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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dıgma 'giden Dışiş

leri Bakanı İhsan Saibri Çağlayangil'e içiş
leri Bakanı Faruk Sukan'm vekillik etme

si (3/824) 
(3/843) 

snfr 
170 

«28:029 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Adama Milletvekili Kasım Gülekln, 
AH Fuat Cebesoy'un şahsiyetini ve hizmet
lerini (belirten demeci 263:264 

— Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 
2556 sayılı Kanunun 5457 sayılı Kanunla 
değiştirilen 63 neü ve 45 sayılı Kanunun 
77 nci mıaddesiain birinci fıkrasının iptali
ne dafrr tezkeresi (3/817) 7 

— Başkanlık Divanında boş bulunan 
bir kâtip üyelik için T. t. P. Grupunun, 
Gruplarınca aday gösteriİTniyeeeğiaıe ve M. 
P. Grupunun da Konya Milletvekili İsmet 
Kapısız'ın aday gösterildiğine dair yazı
lan 470:472 

— Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Su
udi Arabistan ve Libya'ya yapacağı resmî 
ziyarette kendirlerine Tokat Milletvekili Os
man Saraç ile İstanbul Milletvekili Ahmet 
Tahtakılıç'm katılmasının uygun görüldü-
güne dair Başbakanlık tezkeresi (3/833) 412:413 

— Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yıl-
mas'ın, Gazianteplin kurtuluşunun 46 ncı 
yıldönümü münasebetiyle Millet Meclisi 
Başkanlığınca bir tebrik telgrafı Sökülmesi
ne dair önergesi 8 

— Geçen yıl vâki davet üzerine Yugos
lavya ve Çekoslovakya'ya- giden Parlâmen
to heyetlerimize mukabil, bu defa adı geçen 
ülkelerin parlâmento heyetlerinin T. B, M. 
M, ııin davetlisi olarak çağrılmalarının uy
gun mütalâa olunduğuna dair Müşterek 
Başkanlık Divanı kararları 170 

— Grup temsilcilerinin, Şeker Bayramı 
ve Yılbaşı d'olayısiyle Meclîs çalışmalarına 
30 . 12 .1967 Cumartesi gününden 8.1.1968 
Pazartesi gününe kadar ara verilmesine1 

dair Önergesi 94 
— İstanbul'da vefat etmiş bulunan 

emekli aöker ve Devlet adamı Ali Fuat Ce-
besay*iüi ruhunu taziz için saygı duruşun
da bulunulması 263 

— Parti grupları temsilcilerinin, 
17 . 1 . 1968 Çarşamba gününden itibaren 
Meclis çalışmalarının saat 15 ten 20 ye ka
dar yapılmasınla dair önergesi 309:310 

— Yeni yılın »ayın üyeier için sağlık ve 
başarı ile geçmesi, alınacak kararların Türk 
Milletine refah ve mutluluk getirmesi hak
kında Başkanlığın temennisi 167 

GENSORU 
— İstanbul Milletvebfilİ Orhan Birgit 

ve iki arkadaşının, bakanlığın dış görev
lerinde kendi partisine yakın ve kendisiy
le aynı politik görüşü paylaşan kimseleri 
istihdam ed'eeeğirii söylediği MdÜasiyle Tu
rizm ve Tamtama Bakam hakkında Anaya

sanın 89 ncu maddesi gereğince 
açılmasına dair önergesi (U/59) 

gensoru 
562;563, 
630:656 

— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker ve 
üç arkadaşının, vatandaşı birbirine düşü
ren çesitHİ olaylarla spor alanlarında eere-
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yan eden hâdiselerin siyasi sorumluları ol
duğu iddia edifen İçimleri Baltam ile Dev
let Bakanı hakkında Anayasalım 89 neu 
ve 105 ncİ maddeleri gereğince gensoru 
'açılmasına dair önergesi (.11/60) 563,656: 

