerine 
dair Başbakan ve Maliye, Ticaret, Tarım, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sanayi, Ulaş
tırma, İmar ve İskân ve Köy İşleri bakan
larından yazılı sorusu. (7/483) 16 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Sümcnbank Nazilli Basma Fabrikasının 
satınaldığı pamuğa dair Sanayi Bakanın
dan yazılı sorusu. (7/532) 87 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, 18 ve 19 ncu kotadaki ithal mallarının 
kümlere verildiğine dair Sanayi Bakanın
dan yazılı sorusu. (7/486) 16 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
nun, Denizli'nin Çal ve Çivril ilçelerinde, 
1964 yılında, tesisi kararlaştırılan sanayi 
çarşılarının yapılmasından vazgeçilmesi se
beplerinin neler olduğuna dair Sanayi 
Bakanından yazılı sorusu (7/542) 220 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya bölgesindeki pancar ekim 
sahalarına dair Sanayi Bakanından yazılı 
sorusu. (7/593) 649 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun Sosyal .Sigortalar Kurumunca Ereğ
li'de inşa olunan meskenlere dair Sanayi ve 
Çalışma bakanlarından yazılı sorusu. 
(7/588) 527 

Tarım Bakanından 
— Adana Milletvekili Ali Kareı*nm, 

Meksika'dan ithal edilen tohumluk 8o-
noflca - 64 .Irağdaıymra dsiir Tarım Bakam 
Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı. (7/533) 87,369: 

370 
— A»aııt* Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğluYtun, Adaııa'nm bâzı ilçelerinde 
mahsulü hasara uğnyan çiftçilere yardım 
edilmesi konusunda ne gibi tedbîrler alın
dığına dair sorusu ve Tarım Bakanı Bah
ri Dağdaş ;•* Ticaret "Bakanı Ahmet Tür-
kel'in yazılı cevapları. (7/451) 63:64 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
..iMnıoğhı'nmı, İktisadi Devlet Teşekkül
ler -*e iştiraklerinin idare meclisi üye-
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îerîne dair Başbakan ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sana
yi, Ulaştırma, tmar ve iskân ve Köy İğ
le i'i bakanlarından yazılı sorusu. (7/48;>) 16 

— Ayılın Milletvekili M. Kemal \ u -
maz'ın, Aydın'm (Karacasu lilçesine bağ-
ıı rlsençay köylülerine verilen kredilere 
dair sorusu ve Tarım 'Bakanı Bahri Dağ
daş'ın yazılı cevabı. (7/429) 50:51 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Çukurova ve Ege Bölgesinde pamuk 
yerine Sonara - 64 buğdayı ekilmesine 
dair Tarım Bakanından yazılı sorusu. 
(7/505) 17 

— -Çankırı Milletvekili Dursun Akça-
oğlu'nun, 'Çankırı illinde Jkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı devresinde hayvan
cılık, arıcılık ve el sanatlarımn geliştiril
mesi konularında alman tedbirlere daii' 
sorusu ve Tarım (Bakanı Bahri Dağdaş'-
m yazılı cevabı. (7/454) C6:C7 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğ-
lu'nun, Danizli'nin Çivril içleslnıtc bir nu
mune fidanlığı kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusu ve Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı. 
(7/545) 220,512:513 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
nun, Denizli'nin, Tavas (ilçesinde ormanla 
ilgili bir endüstri kolunun kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
Bakanından yazılı sorusu. (7/551) 221 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
nun, Türkiye'de mezra arazinin katî mik
tarının belli olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından yazılı sorusu. (7/546) 220 

— Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
rcli'nin, Diyarbakır'ın ağaçlandırılması 
işinin bir plâna bağlanmış olup olmadığı
na dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'ın yazık cevabı. (7/445) 59:60 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekunci'nin, 1965 yılı içinde, yurt çapın
da, muhtaç çiftçiye dağıtılan tohumluk 
buğday ve arpa miktarına dair Tarım, 
Maliye ve Ticaret bakanlarından yazılı 
sorusu. (7/560) 261 

«••/• 
— Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-

lat'm, Hatay'a tahsis edilecek 60 bin 
Amerikan asma çubuğunun, tamamen fi
lokseraya mâruz bııhman dağlık bölge
lere dağıtılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/204) 353:354 

— Kara Milletvekili Sevinç Düşüıısel'-
in, Çemişkezek havalesinde yapılan is
timlâklerle ilgili ihtilâfların halledilmesi
ne dair Adalet ve Tavım bakanlarından 
yazılı sorusu. (7/562) 264 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, AlaşeMr ve civarında tanm üretimi
nin artırılmasına dair sorusu ve Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı. 
(7/437) 355:356 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın, ilçelerinde selden zarar 
görenlere ne gibi yardım yapılacağına 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp, Tarım Bakanı Bahri 'Dağdaş, îmar 
ve İskân Bakanı Haldun ıMenteşeoğlu, 
Köy İşleri 'Bakanı 'Turgut Toker ile Ener
ji ve 'Tabiî Kaynaklar Bakanı Befet Sez-
gin'in yazılı cevapları. (7/385) 100:104 

— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, ormanla ilgisi olmıyan arazilerin, sa
hiplerine iadesi için 1966 İlkbaharından 
itibaıvn başlanacak olan çalışmaların ne 
sebeple gecikmiş olduğuna dair sorasuna 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı ee-
cabı. (7/234) 10,206:207 

—• Muş Milletvekilli Nermin Neftçi'-
nin, Doğu - Anadolu'nun G ilinde dondan 
zarar gören çiftçilere yeteri kadar yar
dım yapılıp yapılmıyacağına dair soru
su Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı 
cevabı. (7/492) 16,363:364 

— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'-
m, Yozgat'ın, ilçe ve köylerinde selden 
meydana gelen zararların telâfisi ;için ne 
düşünüldüğüne dair Ticaret ve Tarım ba
kanlarından yazılı sorusu. (7/567) 307 

— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'-
ııüıı, Tunceli ili merkezinde yapılması dü
şünülen Tarım Okulunun 1968 yılı prog
ramına alınıp alınnııyacağına dair soru-
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Sayf* 
sû ve Tarım Bakam (Bahri Dağdaş'ın ya
zılı cevabı. (7/509) 17,504 

Ticaret Bakanından 
— Aklana Milletvekilli Aid Karcı'nın; 

ıhantgi turistifc tesislere, «Turizm ve "tu
ristik tesislerin ihti'ya*! için lüzumlu mad
deler» kotasından ne miktar itibaMıt taMsi 
yapıldığıma dair Ticaret 'Bakanından ya
zılı sorusu (7/564) 306 

— Adana Milletvekili Ali 'Karelinin, 
Meksika'dan ithal 'edilen touurmlulk Sono-
w - 64 buğdayına dai'r Ticar-et Başkanından 
yazılı sorusu (7/554) 261 

— Afclana Milletlveikili 'Kemal Sarıibra-
hrmoğüutaın, Adana'mn bâzı Bçeterînde 
mahsulü -hasara uğrıyan çM'çâkro yardım 
edilmesi konusunda ne gibi tedlbirler alın
dığına dair sorusu ve Tanım Bakanı 'Bahri 
Bağdaş ile Ticaret Balkanı Alhmet Tanker
in yazılı cevapları (7/451) 63:64 

— Aklana Milletivefk-ili Kemal Sarıibra-
himoğlu^nun, çi'fibçi mahsullerinin düşük 
•fiyatla satıl'masını önlemeik amaıetiyle mü
dahale alımları yapan resmî teş'efldkülLere 
yeteri kadar kredi açılması konusunda 'alı
nan tedlMrlere dair sorusu ve Ticaret İBa-
ikanı Ahmet Türk-el'in yazılı cevabı {7/45'2) 64; 

65 
— Adama •MiBetlveki'li Kemal Sarıilbra-

himoğlu'nun, îktkadi Devlet Teşekküülerî 
ile iştiraklerinin idare ımeclisi1 üyelerine 
(diair Başbalkan ve Maliye, Ticaret, Tarım, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sanayi, Ulaş
tırma, imar ve fakâm ve Köy taleri Bakan*-
darundan yazılı sorusu (7/+83) 16 

— Adama Millettve'kili Kenval Sanibra>-
ıhimoğlu'nun, KuHamıllmi'ş tanım aletlerimin 
ishallini serbest bırakan kararnameye da
yanarak ithal edilen, tralktiör v« zfa-aat alet
leri v<e yedek parçalarının cins, mAtar ve 
bedellerine dair Tiearet Balkanından yazıln 
sorusu (7/460) 14 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
bim'oğlu'mun, pamuk çekirdeği fiyatına 
dair Başbafcan ve Ticaret 'Bakanından ya
zılı sorusu (7/536) 113 

— Aydım Mi'lHetvekHi' -M. Şükrü Koç'un, 
19*06 yılında yapılan Atİhalâta ve ihraeatı-

Sayfa 
miza d-air Ticaret Bakanından yazılı soru
su (7/530) 87 

— Oamkın. Milletvekili Bursum Afkoa-
oğlu'nun, balık sağlığına zarar verem ıgıdtt 
maddelerine dair sorusu ve ıSağlılt ve Sos
yal Tandım Bakanı Vedat Ali Özkan île Ti
caret Bakanı Ahm êt Tüı'kel'in yazılı ce
vaplan (7/463) İ4,9SS:360 

— Benizli Milletvekili Atıf (Şrfhoğlu-
nun, Benizli, Buldan, Babadağ ve Kızılca-
ibölüik'te dokumacılıMa geçinen ihaKkın, 
pahalı iplük almasını önlemek için (SKimer-
bank fabrikalarının iplik fiyatlarını düşür
mesinin kalbil olup olmadığına dair, Tica
ret Balkanımdan yazılı sorusu (7/54$) 220 

— Benizli Milletvekili' Atıtf Şodoğlu'-
mun, BenMi'de, bütün Ege blollg«i9İme şâmil 
olmak üzere, ibir et komlbdnası tarulinas^ 
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Ti
caret Bakanından yazılı sorusu (7/850) 221 

— Benizli Milletvekili Muaatfifer Ka-
ran'ın, İsparta'da {kurulan bir şırtoet tara
fından Keban Barajı inşaatma satılmalı! 
üzere Devlet Orman İşletmesinden ne mik
tar Ikereste alındığına dair Tiearet> 'Enerji 
vo Tabiî Kaynaklar bakanlarındım yazılı 
sorusu (7/474) 15 

— Benizli Milletvekili 'Muzatöfer Ka-
ran'ın, petrol nakliyatında (kullanılmak 
üzere ithal edilen ilâ deniz tankerine dair 
Ulaştınma ve Ticaret balkanlarından yazdı 
sorusu (7/498) 16 

— Diyarbafor Millettvekili Tank Ziya 
Bkincâlnin, 1965 yılı içinde, yurt çapında, 
mufh'tae. ç,irbguye dağıtılan1 toflıuımluk buğ
day ve arpa miktarına dair Tarım, Malliye 
ve Ticaret bakanlarından yazılı sorusu 
(7/5-60) 391 

— Gaziantep Milletvekili 'Ali İhsan Gö
ğüs'ün üzüm •müstahsilinin Potas ihtiyaeıı-
nm temini 'konusunda ne 'gibi tedbirler 
•alındığına dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmet TüıfkelÜn yazılı cevabı <7/4'27) 49:50 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, Türkiye'de monte edilen ulaştırma ve 
•tarım araçları üzerinden «l'die oluman kar
lara dair Başbakan ve Ticaret Balkanından 
yazılı sorusu (7/525) 73 
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Şayia 
— Manisa Mrlfletvekili Mua'nınmer Er

itenin, 19Ö6 ve 1967 devresinde kaimi ve 
özel bankalardan alman kredilere dair 
(Barakan, Maliye, Ticaret, <ve Turtam ve 
Tanıtma (bakanlarından ymrh sorusu 
(7/500) ı s 

— Sinop 'MMletveflcHi Hilmi îşgiizar'-
m, 'balık avlanmasında kulüanıılan malze
melerin', mıemleketimİBde imal edilip edi'l-
ımediğine dair Ticaret (Babanından yazdı 
sorusu (7/565) 307 

— Sinop Milletvekili .Hilmi işgüzar'-
in, Yozgat'ın, ilçe ve köylerinde seûden 
Meydana gelen zararların telâfisi için ne 
düşünüldüğüne dair Ticaret ve Tarrm ba
kanlarından yazılı sorusu (7/567) 307 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıib-

rahimtoğlu'uuın, Türkiye'nin deniz, göl ve 
nehir kıyılarının ufzunluk miktarına dair 
Başbakan, Maliye, Turizm ve Tanıtma 
ve içişleri bakanlarından yazılı sorusu 
(7/529) 78 

— Konıya Milletvekili N-aızif Kuru-
cu'nun, Ilgın kaplıcalarının genişletilip 
ıslâh edilmesine dair sorusu ve Turizm 
ve Tanıtma .Bakam Nihat Kürsad'ın yazılı 
cevabı (7/513) 17,366 J3C7 

—• Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, 19G6 ve 1967 devresinde kamu ve 
özel bankalardan alınan kredilere dair 
Başbakan, Maliye, Ticaret ve Turizm 
vo Tanıtma bakanlarından yazılı so
rusu (7/500) 16 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'in, âmmenin malı olan sahillerimizin 
halkın istifadesine açık tutulmasına dair 
sorusu ve Başbakan Süleyman Demirci 
ile Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kür-
çad'ın yazılı cevapları (7/464) 14,073:082 

— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'* 
nün, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yapı
mına başlanmış olan motel inşaatının ta
mamlanıp tamam lanmıyac ağın a dair so
rusu ve Turizm ve 'Tanıtma Bakanı Nihat 
Knirsad'ın yanlı eevabı (7/510) 17,305:366 

Stgrf* 
— Tokat Milletvekili İrfan Solmazer'-

in, İstanbul Taksim civarında açılan Dü-
san Otelinin hanlgi şahıs »veya firma tara
fından inşa edildiğine ve kimin tarafın
dan işletildiğine dair sorusu ve Turizm 
ve Tanıtma Bakam Nihad Kürsad'ın, ya-
•nlı cevabı (7/475) 16,141:142 

Ulaştırma Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimcığlu'nun, İktisadi Devlet Teşekkül
leri ile iştiraklerinin idare meclisi -üyele
rine dair Başbakan ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sanayi, 
Ulaştırma, İmar ve İskân ve Köy İçleri 
Bakanlarından yazılı sorusu (7/483) 16 

— Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'm, petrol nakliyatında kullanılmak 
üzere ithal edilen iki deniz tankerine dair 
Ulaştırma ve Ticaret Bakanlarından ya-
üilı sorusu (7/498) 16 

— Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
velifai'n, Doğu ve Güney - Doğu bölgele
rindeki hayvanların, tüketim merkeple
rine süratle nakli için bir tedbir alınıp 
alınmıyacağına dair sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Vekili Hüsamettin Atabeyli'nm 
yazılı cevabı (7/447) 60:61 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Denizcilik Bankası camiasında yapılan 
tâyin, nakil ve tcrfilcre dair sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı -Sadettin Bilgiç'in ya-
ızıh cevabı (7/517) 17,504^507 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok\wı, 
köy okullarının ihtiyaçlarına ve köyler
deki Haizine arsalarının satış şekline dair 
Köy İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Millî Eğitim, içişleri,, Gümrük ve Tekel, 
İmar ve İskân ve Ulaştırma Bakanların
dan yazılı sorusu (7/534) 73 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza UKII-

ner'in, Telekomünikasyon sanayii kurul
ması için Kanada firması ile yapılan an
laşmaya dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Sadettin Bilgiç'in yaızıb cevabı (7/449) 62 
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TASARILAR 
Sayfa 

— Abana ve Bazkurt adlariyle iki iltçe 
kurulması hakkında {1/446) 378 

— Ankara Halk Sağlığı Akademisi 
kuruluş ve ıgörevleri haklımda (1/421) 88 

— Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/428) 266 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kamına 
bağ-lı (1) sayılı cetvele bâzı kadmolarju 
eklenımesine dair (1/447) 416 

— Arsa Ofisi kamun tasarısı hakkında 
(1/157, 1/266) 580 

— Asayişe müessir bâzı fiillerin ün
lenmesi hakkında (1/443) 267 

— Askerî Fabrikalarla Askerî Atelye 
ve tamir müesseselerinde çalış.an"mütehas
sıs subaylara verilecek ihtisas yevmiyesi 
hakkındaki kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesin* dair (1/424) 88 

— Avukatlık kanunu tasarısı (1/313) 700 
"—• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1968 yılı Bütçe kamara tasarısı (1/429) 266 
— 1M7 genel bütçesi ödeneklerinden 

bir kısmının Ege Üniversitesi bütçesine 
aktarılmasına yetki verilmesine dair (1/416) 87, 

528,'6014602,638 r641,703,758:761 
— 1967 Kalkınma istikrazı hakkında 

(1/391) 457 

— 1967 yılı Bütçe İKammuna bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/448) 415 

— 1967 yılt Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/449) 415 

— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/407) 87,528,.620:625, 

703:705,766:769 

— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/41-0) 87,528,579 £83,630:633,703,750:753 

—• 1967 yılı İBıütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde derişiklik yapılması" Faklımda 
(1/411) '87,528,583 î601/634 ^637,703,754:757 

— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/425) 2(61,528,602 :'62O,«4'2:644 î0S,762:l7i65 

— 1968 yılı Bütçe kamunu tasarısı 
(1/427) 266 

— 1076 sayılı İhtiyat subayları ve 
ihtiyat askerî memurları KJanunuınıon 
14 neii maddesinin değiştirilmesi hakkın
da (1/77) 457 

— 1086 sayılı Hukuk Usulü Mahke
meleri Kanununun başlığının ve bâzı mad
delerinin. değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
nin kaldırılması, bu kanuna bâzı madde 
Ve fıkralar eklenmesi hakkında (1/444) 267 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
41 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/110) 457,711:714 

— Devlet Demiryolları ve Limanlan 
İşletme ıCremel •Müdürlüğü işçileri Emekli 
Samdığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt Te 
ıMuavenet Sandığının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devri hakkında (4/403) 650 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kamunu 
tasarısı, (1/430) 266 

— Devlet (Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayüı Ka
nuna bağlı (1) psayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin İçişleri (Bakanlığı kısmında deği-, 
giklik yapılması 'hakkında (1/269) 700 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülün* dair olan 3656 sayılı Ka-
msuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerimin Tarım [Bakanlığı 'kısmında deği
şiklik yapılması hakkında, (1/408) 87,386 

(1/413) 87,386 

— Devlet iSra İsleri Oenel Müdürlüğü 
1968 yılı İBütçe kantunu tasamı. (1/431) 266 

— Devlet 'Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanman tasarısı. 
(1/432) 266 

— 4047 sayılı Kanuna ekli (1) m.'uma-
ralı eetvelde değişiklik yapılması hakkın
da. (1/419) 88 

http://iGr.em.el


Sarf» 
— Dünya Sağlık Teşkilâtı [Anayasası

nın 24 ve 25 n«i maddelerini değiştiren 
metinlerinin onayı hakkında (1/409) 87 

— Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe ka
mumu tasarısı. 1/433) 266 

— Gece öğretimi yapan İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri İle öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair 
(1/370) 457 

— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/426) 264, 

650,703,723:741,770:773 

— Gümrük ve Tekel Bakanlığının Ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı 
Kamunun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine, 2825 saydı Kanunda değişik
lik yapan 6851 ve 6410 sayılı [kanunlarım 
bârzı maddelerinin değiştirilmesine, Günı-
rük Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memur
ları Teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına, Te
kel Genel Müdürlüğünün kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4037 sayılı Kanunla, 
bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik 
yapan 6939 ısayılı Kanunun bâzı maddele
ri ile bâ-zı kadrolarının kaldırılmasına da
ir (1/420) 88 

— Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/434) 266 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı. 
(1/435) 266 

— 261 »ayılı Kamın gereğince Hükü
metçe alınan karana onanması hakkında 
(1/417) 88 

— İstanbul Teknik üniversitesi 1968 
yılı 'Bütçe kanunu tanrısı. (1/437) 266 

— İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı. (1/436) 266 

— İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kad
roları hakkındaki 5247 sayüı Kanuna ek 
'kanun tasarısı (1/452/ 700 

— İşçilerin iyonizan radyasyonlara kar
şı korunması hakkında 115 sayılı Millet-

Sayf* 
lerarası Çalışma ıSözle^mesinin onaylan
masının uygun bukınduğsuna dair (1/342) 352 

— Karayolları G^.el Müdürlüğü 1968 
yıh Bütçe kanunu taaarısı. (1/438) 266 

— Kooperatifler Kalının tasarısı. (1/151) 700 
— Noterlik kanutuı tasarısı. '(1/445) 267,421 
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı. (1/442) 267 

— Sağlık ve İSosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 
4862 sayılı Kamuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair (1/406) 87,700 

— Tarımda asgari ücret teshiti usulle
ri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair (1/412) 87 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (1/450) 415 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kamunu tasarısı. (1/440) 266 

-— Vkel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve. 
görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanuna 
bağlı 2 ve 6939 sayılı Kanuna bağlı ı(l) 
sayılı cetvellerin değiştirilmesi ve 4036 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da (1/418) 88 

— Türk parası kıymetini korama hak
kında 1567 sayılı Kanunun yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair (1/422) 88,700 

— 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti Teşkilât ve Mamurin Kanu
nunun 24 ncü madesinin 2 nei fıkrasında 
ve bu kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 
7138 sayılı kanunlara bağlı kaldıpo cetivel-
lierinde değişiklik yapılmasına dair 
(1/416) 87,700 

— 3Ö18 sayılı Kanunun birinci «nadide
sine bir fıkra «kknimesi "hakkımda (1/451) 415 

— Vakıflar Genel MMirilüğıü 1968 yı
lı ıBütçe kanunu tasarısı (1/441) 267 

— 36 Şubat 1966 tarihinde Bemlde 
imzalanan yolcuların öbnleleri ve yaralan
maları 'halinde (deaııiryollannm soımonlu-
luğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli, 539 
sayılı Kanunla kabul edilen Damiıryolları 
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ile yolcu ve "bagaj tanımalarına maütaallik 
Milletlerarası Andlaş/maya (CrV) Ek And-
laşmamm, protokollerin ve nihai Antlaş
manın onaylanmasının uygun bıılunduğu 
hakkında (1/423) 88 

— 25 Haziran 1958 tarih ve 7163 sayılı 
Türkiye Orta - Doğu Aimane Edaffeısi Etn&-
tifcü&ii Teşkilât Kanununun 15 nei ımadlde-
sinin değiştirilmesine dair (1/414) 87 

TEKLİFLER 

— Adama Milletvekili MabJmut Büz-
(doğan'ın îllodkul öğretnienterinie ek IderS 
üemeti verilmesi hakkında ikamın teklifi1 

' (2/567) 88 
— Aklana 'Milletvekili Kemal Sarıibra-

himtoğlu ve 7 arkadaşının, Avukatlık ka
nunu teklifi (2/1) 700 

— Adana Milletvekilli Kesnal Sanib-
rahimöğlu ve 23 art"kaJdaşı'nın, Köoperaîtif-
ler kanunu teklifi (2/53) 700 

— Afyon. Kara'hisar •Milltetviekili Os
man Attilatoın '5434 sayılı T. C, Elmekli 
Sartdığı Kanununun 32 nıei maıctde&inıe ek 
kanun tekliği (2/575) 89 

— Ankara Milletvekili Kâzım Ooş-
kun*un, Ankara Tu^gutreis: MahallesB1 

Uaunyol 64 ntınnarada oturan Mhifâtafasoğ-
lu 1309 doğumlu Bmin özden'e vatani 
hizımet fcertîbindien maaş bağlanması hak
kımla İkamın teklifi (2/586) 352 

— Ayidın Milletvekili îiamıet Sbagin vfö 
iki arkadaşının, 212 sayılı Kanunun 
'14 ndü ımadldemnim tadili hakkında karnın 
teklifi (2/597) 700 

— Balıkesir Milletvekili Aldman Akm 
ve Kocaeli Milletvekili Şcvlkeit UtstaoğUı'-
mın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 3 nöü <madde$ine Tjir fıkra ilâvesine 
(dair kanım teklifi (2/400) 352,714:723 