670,670:671 
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Tia-

Sayfa 
hadııüı ile Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
deniz kıyılarının, halkımızın ortak malı ol
ması gerekirken, 'birkaç yüz Mşi tarafından 
yağma edildiği Mdiasfiyle bu konuda Hü
kümetin sorumluluğunu tesbit için Anaya
sanın 89 neu madd'esi gereğince gensoru 
açilmasma dair önergesi (11/61) 563:578 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
976 — 1076 «ayılı İhtiyat 'Subayları 

Kanununun 14 neü maddesinin de-
ğistlirilanasi hakkında Kanun 1 629 

15 208: 
209 

17 102 
22 458 
23 8:14 

977 Af Kanunu 23 4,5, 
56:61 

978 — Ereğli Kömür Havzasındaki 
ocakların Devletçe 'işletilmesi hak
kında 3867 sayılı ;Kanuna ek bir 
madde eklenmesine dair Kanun . 9 239 

16 575 
21 27: 

34 

979 — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı 
(maddelerimin 'değiştirilmesine ve 
'bâızı maddelerine fıkralar «klenme-

,' ; 4«ft dair Kanun • 7 3 
16 575 
21 24: 

26,44,78:81,91,92,133,166:169 

980 — G-elir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştiriltmesi hakkın
da Kanun 22 264, 

650,723:741,749,770:773 
23 8.61,-

62:65 

981 — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilât ve memurları Ka
nununda ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 

No. Cilt Sayfa 
yapılmalına dair Kanun 22 87, 

700 
23 45: 

55 
982 — 1967 yılı 'Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 22 415 

23 79, 
171:174,213,245,246:249,268,288,289: 

292,31,255,372:375 
983 — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

•{A/2) İşaretli cetvelde değişiklik 
yapılması haMtında Kanun 22 415 

23 79, 
174:177,213,245,250:253,268,288, 

293:296,312,355,376:379 
984 — 1967 malî yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (L) 'işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun -22" 267 

: 23 79, 
177:178,213,245,254:257,268,288,301: 

304,312,355,380:383 
985 — Anfeara Üniversitesi 1967 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılması hafökında Kânun 23 -165, 

309,312:313,313:314,355,388:391 
986 — Arikara, Üniversite*» 1967 yılı 

Bütçe Kanununa ibağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması 'hakkında Ka
nun .23 165, 

309,312:313,314:315,355,392:395 
987 — 1967 yıh Bütçe Kanununa ftağiı 

cetvellerde değişiklik yapılması 
•hakkında Kanun 23 165, 

309,312:313,315:317,855,39ti :399 
988 —•• Devlet Orman İşletmesi ve Ke

reste Fabrikalarının 1960, 1961, 



— 6 — 

No. Cilt Sayfa • 
1962 ve 1963 yılları bilançolarının | 
•onanmasına dair Kanun 7 569 

22 352, 
579,624,626:629 

989 — Gece öğretimi yapan yüksek de- j 
reçeli İstanbul Akşam Teknik Oku- i 
lunda görevlendirilecek profesör, 
öğretmen, öğretim görevlileri ve 
asistanlarla diğer personele verile
cek çk üeret Kanunu 1 589 

7 5 
11 152: 

165 
15 102: 

103 
17 519: 

522 
21 691 

No. Cilt Sayfa 
23 308, 
528:533 

990 —- Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 1567 sayılı Kanunun yü
rürlük süresinin uzatılmasına dair 
Kanun 22 88, 

700 
23 189: 

199,277:280 
991 — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü işçileri 
Emekli Sandığı <ile Askerî Fabrika
lar Tekaüt ve Muavenet Sandığının 
Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkında Kanun 19 258 

22 458 
23 280: 

284,288,297:300,312,355,384:387 

247 — V'ÖTÜ ifâç «ıradusitımlsiİf (kıanıusutiıdıa 
ineöLemıe yapmak üzene kurulan 

KARAR 

Möc&'iıs Aınagtmımıası Koimıilsyanuinıu<a . 
görov süresinin uzatılmasına dair 23 169 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