— Bahkasir Milletvekili Ahmet İhsan 
Kırımlı ve 2 arlkaidaşınm, Enfcetrlik kanu
nu teklifi (2/5S7) 378 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
bas'ın, Türkiye Büyük Millet Meelisi Da-
•hilî Nizamnamesinin Mızı ınaıdldefcriinin 
tacili hakkında türtük teklifi. (2/596) 650 

— Bursa Milletvekili Barlas KKiıı-
tay'ın, Cfehçlik ve Spor Bakanlığı kuırul-
onateı hakkında kanun teklifi (2/582) 307 

— Buıısa Milletvekili Kasım •Önadnn'-
ın, Kooperatifler (kanunu tleklfi (2/232) 700 

— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Nejat Sarlıcalı'nm Ticarette tağşişin 
men'i ve ihracatın murakabesi ve korun
ması hakkındaki 1075 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin değiştirilin esine dair ka
nun teklifi (2/568) 88 

— Cumhuriyet Senatosu Oumhunbaşka-
nınca Seçilen Üye Muzaffer Alankuş'un 
Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine 
bir ftkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/178) 307,741:749 

— Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca ve Ssfkarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal'in köy eğitmenlerinin ay
lıklı kadrolara geçirilmesini sağhyan 326 
sayılı Kanunun kaldırılması ile halt, yetki 
ve görevlerinin yeniden düzenlenmesine 
dair kanun teklifi (2/572) 88 

— Cııımhııriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Sağlık Personelinin ödenekleri hakkında 
kanun teklifi (2/593) 457 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem üzden'in, 5464 saydı Kanunla de
ğiştirilen 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 438 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/588) 378:379 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin, 5464 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1086 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin bir numaralı bendinin değiştiril
mesi halkkında kanun teklifi (2/589) 379 

— Cumhuriyet Senatosu .İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Maaş. Kanununa ek 4379 
sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı geçici 
maddeler eklenmesine dair 5585 sayılı Ka-
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nuna muvakkat bir madde İlâvesine dair 
kanunun 1 nci fıkrasının değiştirilmeğine 
dair kanun teklifi (2/584) 307 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, 743 sayılı Türk Kanunu 
Medenisinin 132 nci maddesine bîr fıkra 
ilâvesine dair kanun teklifi (2/576) 89 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 13 neü maddesinin 4 neü fık
rasındaki 'bir kelime ile aynı kanunun mu
addel 14 neü maddesinin 3 neü fıkrasın
daki bir kelimenin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/579) 221 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, hastaüarm memleket 
içinde bulamadıkları ilaçları yalbaneı mem
leketlerden getirtmeleri ve ya'bancı memle
ketlerden getirtilecek ilâçlar işin yapıla
cak işlemler hakkında kanun teklifi 
(2/570) 88 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mehmet Özgüneş ve 54 arkadaşının, 
915 sayılı lise ve orta mekteplere alınacak 
leylî meccani talebe hakkında Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/590) 379 

— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi A. Nusret Tuna'nm Bozkurt adı ile 
bir ilçe kurulması hakkında kanun teklifi 
(2/592) 157 

— Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi 
Faflıri özdilek ve 14 arkadaşının, 780 sa
yılı Kanunun 4 neü maddesine ek kanun 
-teklfi (2/595) 577 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
'Kadri Kaplan ve 4 arikadaşuım, 97 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 
3 neü maddesine 5 fılkra eklenmesine dair 
*k kanun teklifi (2/2) 457,705:711,741:749 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş ve 52 arkadaşının 6234 
sayılı Koy Enstitüleri ile ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesine fıkralar eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/591) 379 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
M. Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 

Sayfa 
567 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/180) 307, 

741:749 
—• Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 

Akay'ın, 7 . 7 , 1939 tarihli 3704 aayılı Ka
nunun 2 nci ve 3 neü maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna 5 madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/598) 700 

—> Çanakkale Milletvekili Cihad Ba~ 
ban'ın, ilkokull ardaki öğrencilere okuma 
kitapları ile öğretme.- araçlarının Millî 
Eğitim Bakanlığınca bedelsiz olarak veril
mesi hakkında kanun teklifi (2/583)) 307 

— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, «Kamulaştırma bedelleriyle ku
rulacak saamyi tesislerinin vergiden muaf 
tutulması hakkında kanun teklifi (2/465) 464 

— «Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in 1961 yılında Kars, Er
zurum ve Ağrı illerinde muhtaç durumda 
olan halka dağıtılan buğday bedellerinin 

terkini hakkında kanun teklifli (2/367) 385: 
386 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Veli oğlu Sıddık Boran'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair (2/594) 577 

— Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
2 arkadaşının avukatlık kanunu teklifi 
(2/445) 700 

— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'-
ın,' Türk Ceza Kanununun 567 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/173) 307, 

741:749 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

2 Haziran 1968 de yapılacak olan Senato, 
Belediye İl Genel Meclisi ve Köy seçimlerin
de yeniden seçmen kütüğü düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/577) 89 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,. 
parasız halk plajları açılması hakkında ka
nun teklifi (2/573) 88 

— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-
oğlu ve 13 arkadaşının Rulet, tüt, lângırt 
ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkın
da kanun teklifi (2/301) 307, 

741:749 



Sayİa 
— Konya Milletvekili Fakib. özfakth 

ve 14 arkadaşının, nafaka alacaklarının 
yabancı tinemleketlerde tahsili ile ilgili 
sözleşmeye (katılmamızın uygun bulun
duğuna 'dair kanun teklifi '(2/51) 700 

— Konya Milletvekili Fakih özfakih 
ve 21 arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili 
İsmet Angı ve 2 arkadaşının Avukatlık 
•kanmra tekim (2/54) • 700 

—. Konya Milletvekili Fakih özfakih 
ile Adana 'Milletvekili Kemal 'Sarıibrahitu-
oğlu ve 23 arkadaşının, kooperatifler ka
mum teklifi 1(2/53) 700 

— Konya Milletvekili JS. Faruk ön
derin, malûl olan Kıbrıs mücalhitl erine 
•maluliyet, şahit düşenlerin ailelerine şe
hit ımaaşı bağlanması hakkında kanun 
teklifi (2/600) 700 

— Konya Milletvekili S. Faruk Ön-
der'in, milletlerarası andlaşmalarm yapıl
ması, yürürlüğü ve yaymlan-masiyle bâzı 
andlaşınaların yapılması için Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmesi hakkındaki 
31 Mayıs 1963 tarih ve 2244 sayılı Ka
nunun 8 ncü maddesinin 3 numaralı bendi
nin yürünLüfcken (kaldırıİm asını ve 2 nci 
maddesiyle 3 ncü maddesine birer fııkra 
ve (bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/601) 700 

—• Konya Milletvekili S. Faruk Ön
der ve iki arkadaşının, 21 Mayıs ısuçlulan-
nın affı hakkında kanun teklifi (S/590) 700 

—• Mardin Milletvekili Rifat Bavkal 
ve 3 arkadaşının, 1S63 ders yılında Harb 
Okulu ^Öğrencilerinden okuldan ihracolu-
nanların askerlik mükellefiyetlerini dü-
zenliyen kanun teklifi (2/66) 457,705: 

711,741:749 

— Millet Meclisi İdare Âmirleri izzet 
Oktay MusÜlı Oörentaı ve Celâl Sungur'-
un, 1967 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/581) 267 

— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin 
Mu§, Bingöl ve Erzurum illerinde 19.8.1966 

Say/a 
tarihinde meydana gelen depremde evleri 
yıkılanlara 1966-1967 kış mevsimini geçir
meleri için tahsis olunan tek tip barakala
rın devri hakkında kanun teklifi (2/569) 88 

— Sakarya Milletvekili nayreMin Uy-
sal'm, köy «gitmelilerinin aylıklı kadrola
ra geçirilmesini sağhyan 326 sayılı Kanu
nun -kaldırılması ile hak, yetki -ve görev
lerinin yeniden düzenlenmesine dair ka
nun (teklifi (2/572) 88 

— Sakarya -Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih 
ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun 'bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve »bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi. (2/585) 307 

— Sivas Milletvekili Gültekin Sakar
ya'nın, 521 sayılı Danıştay Kanununun 168 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna 4 sayılı cetvelin Kjklcn-m ŝine dair ka
nun teklifi -(2/580) 221 

— Sivas Milletvekili N. Nazif Ars-
lan'ın, T. C. K. nunıın 395 nci (maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/574) 89 

— ıSivas Milletvekili Nasdf Arslan 
ve 2 arkadaşının, 17 E-ylül 1967 tarihinde 
Kayıseri'de yapılan Sivasspor - Kayseri-
spor futbol karşılaşmasında çfltan olay
larda hayatlarını kaybedenlerin kantini 
mirasçılarına tazminat verilmesine dair 
kanun teklifi (2/571) 88 

— Trabzon Milletvekili Ömer Usta'-
nın, 1680 sayılı Belediye Kanununun 104 
ncü maddesine ek kanun teklifi (2/578) 

113 

—• Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı 
Ulusal 'bayram ve genel tatil hakkındaki 
Kanunun 2 nci -maddesinin (D) ve (E) 
fıkralarının 'değiştirilmesine dair kanun 
•teklifi. '(2/258) 415 
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Sarfa 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
— Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 

21 . 7 . 1967 gün ve 242 sayılı Millet Mec
lisi kararınıa iptalfeıe dair (3/T78) 117 

Başbakanlık tezkereleri 
(Çeşitli işler) 

— Ankara Milletvekili Emin Paksüt, 
İstanbul Milletvekili Selim Sarper, Manisa 
Milletvekili Ertuğrul Akça ve Rize Millet
vekili Erol Yılmaz Akeal'ın Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunun XXII nei Dönem 
toplantılarında Hükümeti temsil edecek he
yete katılmalarının uygun görüldüğüne dair 
(3/779) 91 

— Başbakan Süleyman- Demirel'in 
13 - 17 Eylül tarihleri1 arasında yapacağı 
Romanya ziyaretinde kendisine refakat 
edecek milletvekilleri hakkında (3/737) 18;19 

— Başbakan Süleyman Demirel'in 
18 - 25 Eylül 1967 tarihleri1 arasında yapa
cağı Sovyet Sosyalist Cumhuriyet! eri1 Bir
liğini ziyaretinde kendisine refakat edecek 
milletvekilleri hakkmda (3/736) 19 

— Başbakan Süleyman Demirel'in 
20-24 Eldm 1997 tarihleri arasında yapa
cağı Irak ziyaretinde kendisine refakat ede
cek milletvekilleri hakkında (3/734) 19 

— Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın, 
Suudi Arabistan ve Libyaf'ya yapacakları 
resmî ziyarette kendilerine istanbul Mil
letvekili Ahmet Tahtakılıç'm katılmasının 
uygun görüldüğüne dair (3/792) 224 

— Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın, 
1 - 8 Kasım 1967 tarihleri arasında yapa
cağı İngiltere ziyaretinde kendisine Ordu 
Milletvekili Feridun Cemal Eririn ile İs
tanbul Milletvekili MuhMdin Güven'in re
fakat etmelerinin uygun görüldüğü hakkın
da (3/735) 19 

— Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın 
Suudi Arabistan ve Libya'ya yapacakları 
resmî ziyarette kendilerine Tokat Milletve
kili Osman Saraç'm refakat etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/788) 164:165 

Sogf* 
— Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1966 

malî yılına ait bilanço ve denetim kurulu 
raporlarının sunulduğuna dair (3/813) 650 

— Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 
1966 yılına ait bilançoları ile yıllık çalış
ma ve denetleme kurulu raporları ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bu hu
sustaki mütalâasının sunulduğuna dair 
(3/800) 415 

— Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 1966 
malî yılı kesînhesabınm sunulduğuna dair 
(3/740) 89 

— Yurt Ürünleri Sanayii ve Ticaret 
A. Ş. ile Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunun 1966 malî yılı bilanço ve denetim 
kurulu raporlarının sunulduğuna dair 
(3/814) 650 

— Yüksek Denetleme Kurulunca, dene
timine tabi kuruluşlann 1966 yılı faaliyet
leri, bilanço, kâr ve zarar hesaplan üzerin
de yapılan incelemeler sonuçlarını belîrten 
raporların 468 sayılı Kanunun hükmü ge
reğince sunulduğuna dair (3/796) 307 

ölüm cezalan-
— Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 

18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğhı, 
Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu Ke
mal Ulköylü'ntin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/768) 90 

— Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çomlek-
pınar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 
22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı Fatma'dan 
doğma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm 
cezaianna çarptınlmalan- hakkında (3/759) 90 

— Salihli ilçesinin eski Cami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali1 Na-
cioğlu, Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 do
ğumlu Kâmil Akman'in Ölüm cezasına çarp-
tmlması hakkında (3/758) 90 

Yasama dokunulmazlıkları 
— Adana' Milletvekili Turhan Diiligü'-
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in yasama dokunulmazlığın m kaldırılması 
hakkında (3/741) 89 

(3/742) 89 
(3/743) 89 
(3/744) 89 
(3/745) 89 
(3/746) 89 
(3/747) 89 
(3/762) 90 
(3/764) 90 
(3/767) 90 
(3/775) 90 
(3/782) 161 
(3/783) 161 
(3/789) 221 
(3/794) 267 
(3/805) 528 
(3/806) 528 
(3/807) 528 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Balan
ın yasama dokunulmazlığının' kaldırılması 
hakkında (3/763) 90 

— Ankara Milletvekili Rıza Kna-s'ınl 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/785) 161 

— Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/774) 90 

— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan1-
ın yaşatma dokiMiıSmazrığının' kaMınlmusı 
hakkında (3/757) 90 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkanl
ın yassaimaı dokunulmazlığının kaMinfrnası 
hakkında (3/748) 89 

— İstanbul1 Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/753) 89 

(3/754) 89 
(3/755) 90 
(3/769) 90 
(3/776) 90 
(3/809) 528 

— îstanibu'î Milletvekili Mehmet Ali 
Ayba'r'ını yasama dokttmıl'm'azhğınmı kal
dırılmadı haüdandaı (3/752) 89 

— istanbul Milletvekili Orhan Seyri 
Orhûnl'unı yasama dokunulmazlığırtım kal1-
dınltasîsı hakkında (3/749) 89 

(3/750) 89 
(3/751) 89 
— istanbul1 Milletvekili Tekin Erer'in 

yasama dokıiMuılmaıahğıımn kaldırırması 
hakkında) (3/784) 161 

— izmir Milletvekili Ali Abdüssettar 
tksel'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/761) 90 

— istanbul Milletvekili Çetin Altan1'-
ın yasama dokunml'ma'zlığmın kaldırılması 
hakkında (3/808) 528 

— Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/790) 221 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyr 
sal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/781) 161 

— Sakarya Milletvekili' Hayrettin: Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldı
rılması hakkında (3/756) 90 

— Samsun Milletvekili Kâmran Evli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal-
dmlması hakkında (3/793) 267 

— Trabzon Milletvekili' Osman Turan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/810) 528 

Bütçe Karma Komisyonu ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
— 1967 Genel Bütçesi ödeneklerinden 

bir kısmının Ege Üniversitesi bütçesine ak
tarılmasına yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair (1/415) 528,601:602,638:641,703, 

758:761 
— 1967 yılı Bütçe (Kanununla bağlı 

(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair (J/407) 528,620:625, 

703:705,766:769 
— 1967 yılı Bütçe Kanunuma bağlı 

cetvellerde değişildik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair (1/410) 528,579:583,630: 

633,703,750:753 
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— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair (1/411) 528,583:601,634:637, 

703,754:757 
— 1967 Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair (1/425) 528,602:620,642:644,703,762: 

765 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
— Başbaba n Süleyman Deınirel 'in, 

Irak'a yapaoağı ziyarette kendisine refakat 
edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'-
ın vekilliketmesinin uygun görüldüğüne da
ir (3/732) 23 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Irak'a yapacağı ziyarette kendisine refakat 
•edecek olan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in dönüşüne kadar, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeylinin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/733) 23:24 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Romanya'ya yapaeağı ziyaretten dönüşü
ne kadar, kendisine Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair (3/712) 21 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Romanya'yı ziyaretinde kendisine refakat 
edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çaglayangil'm dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'-
ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair (3/713) 21 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Romanya ziyaretinde kendisine refakat ede
cek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in dönüşimo kadar, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Baaknlığına, Köy 
İşleri Bakanı Turgut Tokor'in vekillik et
mesinin uyfnın görüldüğüne dair (3/715) 21:22 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Romanya'yı ziyaretinde kendisine refakat 
eldeoek olan Şamayı Bakanı Mehmet Tur
gut'un dönüşüne kadar, Sanayi Bakanlığı-

Say** 
na, Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/714) 21 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
ne yapacağı ziyarette kendisine refakat ede
cek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'-
m vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair (3/726) 22 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
yapacağı ziyarette kendisine refakat ede
cek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in dönüşüne kadar, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 
Köy İşleri Bakanı Turgut Toker'in vekil
lik etmesinin uykun görüldüğüne dair 
(3/728) 22:23 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
yapacağı ziyarette kendisice refakat ede
cek olaın Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'
un dönüşüne kadar, Sanayi Bakanlığına, 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'm vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair (3/727) 22 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
yapacağı ziyaretten dönüşüne kadar, Baş
bakanlığa, Adalet Bakamı Hasan Dinçer'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/725) 22 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Tahran'a yapacağı seyahat dolayısiyle ken
disine refakat edecek olan Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına , İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'm vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/718) 19:29 

— Başbakan Süleyman Demirel'in, 
20 - 24 Ekim 1967 tarihleri arasında Irak'a 
yapacağı ziyaretten dönüşüne kadar, ken
disine, Adalet Baltamı Hasan Dinçer'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/731) 23 
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fiili» 
— Başbakan Süleyman Demircl'in, 

Yunan Başbakanı Kollias ile Dedeağaç'-
ta yapacağı görüşmelerde kendisine refa
kat edecek olan Dışişleri Baltanı İhsan 
Sabrı Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dış
işleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'm vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair (3/724) 21 

— Başbakan Süleyman Demirci'in, 
Yunan Başbakanı Kollias ile Dedcağaç.'-
ta yapacağı görüşmelerden dönüşüne 1ta-
dar, kendisine Adalet Bakanı Hasan Din-
çer'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair (3/723) 20:21 

— Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm İn
giltere'ye yapacakları ziyarette kendisine 
refakat cdeeek olan Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çaglayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair (3/766) 24 

— İngiltere'yi ziyaretlerinden dönüşle
rine kadar kendilerine Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'un 
vekillik edeceğine dair (3/760) 2 

— İran ve Pakistan Devlet Başkanları 
ile Tahran'da yapılacak toplantıya katılacak 
olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönü
şüne kadar, kendisine Adalet Bakanı Ha
san Dinçer'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğü hakkında (3/717) 19 

— Vazife ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nm dönüşüne 
kadar, kendisine, Devlet Bakanı Seyfi 
öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair (3/765) 24 

— Vazife ile yurt dışına giden Düşleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e İçişle
ri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/802) 463 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çaglayangil'
in dönüşüne kadar, kendisine İçişleri Ba
kamı Faruk Sükan'm vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/720) 20 

— Vazife ile yurt dışına giden Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan'a Devlet Bakanı Sey
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair (3/803) 463 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Maliye Bakam Cihıat Bilgehan'ın dönüşüne 
kadar, kendisine, Millî Savunma Baltanı 
Ahmet Topaloğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/729) 23 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı llhami Ertem'c Devlet Ba
kam Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/786) 164 

— Vazife ile yurt 'dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı llhami Ertem'in, dönüşü
ne kadar kendisine Millî Savunma, Baka
nı Ahmet Topaloğlu'nun vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair (3/716) 22 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin 
vekillek etmesinin uygun görüldüğüne 
dari (3/804) 463 

— Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'e Devlet Bakanı Sey
fi öztürk'ün vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair (3/787) 164 

— Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in dönüşüne kadar, 
kendisine Devlet Baltanı Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/722) 20 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'-
m dönüşüne kadar, kendisine, Devlet Ba
kanı Seyfİ öztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/730) 23 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in dönü
ne kadar kendisine Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/719) 20 

— Vazife île yurt dışına gidecek olan 
Ulaşıtrma Baltam Sadettin Bilgiç'in dönü
şüne kadar, kendisine Devlet Baltanı Hüsa
mettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/721) 20 

— Vazife ile yurt dışına giden Ulaş
tırma Bakanı Sadettin Bilgiç'e Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeylimin vekillik edece
ğine dair (3/773) 78:79 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
— 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti

yat askerî memurları Kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/77) 457 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
41 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkmda (1/110) 457,711:714 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı 
'Kanunla değiştirilen 1076 sayılı 'Kanunun 
3 ncü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair 
ek kanun teklifi ile Mardin Milletvekili Iti-
fat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 ders yı
lında Harb Okulu öğrencilerinden okuldan 
ihracolunanlann askerlik mükellefiyetlerini 
düzenliyen kanun teklifine dair (2/2, 2/66) 457, 

705:711,741:749 

Millet Meclisi Başkanlığı teskeresi 
— Bir toplantı yılmda iki aydan fada 

izin alan Ankara Milletvekili Osman Bölük-
başı'na ödeneğinin verilmesine dair (3/812) 530 

—• Denizli Milletvekili Muzaffer Karası 
ile Ankara Milletvekili Osman BÖlükbaşı'na 
izin verilmesine dair (3/811) 530 

— Gaziantep Milletvekili Süleyman Ün-
lü'nün izin isteğinin uygun görülmediğine 
dair (3/798) 383 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair (3/780) 114:115 

(3/791) 224 
(3/799) 382:383 
(3/816) 702 

Petrol Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— Petrol Araştırma Komisyonunun ça

lışma süresinin uzatılmasına dair (10/7,8) 
(3/777) 116:117 

(3/801) 463:464 

Plân Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— Plân Komisyonu Başkanlığının, «Er

zurum Milletvekili Adnan Şenyurt ve Cum
huriyet Senatosu Kare Üyesi Mehmet Ha-
zer'in 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 
illerinde muhtaç durumda olan halka dağı
tılan buğday bedellerinin terkini hakkında 
kanun teklifi» nin Plân Komisyonuna ha
valesine dair (3/797) 385:386 

Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

nün 1962 bütçe yılı kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/739) 89 

— Devlet Orman İşletmeleriyle, kereste 
fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıl
ları muameleleri hakkında düzenlenen rapo
run sunulduğuna dair (3/160, 3/144, 3/291, 
3/415) 352, 579, 626,629 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/771) 90 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/772) 90 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/815) 700 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 büt
çe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/770) 90 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1 . 11 . 1967 tarihli 1 nci Birleşim 
tutanak özeti 22 13: 

18 
3 . 11 . 1967 tarihli 2 nci Birleşim 

tutanak özeti 22 72: 
73 

6 . 11 . 1967 tarihli 3 ncü Birleşim 
tutanak özeti 22 78 

11 . 11 . 1967 tarihli 4 neü Birleşim 
tutanak özeti 22 86: 

87 
17 . 11 . 1967 tarihli 5 nci Birleşim 

tutanak özeti 22 112: 
113 

20 . 11 . 1967 tarihli 6 neı Birleşim 
tutanak özeti 22 160: 

161 
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Say** 
22 . 11 . 1967 tarihli 7 nei Birleşim 

tutanak özetti 22 218; 
221 

24 . 11 , 1967 tarihli 8 nei Birleşim 
tutanak özeti 22 260: 

261 

27 . 11 . 1967 tarihlî 9 ucu Birleşim 
tutanak özeti 22 264 

29 • 11 . 1967 tarihli 10 ucu Birleşim 
tutanak özeti 22 266 

1 . 12 , 1967 tarihli 11 nei Birleşim 
tutanak özeti 22 306: 

307 

4 . 12 . 1967 tarihli 12 nei Birleşim 
tutanak özeti 22 351: 

352 

Sayfa 
6 . 12 . 1967 tarihli 13 ncü Birleşim , 

tutanak özeti 22 378 

8 . 12 . 1967 tarihli 14 ncü Birleşim 
tutanak özetii 22 414: 

415 
11 . 12 . 1967 tarihli 15 nei Birleşim 

tutanak özeti 22 457 

.13 . 12 . 1967 tarihli 16 nei Birleşim 
tutanak özeti 22 526 

15 . 12 . 1967 tarihli 17 nei Birleşim 
tutanak özeti 22 576: 

577 
18 . 12 . 1967 tarihli 18 ncü Birleşim 

tutanak özeti 22 649 

20 . 12 . 1967 tarihli 19 ucu Birleşim 
tutanak özeti 23 2:3 

YOKLAMALAR 
Cilt Sayfa 

22 2,18,114,162,221,262,267,308,352, 
379,416,529,577,701 

DÜZELTÎŞ 

20 . 11 . 1967 tarihü fi nei Birleşim tutanağının 121 nei sayfa, 1 nei sütun, sondan 2 nei satı
rında aşağıdaki düzeûrtâş yapılacaktır : 

Yanlış Doğru 

îmar ve Istan, içişleri ve Plân imar Te IsÜtâe, içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Yaşar Akal {Samsun) - 1907 yılı büt
çe kanununa bağlı cetvele rdc değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 585:586,601 

— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 732:733 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin 
tütün ekicileri ile ihracatçılarına verilen 
kredi ve bunların sağladıkları kâra karşı 
ödedikleri vergi miktarı konularında bilgi 
edinilımdk üzere Anayasanın 88 nci madde
si gereğince bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi münasebetiyle 449:450 

— Samsun ilinde meydana gelen sel fe
lâketi dolayısiyle gerekli tedbirlerin alınma
sı ve yardımların yapılması konusundaki 
demeci ve imar ve İskân Bakanı îlaldun 
Menteşcoğlu ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Eefet Sezgin'İn cevapları münase
betiyle 162:163 

Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) - Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok ve 4 arkadaşının, 
tütünden elde edilen gelirin tütün ekicileri 
ile ihracatçılarına verilen kredi ve bunların 
sağladıkları kâra karşı Ödedikleri vergi 
miktarı konularında bilgi edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nei maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 426:428 

Fethi Alacalı (Tokat) - T-ulkaıt'ını, Hile 
Devlet Hastanesinle, .amıeliyalt servisi iç&ıı 
lüzumlu olan narkoz aletinin, bugüne ka
dar, verilmemesi sebebine dair sorusu ve 
Sağlık Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli 
Özkan'ın sözlü cevabı münasebtiyle 244:245 

Orhan Alp (Bayındırlık Bahanı) An
kara - Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine 

Sayfa 
en kısa yoldan irtibatı temin edecek yolun 
yapımı için bir çalışma olup olmadığına 
dair sorusu münasebetiyle 185 

Mehmet Altınsoy (Niğde) • Arnikana! 
MilfetveıkaJİ Alpaslan Türkeş'in, Kıbrıs ko
nusunda takibedilen politika dolayısiyle 
Başbakan hakkında Anayasanın 89 ucu 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 313:314 

Turgut Aftunkaya (Artvin) - Artvin'de 
kontralit fabrikası kurmak üzere Ruslarla 
yapılan anlaşmanın mahiyetinin ne olduğu
na dair »orusuna Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş'ın sözlü cevabı münasebetiyle 178 

Mehmet Ali Arsan (Çankırı) - Otomo
bil sanayii kurarak için müracaat eden 
Opel ve Fiat firmalarından, Fiat firması
nın tercih edilmesindeki mîllî menfaat ge
rekçesinin ne olduğuna dair sorusu ve Sa
nayi Balkanı Mehmet Turgut'un sözüü ce
vâbı münasebetiyle 233 

Nasuh Nazif Aralan (Sivas) - Ankara 
Milletvekili Hüseyin Balan'm, Elbistan1 

olayları hakkında Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclîs araştırması açıl* 
masına dair önergesi münasebetiyle 466,485: 

487 

Şevket Asbnzoğlu (Eskişehir) . Barba
kanın Göbçekaya Barajının temel atma tö
reninde yaptığı konuşmaya 'dair Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi öz-
türk'ün sözlü cevabı münasebetiyle 255:256, 

257:258 

tasan Ataöv (Antalya) . 1W7 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 590:593 

— Meclis çalışma düzeni ile ilgili Öner
gelerin Başkanlık Divanına 'gitmeden oku-
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Sayfa 
linin yetiştirilmesini müm'kün 'kılmaik ve 
bu hususta alınacak diğer tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir genel görüşme açrlmasın'a 
dair önergesi münasebetiyle 283:286 

Mehmet Ali Aytaş (izmir) - Cumhuri
yet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla değiştirk 
len 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi1 

ile Mardin Milletvekili Rıfat Baykal ve 3 
arkadaşının, 1963 ders yılında harb okulu1 

öğrencilerinden «kuldan ihraeolunanlann 
askerlik mükellefiyetlerini düzenliyen ka
nun teklifi münasebetiyle 709 

B 

Sayfa 
linin yetiştirilmesini müm'kün 'kılmak ve 
bu hususta alınacak diğer tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir genel görüşme açrlmasın'a 
dair önergesi münasebetiyle 283:286 

Mehmet Ali Aytaş (izmir) - Cumhuri
yet Senatosu Ta!biî Üyesi Kadri Kaplan ve 
4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla değiştirk 
len 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine' 
5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi1 

ile Mardin Milletvekili Rıfat Baykal ve 3 
arkadaşının, 1963 ders yılında hart okulu 
öğrencilerinden «kuldan ihraeolunanlann 
askerlik mükellefiyetlerini düzenliyen ka
nun teklifi münasebetiyle 709 

B 

Sayfa 
nup oylanması gerektiğine dair önergesi 
•münasebetiyle 535:537 

— Üyeleri noksan kalan komisyonlara 
üye seçimi münasebetiyle 173 

Cevdet Aykan (Tokat) - Ankara Mil
letvekili Hüseyin Balan'ım Elbistan olay
ları hakkında Anayasanın 88 ııei maddesi 
gereğince 'bir Meclis araştırması açılmasına. 
dair önergesi münasebetiyle 545:547 

— Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın, 
'kanserin 'tedavisini, hastalığa duçar olan
ların yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve 
kontrolünü sağlıyaeak örgütün kurulma
sını, bu hizmette çalışacak sağlik persone-

Yustrf Ziya Bahadınlı (Yozgat) - An
kara Milletvekilli Hüseyin Bal an'm, Elbis
tan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bîr Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 477: 

480 
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 4 

arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin 
tütün ekicileri ile ihracatçılarına verilen 
kredi ve bunların sağladıkları kâra karsı 
ödedikleri vergi miktarı konularında bilgi 
edinilmek üzere Anayasanın 88 neî mad
desi gereğince bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 404:406 

Hüseyin Balan (Ankara) - Elbistan 
olayları hakkında Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 471:476 

Halil Başol (Tekirdağ) - Gelir Vergisî 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 736:737 

Metin Oİzreli (Diyarbakır) - Diyarba
kır'ın, Ergani ilçesindeki Etibankm Keş-
ker Çakmaktaşı Müessesesinin kapatıHma-
smm doğru olmadığına dair 578 

Fehmi Cumalıoğlu (Kayseri) - Saımisun1 

Milletvekili îlyas Kılıç'ın, kanserin teda
visini, hastalığa duçar olanların yurt ölçü-

Ahmet Bilgin (Edirne) - Üyeleri nok
san kalan komisyonlara üye seçimi müna
sebetiyle 173 

Sadi Binay (Bilecik) - 1967 Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapık 
•ması hakkında kanun tasamı münasebe
tiyle 620 

— Gelir "Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi haıbkmda fcanıun 
•tasarısı münasebetiyle 734 ;735 

Sami Binicioğlu (Manisa) - Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında (kanun tasarısı münase
betiyle 735:736 

Ferruh Bozbeyli (İstanbul) - Yeniden' 
Başkanlığa seçilmesi dolayısnyle, tefekkür 
'konuşması 4:5 

Mahmut Bozdoğan (Adana) - 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı mü-

.nasebetiyle 587:588 

sünde takibi ile tedavi ve kontrolünü sağ-
'lıyacaJk örgütün kurulmasını, bu hiamette 
•çalışacak: sağh'k personelinin yetdı&tirilmes-î-
ni müm'kün kılnnaik ve bu hususta alınacak 
diğer tedbirleri tesbit etmek üzere Ibir ge
nel görülme açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 279 280 

c 



Sayf» 
Süleyman Çağlar (Manisa) - Manisa 

[Milletvekili Mustafa Ok ve 4 arkadaşının, 
tütünden eldo edilen gdırin tütün ekicile-
ri ile ihracatçılarına verilen kredi ve bun
ların sağladıkları kâra karşı ödedikleri 
vergi miktarı komalarında bilgi edinilmek 
üzere Anayasanın 88 nsi maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi münasebetiylp. 406:408 

İhsan Sabri Çağlayangil (Dışişleri Ba
kam) (Cumhuriyet. Senatosu Bursa Üyesi) -
Anlkara Milletvekili Aîpaslan Türkeş'in, 
Kıbrıs konusunda takihedilen politika do-
layısiyle Başbakan hakkında Anayasa
nın 89 nen maddesi gereğince Mr gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle. 343: 

348 
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle. 581,594:596 

— Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Rauf 
Uenktas'm (Kıbrıs'ta tutuklanması üzerine 
girişilen teşebbüsler ve alınan tedbirlere 
dair demeci. 79:80 

Sayfa 
Sadrettin Çanga (Bursa) - Balıkesir 

(Milletvekili Adnan Akn ve Kocaeli Mil
letvekili jŞevket Ustaoglu'nun, 506 sayılı 
iSosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle. 714:715 

— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasansı münasebetiyle. 589:590,650,651 

tsmail Çataloğlu (içel) - Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın meyva ve sebze 
yetiştirİGİlerin elinden çok ucuza satınalı-
nan ürünlerin halka ne suretle çok paha
lıya satıldığı konusuna incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbîrleri tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 ııei maddesi gereğin
ce bir Meclîs .araştırması yapılmasına da
ir Önergesi münasebetiyle 652:655 

Fethi Çelikbaş (Surdur) - 6209 sayılı 
ıSerbest Bölge Kamunu gereğince çıkartıl
ması gereken tüzüğün neşredilip edilme
diğine dair Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Seyfi özturk'ün sözlü cevabı 
münasebetiyle. 227:228 

Bahri Da#daş (Tarım Bakanı) (Konya) -
Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'-
mtn, Artvin'de kontralît fabrikası kur
mak üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın 
mahiyetinin ine olduğuna dair sorusu mü
nasebetiyle. 177:178 

Nihat Diler (Erzurum) - Erzurum'da 
Çimento fabrikası kurulmasının İkinci Beş 
Yıllık Plâna alınıp alınmadığına dair 

Başbakandan soruşa ve Devlet Bakanı 
Seyfi özturk'ün sözlü eevabı münasebe
tiyle. 237:239,239:240 

— Erzurum'da yünlü dokunVa ve deri 
\ fabrikası kurulması ile süt sanayiinin ge

liştirilmesi hususlaırınrla ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Seyfi -özturk'ün cevabı münase
betiyle. 241:242 

Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) - An
kara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, Elbis
tan 'olayları hakkında Anayasanın 88 nei 
maddesi gereğince nir Meclis Araştınması 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 468:469 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv^ün, 
Mıeelîs çalışma 'düzeni ile ilgili önergelerin 
Başkanlık Divanına gitmeden okunup oy

lanması gteorektiğinıe dair önergesi onüınase-
betiyle 538:539 

— Samsun Mlîetvekili İlyas Kılıç'ın, 
kanserin tedavisini, hastalığa duçar olan
ların yurt ölçüsüıile takibi ile teklavi ve 
kontrolünü sağlıyaeak örgütün kurulma
sını, bu hizmette çalışacak sağlık persone
linin yetiştirilmesini mümkün kılmak ve 
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Sayla 
bu 'hususta alınacak diğer tedlbirlörü tesbit 
etmek üzere 'bir genel görüşme açılmasına 
dair Önergesi münasebetiyle 280 =282,286,287 

Ali Naili Erdem (Çalışma Bakanı) 
(İzmir) - Tekirdağ Milletvekili Kemtıal Nebi-
öğlu'rnm, yurdttmuada, bugüne, kadar, tes
pit •edilmiş olan asgarî ücretlerin yeterli 
bulunup bulunmadığına dair sorusu müna
sebetiyle 179:18'1 

Şaban Erik (Malatya) - Balıkesir Mil
letvekili Adnan Akın ve Kocaeli Milletye-
kili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunumun 3 ncü ıma*Mesi-
ne bir fıkra ilavelime dair kanun teklifi 
münasebetiyle 7'16 

— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı mnünasefb etiyle 624 

Nihat Erim (Kocaeli) - Amkara Millet
vekili Alpaslan Türkeş.'in, Kıbrıs konu
sunda takilb edilen politiika diolayısiyle 
Barbakan hakikında Anayasa'nm 89 neu 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına-
dair «njetrgesi mnünaselbetiyle 332 :333 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Ankara 
Milletvekili Alpaslan Tüı(kes.'in, Kıbrıs: 
konusunda tafcibedilen politika dolayısiy-

Abdürrahman Güler (Çorum) - Anka
ra Milletvekilli Hüseyin Balam'ın, Elbistan 
•olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
mactdesi gereğince (bir Meclis Arattırması 
açılmasına dair önergesi ımfinaselbeıtiyle 466; 

îbrahlilm Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) -
Ürünlerini satatmıyan üzüm üreticilerinin 
durumuna dair Ideımeci ve Gümrük ve Te
kel Bakam İbrahim TeOdın ile Devlet Ba
kanı Sadıîk Tekin MÜftüoğlu'ntun cevap
lan auünasetretiyle '367:268 

Sayfa 
Feridun Cemal Erkin (Ordu) - Oramhur-

başkanı ile birlikte yaptıkları İngiltere ge
zisi izlenimlerine dairMemeci 222:224 

tlhami Ertem (Millî Eğitim Bakanı) 
(Edirne) - Önceki birleşimde üniversitelere 
girtötnîyen öğrenciler konusunda gürodıeun' 
dışı demeçte 'bulunan Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal'a cevap veren ve bu ko
nudaki durumu belirten demeei 458:460 

— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
Ortaöğretim sınav ve sınıf geçme Yönet
meliği haklîindaki demeci mıünasebetiy-
le 462:463 

Kâmran Evliyaoğlu (Samsun) - Ma
nisa Milletvekili Mustafa Ok ve 4 arka
daşının, tütündten «İde leldilen gıplirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen 
kredi ve lbunla:nn sağlaldıklan kâra kar
şı ödedikleri vergi .miktarı konularında 
bilgi edinilmek üzere Anayasanın 88 neî 
martclesi gerekince bir Meclis araştırması 
açılmasına dalir <">n<"rgosi ımiünaaeibetiyle 400: 

le Başbakan hakkında Anayasanın 89 neu 
maıtllesi gereğince bir gemwru açılmasına 
'dair önergesi ımüuaSdbetiyle 333:342 

487,473,474 
Ferda Güley (Ordu) - 1111 sayılı As

kerlik Kanununun 41 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı fmüna-
flebletiyk 713:714 

Behice (Boran) Hatko (Urfa) - Anka
ra Milletvekili Alpaslan Türkes'in, Kıb
rıs konusunda takîbedlilen politika dlola-
yısiyle Başbakan 'hakkında Anayasanın 
89 neu maddesi «gereğince bir gensoru 
açılmasına dair önıengeısi .münaödbetiylte 327: 
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I 
Sayfa 

Şefik İnan (Çanakkale) - Getlir Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 730:731 

Kimi İncesulu (Çorum) - Aydın Mil
letvekilli Reşat özaırda'nm, meyva ve seb
ze yetiştiricilerin elinden çok ucuza sa-
tınalınan ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve 
bu hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 564:568 

— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad-

Sayfa 
deleninin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 725: 

726,737:738 

Hilmi İşgüzar (Sinop) - Manisa Millet
vekili Mustafa Ok ve 4 arkadaşının, tütün
den elde edilen gelirin tütün ekicileri ile 
ihracatçılarına verilen kredi ve bunla
rın sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi miktarı konularında bilgi edinilmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 422: 

423 

Ali Karahan (Hakkâri) - Kayseri Mfll-
letvekibi Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşı
nın, Rıüat, tilt, lângırt ve benzeri oyun alet 
ve makinaları hakkında kanun teklifi ile 
Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Cumhu
riyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M, Ali 
Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 743 

Ali Karcı (Adana) - Aydan Milletvekili 
Reşat Özarda'nın, meyva ve sebze yetişti
ricilerinin elinden çok ucuza satınalınan 
ürünlerin halka ne »liretle çok pahalıya sa
tıldığı konusunu incelemek ve bu hususta 
alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere Ana
yasanın 888 nci maddesi gereğince ' bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 555: 

564 
İsmet Kapısız (Konya) - Ankaıra Mil

letvekili Hüscyıin Baıîan'ın, Elbistan olay
ları hakkında Anayasanın 88 .nci maddesi 
gereğince bir Meelis Araştırması açılması
na dair önergesi münasebetiyle 540: 

541 
İlyas Kılıç (Samsun) - Cumhuriyet Se

natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 4 ar
kadaşının, 97 sayılı Kanunla değiştirilen 
1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 

fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi ile 
Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 ar
kadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanlarm 
askerlik mükellefiyetlerini düzenliyen ka
nun teklifi münasebetiyle 709: 

710 
— Kanserin tedavisini, hastalığa duçar 

olanların yurt Ölçüsünde takibi ile tedavi 
ve kontrolünü sağhyacak örgütün kurulma
sını, bu hizmette çahşaeak sağlık personeli
nin yetiştirilmesini mümkün kılmak ve bu 
hususta alınacak dnğer tedbirleri tesbit et
mek üzere bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 272: 

279 
Faik Kırbaşlı (Burdur) - Gelir Vergisi 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 735: 

739 
Coşkun Kırca (İstanbul) - Ankara Mil

letvekili Alpaslan Türkeş'in, Kıbns konu
sunda takibedîlen politika dolayısiyle Baş
bakan hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince bir gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 311: 

312 
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değibiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 580: 

581,588 
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Sayfa 
— Tefeciliğe kesin olarak son vermek, 

mıillî üretimi artırmak ve zıraatle geçinen 
köylü çiftçilerin emeklerinin karşılığını al
malarım sağlamak için gerekli olan telbir-
leri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair ynerges» üe, Giresun Mil
letvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, tefeci
liğin Trabzon, Giresun ve Ordu illeri ile 
ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen tet
kik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair bnergesi münasebetiyle 292 

— Üyeleri noksan kalan komisyonlara 
üye seçimi münasebetiyle 175 

Celâl Nuri Koç (Kara) - Baltokesir Mfil-
letvekili Adnan Akın vie Kocaelli Millet
vekili Şevfoeit Ustaoğlü'nun, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kamununum 3 ncü 
raaddfeöime bir fıikm iilâvelsiınıe 4aiT kanuni 
teklifi mSunlasehtetâyte. 717:718,721/722 

Tunus Koçrfa (Konya) - Cumhurîyett 
Sen'at«asu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
4 arkadaşının, 97 sayılı Kamunla değişti
rilen 1076 sayılı Kanunun 3 neü madde
cimle 5 fıkra elflenmıesiiMe dair e>k kantin 
tekÜifi ile Mardin Miltetvekilli Bifat 
Saykal ve 3 arkadaşının^ 1963 ders yı-
toda Harb Okulu öğrenoileırindıen okul-
dian ihraıeolunanların askerlik mükellefİ-
yetlerîni düaenüyen kanun tekKfli mümaı-
sebetiyle. 1 0 

— Gelir Vergisi K«amiımıniiın bâzı miadı-
»elerinin dıeğistirilmıeai bakfkınıda kaimin 
tasanm münasebetiyle. 788:789 

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - Ankara 
Milletvekili Alpaslan Türkeiş'in, Kıfcnıs 
konusunda takİbedS'len poîiti'ka dolayı-
isiyle Barbakan hakkında Anayasanın 
89 ncu Maddesi gereğince bir gensfo.ru' 
açılmasınla dair önergesi münaselfoelliiyiıe. 312: 

1&13 

— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-
veUterde değişiklik yapılmaKi hakkında 
kanun tasarısı mıünasebetiyle. 598,607:608, 

610:611 
— Kayseri Mfiıîîetvekili Atıf Haeıpa-

çaıoğlu ve 13 arkadaşınım, ruüet, tilt, 

Sayfa 
lângırt ve benıeri oyun âlıeıt ve makina-
Iian hakkında kanun teklifi ile Hakkâri 
Milletvekili Ali Karahan, Cumhuriyet Se
natosu "Üyesi Muzaffer Alankng ve Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. A l 
Demir'in, Türle Cetaa Kanununun 567 nci 
mıaddeslne bir fıkra ıeklıentm'e8İi,m? dair 
'kanun teklifi münasebetiyle. 742 

Talât Köseoğlu (Hatay) - Anfanilya Mil
letvekili thsan Ataöv'ün, MietfSis çalışma 
düzeni ille ilgili önergelerin Başkanfli'k Di
vanine gitmeden: okunup oylanmıaısı 
gerektüğinıe dair önergesi münasebetiyleı 538 

— Balıkesir Miîletv-ekSIî' Adnan Akım; 
ve Kocaeli Milletvekili S/emket Usfcaıoğln'-
nun, 506 saydı Sosyal Sigortalar KanuL 

nunun 3 ncü maddesine bir fıkra ittâve-
isinde dair fcanran teklifli münasebetiyle. 717 

— 1967 yılı Bütçe Kanunuma bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
'kanuni tasarısı münaselbe'tUyle. 588:589,'6ûl,6illl 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun) 
41 nci maddesinin değistirîlmıelsin* dair 
kanun tasarısı münase'betiiyl'e. 713 

— Cıımlhuıriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1076 saydı Kanunum 
3 ncü mttuddtetsinıe 5 fıkra «klenmesiın'e1 dair 
ek kanun teklifi İle Mardin Milltetvekil 
Eifat Baykal ve 3 arkadaşının, I&63 ders 
yılında Harb Okulu öğroncilerdnd'en okul
dan ihraç olunıanlarm askerlik mütoelleıfi-
yetlerinî düaenliyen karnın teMİfî münase
betiyle. 708:709 

— (Mir Vergisi Kanunıunun bâzı mad
delerinin dteğiştlirilm'es.r hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları mıünasıebetiyle. 724,740:741 

— Kayseri MMfetivekili Atıf Haıcıpa-
şaıoğlu v-e 13 arkadaşının, .ruflet, tilt, 
langırt ve benzeri oyun alet ve makina-
ları hakkında kanun teklifi îfe Hâlkkâri 
Mdl'I'atrvelk'ili Ali Karanan, Cumlhurîyet Se
natosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve Ouım-
huriyet Scoatosu TumceM Üyesi M. AJt 
Damir'kı, Türk Cetza Kanununun 567 nci 
maddeslnıe bir fıkra eikleomeıstme dair 
kanun teklSfl mıünaaebetiiyl'e. 747:748 

http://gensfo.ru'
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Sayfa 
—. Parti grupları temsilcileri ile bâzı 

miltetrrcfkfrll'eflİMİın, M'eclisin çalışına saat 
ve düzeni toafkkında önergeleri münaseı-
'betiyle. 533:634 

Nahit Menteşe (Aydın) — (Mir Ver-
gitei Kanunum bâzı roaddeleıfinin değişti-
rilmetgi hakkında kanım tasarısı münase-
betiyfe. 724 

— Kayseri Miltetvefcîli Atıf Bacıpa'-
şlaoğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt> 
lângırt ve berazari oyun alet ve makina-
l«n hakkında kanun teklifi1 ite Hakkâri 
Milletvekili Ali Karabaş Chıırihuriyet 
Senatosu Üyesi Muzaffer Alarikuş ve 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. A'Ilî 
Demirin, Türk Cezai Kanıtuıunun 567 nci 
maddesin* bir fı'kna eklesnımeisinteı dair ka
nun teklifli münasebetiyle. 742 

— MeclMn çadışma düaenryle ilıgfili 
temteınıdlerinte dair detmıecİ. 529 :530 

Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) - Ankara 
Milletvekili Hüseyin Balan'ın Elbistan 
olayları hakkında Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştırması açıl
masına dair Önergesi münasebetiyle 549 

Nazmi Oğuz (Mardin) - Balıkesir Mil
letvekili Mevlût Yılmaz'ın, Ramazan mü
nasebetiyle iftar vakti birleşimlere bir 
saat ara verilmesine daür Önergesi müna
sebetiyle 420:421 

Mustafa Ok (Manisa) - Kendisi ve 4 
arkadaşının tütünden elde edilen gelirin 
tütün ekicileri ile ihracatçılarına verilen 
kredi ve bunların sağlattıkları kâra kar
şı ödedikleri vergi miktarı konularında 

Sayfa 
Nihad Ktirgad (Turizm ve Tanıtma 

Bakanı) (İzmir) - Van Milletvekili Salih 
Yıtdız'ın, Gevaş üçeöhHİe bir turistik otel 
ve tesdslerüı inşaasının düşünülüp düşünüıl-
miediğinö dair sorusu mün-aselbeitiyl'e. 184:185 

Haldun Menteşeoğhı (imar ve İskân 
Bakanı) (0. S. Muğla Üyesi) - Samsun 
Milletvekili Yaşaır Akal'm, Samsun 
ffinkle meydana gefen- sel felâkete dolıaı-
yısiyJe gerekli todfoMerin almımıası ve yar
dımların yapılması konusundaıki demtecS1 

liıiin'aseljeît^yte. 10î:164 
Sadık Tekin Müftiioğln (Devlet Ba

kanı) (Zonguldak) - Ankara Mid'letveıkili 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nuıı, ürünlerini 
sataanuyam iraıim üretJietrlerinin durumuna 
dair demeci müwaseJbetiyl>e. 268:269 

— 1&67 yılı Bütçe Kanununla bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun ta&anBi ımünase-
Ibatiyte. 623-»624 

— Yurdumuzda, bugüne kadar, tcsbit 
edilmiş olan asgari ücretlerin yeterli bu
lunup bulunmadığına dair sorusu ve Çalış
ma Bakanı Ali Naili Erdem'in sözlü ceva
bı münasebetiyle 181:184 

bilgi edinilmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir 'Meclis araştırması
na dair önergesi münasebetiyle 296:304,386: 

400,438:449 
Nurettin Ok (Çankırı) - Başkanlık Di

vanı seçimi münasebetiyle 83;84 
Süleyman Onan (Kırşehir) - 1967 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 593:594,599:600 

M 

N 

M 

N 

M 

N 
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Sayfa 
Kasım önadım (Borsa) - Aydın Mil

letvekili Reşat özarda'nm, meyva ve seb
ze yetiştiricilerin elinden çok ucuna satm-
alınan ürünlerin halka ne suretle çok pa
halıya satıldığı konusunu incelemek ve 
bu hususta alınacak tedbirleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapıbnası-
na dair önergesi münasebetiyle 056:661 

Faruk Önder (Konya) - Ankara Mil
letvekili Alpaslan 'TCîrkeş'iu, Kıbrıs konu
sunda takibedilen politika d ol ay isiyle Baş
bakan hakkında Anayasanın 89 ııcu madde-
si gereğince bir gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 319:321 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) - Balıkesir 
Milletvekili Adnan Akın ve 'Kocaeli Mil
letvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 8 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 719:721 

— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanım tasarısı münasebetiyle 584:585. 

— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 723:721,726:730,733:734 

— Kayseri .Milletvekili Atıf Ilaeıpa-
şaoğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tüt, lan
gırt ve benzeri oyun alet ve makiııaları 
hakkımla kanun 'teklifi ile Hakkâri Mil
letvekili Ali Karahan, Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi 'Muzaffer A lan kus. ve Cumhu
riyet Senatosunun 'Tunceli Üyesi M. Ali 
Dcıair'İn, Türk Ceza Kanununun 507 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle 743:745 

— Kıbrıslı soydaşlarımıza karşı Türk 
Devleti olarak glirişilen taahhütlerin ye
rine getirilmemesi sebebiyle Hükümet hak
kında Anayasanın. 89 ucu maddesi ge
reğince bir gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen geli
rin tütün ekicileri ile ihracatçılarına ve
rilen kredi ve bunların sağladıkları kâra 

175 

karşı ödedikleri vergi miktarı konuların
da bilgi edinilmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş-
tırma.sL açılmasına dair önergesi münase
betiyle 423:420 

—. Meyva ve seO>ze yetiştiricilerin elin
den çok ucuza satınalınan ürünlerin halka 
ne suretle çok pahalıya satıldığı konusu
nu incelemek ve bu hususta alınacak ted
birleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair Önergesi müna
sebetiyle 551:554 

Hasan özcan (Bolu) - 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 597:598 

Kaya özdemir (İstanbul) - "Balıkesir 
Milletvekili Adnan Akın ve Kocaeli Mil
letvekili Şevket Ustaoğlu'ııun, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 721 

Niyazi Özgüç (Sinop) - Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
4 arkadaşının, 97 sayılı Kamınla değişti
rilen 107G sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Mfat Bay
ii al ve 3 arkadaşının, 1963 ders yılında 
Iîai'b Okulu öğrencilerinden okuldan İh-
racohınanların askerlik mükellefiyetleri
ni dü^euliyen kanun teklifi münasebetiy
le 707:708 

— Sinop illi ve civan karayollarının 
programa alınarak yapılmasına dair 381:382 

Vedat Âli Özkan (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı) (Kayseri) - Saımsııın Mil
letvekili llyas Kılıç/m, kanserin tedivisİni, 
hastalığa duçar olanların yurt ölçüsünde 
takibi ile tedavi ve kontrolünü sağlıyaeak 
örgütün kurulmasını, bu klarnette çalışacak 
sağlık personel inin yetiştirilmesini müm
kün kılmak ve bu -hususta alınaenk diğer 
tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi münase
betiyle 289:291 
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Sayfa 

— Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nuı, 
Tokat'ın Zile Devlet Hastanesine, ameliyat 
servisi için lüzumlu olan narkoz aletinin, 
bugüne kadar, verilmemesi sebebine dair 
sorusu münasebetiyle 244:245 

Hacı Ahmet özaoy (Maraş) - Amkara. 
Milletvekili Hüseyin Balan'ın, Elbistan 
olayları hakkında Anayasanın 88 nei mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 487:488 

Seyfi öztürk (Devlet Bakanı) (Eski
şehir) - Bıi'tıduır MüBlıettveıkıili Felthi Çelik-
baş'm 6209 sayılı serbest bölge kanunu 
gereğince çıkartılması gereken tüzüğün 
neşredilip edilmediğine dair Başbakandan 
sorusu münasebetiyle 226:227 

Kemal Sarübrahimoğlu (Adana) - 1Ö07 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 622:623 

— Parti grupları temsilcileri ile bâzı 
milletvekillerinin, Meclisin çalığına saat ve 
düzeni hakkında önergeleri münasebetiyle 

532:533 

Hasan Lâtif Sarıyüce (Çorum) - Ay
dın Milletvekili Reşat üzarda'nm moyva 
ve 'sebze yetiştiricilerin elinden çok ucuza 
satınalınan ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nei maddesi gereğin
ce bir 'Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 661:fiG4 

Kemal Satır (Elâzığ) - Manisa Millet
vekili Mustafa Ok ve 4 arkadaşının, tütün- . 
den elde edilen gelirin tütün ekicileri İle 
ihracatçılarına verilen kredi ve bunların 
sağladıkları kâra karşı ödedikleri vergi 
nıiıktarı konularında bilgi edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nei maddesi gereğinee bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 451:453 

Sabahattin Savacı (Gümüşhane) • An
kara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, Elbis-

Sayfa 
— Erzurum Milletvekili Nihat Dİler'in, 

Erzurum'da çimento fabrikası kurtulması
nın îkiııei Beş Yıllık Plâna alınıp alın
madığına dair Başbakandan sorusu müna
sebetiyle 237:239 

— Erzurum Milletvekili Nihat Dİler'in, 
Erzurum'da yünlü dokuma ve deri fabrika
sı kurulması İle süt sanayiinin geliştiril
mesi hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
Barbakandan sorusu münasebetiyle 241 

— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'ııun, Başbakanın Gökçekaya Barajının 
temel atma töreninde yaptığı konuşmaya 
dair Başbakandan sorusu münasebetiyle 

255,256:257,258 

tan olayları hakkında Anayasanın 88 nei 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önengosi münasebetiyle 465: 

466,477,481:485 

Türkân Seçkin (Edirne) • Kaçakçılık 
olaylarıma ve bunk.mn öntaımıessi için ge-
retkli toedbinkıritıı aflınmıasamıa dair demıeci ve 
Gümrük ve Tekıel Bakanı İbrahim Te* 
ıkin'im. cevabı mîinıaselbeıtiyle 416:417 

— Kayseri MMletvıeikiM Atıf Hacıpa^a-
oğlu v* 13'arfcadıarşıni'n, nıfet, tâflrt, .langırt 
ve benzeri oyun aılıet -vıe ınısalkinıakrı hak
kında karran teklifi ite Hakkâri MMÜ-etve-
fcilli A'li Karraünan, öuıtnilnıriyet Senatosu 
Üyesi Muzaffer Alaüiıkuş ve Ouiöhmırily^t 
Semaftosu Tuuneeti Üyesi M. Ali Demir'itı, 
Türk Gem Kammamsan 567 OMÜ mıaddctsî^ 
ne bir fılkra •eMıanmıesine dair itaannın tek
lifi! ımıünasebetiıyille 746:747 

İsmet Sezgin (Aydın) -1967 yık Bütçe; 
Kamımuma bağlı oertvelterde değişildik ya-
pulmatsı haikfcunda ikamam (tasarısı ımrikuaseı-
betiyle 600,608:609 

Befet Sezgin (Enerji r e Tabiî Kaynak
lar Bakam) (Çanakkale) - Diyarbakır 
MiHLetveıkild Meıtin C&zpeÜli'nİını, Diıyanba-
Ikır'm Engani üçes&ndıelki Etiibanfcm Keşker 
Çakmuafctegı Müessesesinin Lbapatıflraıaaımm 

S 



— TO 

Sayfa 
doğru odıtMtdığmıa dair demeci mrainaaebe-
tiyle 578:579 

— Samsan Mifl'ldtvelkiÜLi Yıaşaır Akal'ım, 
Sanrımın itkbde meydana geden sel felâketi 
ddlayısiyle gerekli ted'binlerin aflanmasa 
ve yardifmıların yapılması konuaunıdıaiki de-
ımteci müataseibetilylıe 164 

İrfan Solmazer (Tokat) - Ankara MH-
Deftvelkiıli Hüseyinı BatLam'm Elbistan oky-
flJara hakkında Anayasamam 88 nci maddesi 
gereğinoe bir MeeiMs araşturması açiltenıası-
mia dair önergesi ımünıaselbetiyle 481 

— Balaikesîr Mifü'elbvekilli Admıam Akım 
ve Kocaeli MiMetvıefltmli Şevfkeıt Ustoaoğlnı'-
uram, 506 sayı-la Sosyal iSdıgortıaiar Kanu
nunun 3 ncü maddesine bi)r fıkra fidâvesfiı-
ine dair Ûaanramı ıteM'ifi mön^efbetİydıe 715:716 

— 1967 yaîhı Bütçe Eamaımuınaı bağlı 
(A/3) ilşanetflıi •oettviöiLdıe dteğüşilkîâk yaıpıl-

tmmı haflakındıa ikanum tasarısı münıasefoe-
'ıtfcfc 704:706 

— 1111 sayıl» Askerlik Kantmuımm 
41 nci mıadclesTOa değiştiriiîhnesiınıe dair 
kaımm haşarısı münasebetiyle 712:713 

— CiHrthtıniryıet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaptan ve 4 arfoadasmın, 97 sayıta' 
Kamımda değiljtdrîlıen 1076 sayılı Kammun 
3 meü maddesiınıe 5 fıüorta lekHemnuesine dair 
ek kanun teklifi ile Mardin Milletvekili 
Bifiat Bayikai Te 3 ar'kadıaşMim, 1963 dem 

Taran Şahin (Muğla) - Manisa Mil
letvekili Mustafa Ok ve 4 arkadaşının, 
flütünden elide edilen gelirin liütiün ekici
leri ile ihracatçılarına verilen Ikıredi ve 
bunların sağladıkları kâra karşı ödedik
leri Yergi miktarı konularımda bilgi edi
nilmek üaere Anayasanın 88 nci maddiesi 
gereğince yar Meclis araştırması açılma
sına dair -önergesi münaselfoetiyk 408:411 

Ahmet Şener (Trabzon) - 1967 bütçe 
Kanununa 'bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kamın tasarısı müna
sebetiyle 619:6S0 

K«mal Şensoy (Ordu) - Giresun Mil
letvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, tefeci-

Soyfû 
yftmda Harb Okulu öğrencilerinden ofcul-
•dlaın ittımeöİFuoaniItarun askerlik müstoellLefi-
yeıtîlerini düzemüıyan kamun,' teklifi münase
betimle 705:706 

Ruhi Soyer (Niğde) - Bu ynâ «ilana ürü-
nünün fablla oltmesı dolayısityle Niğdelâ 
üreticilerin îk>îaxe düşttikleri pazarlama 
güçlüklıerine ve bu koromda tedbir lalınoiıa-
sı gcrdtîtiğilme daîn detmıeed ve Ticaret Ba
lkanı Ahmuet TürJcel'in cevabı m-ünıasebe-
tâyıla 379:380 

— Samsun MifctvefcH Myas Kılıç'ım, 
karoserin ıtedavisitoi, İmsfcaıltğıa duçatr otat* 
lıamn yurt ö%üsürad« ttaiku/bi ide tedavi vıe 
(kontrolünü sağlıyacak öngütün IkroruıLına-
smı, bu hîamettbe oalıgıacalk 8ağMk persowew 
linin yetiştriıriSımtesiniı mümıkün Ikılmaik vö 
bu ftuBUâ&a atoıtacak diğer tedbirleri tes-
fart «tümıeik üzene bir gıeıuel görüşm© açıü-
mıasına dair önergesi miinaaclbetiyllje 282:283 

Celâl Sungur (Yozgat) - Orta Öğretimde
ki sınav ve sınıf geçme yönetmeliği hakkm-
dalki demeoi ve MiMÎ Eğiıtilm Bakam tl-
tıami Ertem'im cıevaibı münasebetiyle 460:462 

Faruk Sükan (İçişleri Bakanı) (Kon
ya) - Ankara. MiÜıIıertveıMd Hüseyin Ba-
Ulan'ın, Mbâsten dLayterar ihaıkkımda Aman 
yıaeannı 88 nci mıaddıesi getneğilnee bir Mec
lis arasturmıası taçılknasma dıaEır önergesi! 
ımiüoasebetiyla 542:545 

ligin Trabzon, Giresun ve Ordu dileri ile 
ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen tet-
(kik ve tesibit etmek üzere Anayasanın 
88 nci mafldesi gereğince bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi ile İs
tanbul Milletvekili Coşkun Kırcatom, te
feciliğe ketsin olarak son venmek, millî 
üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını 
almalarını sağlamak için gerekli olan 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nei maJcÜdesi uyarınca 'bir Meclis araş
tırması yapılmasına daür önergesi toıüna-
selbetiyle 292:293 
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Adnan Şenyurt (Erzurum) - Kayseri 
Milletvekili Atıf Hacıpasaoğlu ve 13 ar
kadaşının, Rulet, tiltt, lângırt ve "benzeri 
oyun alet -ve ımakinaları hakkımda kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Ka-

Ahmet TahtaJkılıç (İstanbul) • Ankara 
Milletvekili Hüseyin Balan'ın, Elbistan 
olayları hakkında Anayasamın 88 nei 
raıakMesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına Idair önergeısli münasebetiyle 469: 

470,547:548 
— 1967 bütçe Kanununa bağlı 'cetviel-

leıüe değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 604:607,612:613 

tbrahim Tekin (Gümrük ve Tekel Ba
kam (Adana) - Ankara Milletvekili tb-
ralıim Sıtkı Hatipoğlu'roun, ürünlerini sa-
taımıyan üzüm üreticilerinin dunomıuna 
dair «demedi münasebetiyle 268 

— Edirne Milletvekili Türkân Seç-
kin'in, kaçakçılık olaylarına ve 'bunların 
önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınma
sına Idair demeci münasebetiyle 417:418 

— Manisa Milletvekilli Mustafa Ok ve 
4 arkadaşım, tfütSinlden elde eklilen gelirin 
tütön ekicileri İle ihracatçılarına verilen 
kredi ve bunların sağladıfklan kâra karşı 
öddJikleri vergi miktan konularında bil
gi edünilmek üzere Anayasanın 88 nei 
ımaldidlesi gereğince bir Meclis araştıırması 
açılmasına dair .önergesi münaseıbetiyle 428: 

432,453 

Ahmet Topaloğlu (Millî Savunma Ba
kanı) (Adana) - 1967 'bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkımda kanun tasarısı münasıdbetiy-
le 611:612 

— Cumhuriyet 'Senatosu Talbiî Üyösi 
Kaldri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı 
Kanunla dleğiştirilen 1076 sayılı Kanu
nim 3 neü maddesine 5 fıkra eklemmesine 
dair ek kanun Mdifi ile Mardin Millet-
•vekli Rifat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 
diers yılında Harb Okulu öğrencilerinıdlen 

Sarfa 
rathan, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mu
zaffer Alankus ve Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Deunir'in, Türk 
Ceza Kanununun 567 nci «maddesine bir 
fıkra lekleramesine dair kanun teklifi mü
naseıbetiyle 741:742 

okuldan 'Sıracolunanlanm askerlik mükel
lefiyetlerini dÜızienliyen kanun teklifi ınü-
nasöbetiyle 708 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki buldut 
karakol binaları ile gözetleme kulelerinin, 
büyük milletimizin şanına yaraşır şekilde, 
inşasının (hangi yıl gerçekleşebileceğine 
dair sorusu münasebetiyle 668 

Mehmet Turgut (Sanayi Bakanı) 
(Bursa) - Bursa Milletvekili Bahri Ya-
zır'm, panear üreticisinin paralarının Şe
ker Şirketi tarafından zamanında veril-
meldiği, açılması gıeıreken kredilerin taim1 

•olarak açılmadığı konularındaki demeci 
münasebetiyle 309:310 

— Çankırı Milletvekili Mehmet Alî 
Ansan'ın, otomobil sanayii kurmak için 
ımüracaat elden Opel ve Fİat firmaların
dan Fiat firmasının tercih >ddilmıesindleki 
tmillî menfaat gerekçesinin ne olduğuna 
dair «sorusu münasebetiyle 232:233 

Hasan Türkây (Ankara) - Balıkesir 
Milletvekili Mevlût Yılmaz'ın, Ramazan 
münasebetiyle iftar vakti birleşimlere bir 
saat ara verilmesine dair önergesi münase
betiyle 421 

Ahmet Türkel (Ticaret Bakanı) (Bur
sa) - Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, meyva ve sebze yetşitiricilerin elin
den çok ueuza satınahnan ürünlerin halka 
ne suretle çok pahalıya satıldığı konusunu 
incelemek ve bu hususta alınacak tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi münasebetiyle 664: 

667 
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 

4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin 

T 
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tütün ekicileri ile ili rasatçı! arın a verilen 
kredi ve bunlanıı sağladıkları kâra karsı 
ödedikleri vergi miktarı konularında bilgi 
edinilmek üzere Anayasanın 88 ııei mad
desi gereğince bir Meclîs arattırması anıl
masına dair Önergesi münasebetiyle 43*2:438 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyerin, 
bu yıl elma ürününün fazla olması dııla-
yısiyle Niğdeli üreticilerin içirir; düştük
leri pazarlama güçlüklerine ve im kotunla 
tedbir alınması gerektiğine dair demeci 

Sayfa 
münasebetiyle 380:38l 

—• Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzıı-
ner'iıı, Trabzon ilinde balıkçılığın inki
şafı için alınan ve almanak olan tedbirle
rin neler olduğuna dair sorusu münasebe
tiyle 669:670 

Alpaslan Tiirkeş (Ankara) - Kıbrıs ko
nuşumla takibedileu politika dolayısiyle 
Başbakan hakkında Anayasanın 89 ııeıı 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına 
dair Önergesi münasebetiyle 315:319 

u 
Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) - H)67 lîiit-

çc Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 616:618 

Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) - 1967 
yıh Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanım tasarısı 
münasebetiyle 586;587 

— Ramazan Bayramı dolayısiyle pancar 
üreticisine, paralarına karşılık avans veril
mesi hakkında 701 :702 

Ali Rıza TJzuner (Trabzon) - Trabzon 

ilinde balıkçılığın inkişafı için alınan ve. 
alınacak olan tedbirlerin neler olduğuna 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Tiir-
kel'in sözlü cevabı münasebetiyle o70:67;2 

Hayrettin Uysal (Sakarya) - Ankara 
Milletvekili Alpaslan Tiirkeş'in, Kibrin 
konusunda tnldhodiletı politika dolayısiyle 
Başbakan hakkında Anayasanın 89 nen 
maddesi gereğince bir penseni açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 313 

— üniversitelere giremiyen Öğrencilerin 
durumuna dair demeci 

Reşit Ülker (İstanbul) - Ankara Mil
letvekili Hüseyin Balan'in, Elbistan olay
ları hakkında Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 467,477 

—• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Meelis çalışma düzeni ile ilgili öner
gelerin Başkanlık Divanına gitmeden oku
nup oylanması gerektiğine dair önergesi 
münasebetiyle 537:538 

•— 1967 yıh Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le 621 : 622.704 

418 

Ü 
— Kayseri Milletvekili Atıf TTacıpasa-

oğhı ve 13 arkadaşınım, rulet, tüt, lângırt 
ve benzeri oyun âlet ve rııakinalan hakkın
da kanun teklifi ile Hakkâri Milletvekili 
Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Muzaffer Alan kuş ve Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi M. Ali Pemir'in, Türk 
Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir 
fıkra, eklenmesine dair kanun, teklifi mü
nasebetiyle 745:746 

— Parti gmplai'i temsilcileri ile bâzı 
milletvekillerinin, Meclisin çalışma saat ve 
düzeni hakkında önergeleri münasebetiy
le 531:532 

Aydın Yalçın (İstanbul) - Ankara Mil
letvekili Alpaslan Türkeş'in, Kıbrıs konu
sunda takibedilen politika dolayısiyle Baş
bakan hakkmda Anayasanın 89 ucu mad

desi gereğince bir gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 321:327 

Bahri Yazır (Bursa) - l'anear üretici
sinin paralanma Şeker Şirketi tarafından 
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zamanında verilemediği, açılması gereken 
kredilerin tam olarak acılamadığı konula
rındaki demeci ve Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un cevabı münasebetiyle 308:309 

Salih Yıldız (Van) - Van'm, Cîevaş il
çesinde bir turistik otel ve tesisleri inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair soru
su ve Turizm ve Tanıtına Bakam Nihad 
Kürşad'ın sözlü cevabı münasebetiyle 185 

— Van'ın, Özalp ilçesinden Muradiye il
çesine en kısa yoldan irtibatı teinin edecek 
yolun yapımı için bir çalışma olup olmadı
ğına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in sözlü cevabı münasebetiyle 185:186 

Mevlüt Yılmaz (Balıkesir) - Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok ve 4 arkadaşının, 
tütünden elde edilen gelirin tütün ekicileri 
ile ihracatçılarına verilen kredi ve bunların 
sağladıkları kâra karşı ödedikleri vergi 
miktarı konularında bilgi edinilmek üzere 

Sarfa 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 400 

— Ramazan münasebetiyle iftar vakti 
birleşimlere bir saat ara verilmesine dair 
önergesi münasebetiyle 419:420 

M. Kemal Yılmaz (Aydın) - 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 623 

Sait Sına Yücesoy (Konya) - Samsun 
Milletvekili îlyas Kılıç'ın, kanserin tedavi
sini, hastalığa duçar olanların yurt ölçü
sünde takibi ile tedavi ve kontrolünü sağ-
lıyaeak örgütün kurulmasını, bu hizmette 
çalışacak sağlık personelinin yetiştirilme
sini mümkün kılmak ve bu hususta alına
cak diğer tedbirleri tesbit etmek üzere bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 287:289 

....>.. > • - < < .»<.... 