— Geçici Komisyon 'Başkanlığının, 
İstanbul MilflıetveMi Reşit Ül'fceır vte Ço
rum Milletıvıe'kili Hilmi Inoesul'unun, Miillî 
Kıyi'lar kıamunı teklifinin, 6785 sayılı imar 
Kaîiununım bâzı mıaddiûleriıııin- de'ğiştîrfl1-
mieör haddkındaiklL kanun; tasarı vfe -tök'Iâf-
leı%ııi görüjşmıetk üztereı kurulan Geçici 
KaınİBiyonıa havalesinle dair teskeresi. 
(3/844, 2/431) 629 

— îstanlbur MilLetttvekili Kaya özdıemir 
ve ikS aKkadaşınm, İşçi Yardımlaışiaıja Ku
runun (ÎYAK) 'kanııım tefidûtfüinirı havalei 
«dilmiş olduğu Ticaret, Imıaır ve İskân, 
Maliye, Çalışma, Adallet VB Pİân- komis-
yonlanrodan geçilecek üçer üyeden kurulu 
bir Geıejiei Koımisyonıda görü^ülmıesine dair 
önter^esî. (2/614) 312 

— Köy isteri Bakanı Turgut Toker'-
in, 3510 sayıln İskân Kanunuîiia ete ka
nun teBansımm ha/vale edil'müş olduğu 
İçfis,lıeri, TinaaaMt, Maliye, Koy îşterü ve 
H â n konıisyonlarınidam 3 er üye seçiterek 

bir Gdçiei Kamisyum 'kuırulıinaısın>a, dair 
Hneıgni (4/274, 1/394) ^ 472:473 

— Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
•menkul kıymıetleır ve kanısbliiyo borsaları 
kanun' tasarısının hav-al'e edîMdği Mali
ye, Adalet TO Plân komiîsyonl'arınıdJaîn şraçti-
fejete 5 «r üyeden (kurulu bir 'Geçici Ko
misyonda gvrü^ülmıe&mıc dair Uezike'nesi. 
(3/838) 580 

— Millî Savunma; Bakanı A'lmuet Topal-
oğlu'reun, T. O. Emekli Sandığı Kanunu
mun 64 n'eü maddıesinSıı- (d) fıkrasının 
tâeğişfcMlm.'esi 'hakkındakli kanun tasantsı-
nın havale •efclflmiş olıduğu MaQiye, Milli1 

Savunma, Ve Plân, kotnisyonlarmdaıı se
çilecek 5 *r üyeden 'kurulu bir Gemici 
Kamîsyonfd'a göıtöşülmcsinıe dai'r önergresi. 580: 

581 
— Parti grupları temBİleileri'nim; Bî'tı-

lis Miltetvekild Zarifö Koçak ve 29 ar-
'fcaıdagının Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü mıaddietaıînin dcğûştrilmefsi hakkın
daki kamını teklifinin de havale editonliş' 
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olduğu At&afe, Anayasa ve PlSa- kamis-
ymaılıannldan seçilecek 5 er üyedten- kuruttu 
(bir Geçici Komlİtsyonda gerüşüimıesiıw dair1 

önergemi. . 681 

— Tanm Balkanı Battıri DağtLaş'uı, 
9204 sayılı Onman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanunu va ekleıtinde k3egi§iklik 
yapıflmıasmıa dair kanun taşansın», Ta
nım ve Plân kOTnifsyonlanridan seçilecek 
'5 er HijyetBen kuruira Tair Oöçüci KömElsyonda 
görüşülmesi haüflkııudıa öraergıesi. (4/278, 
1/461) 519:519:520 

— Taran Bakanı Bafhrî Dağdas'ın, 
3Û04 eaynlı Ormam Gemıel Müdürlüğü 
TeşkKâlt Kanunu ve eklerinin d'eğî bkOl-
'nDöstaa dair 'kanım tasarısının, Düvlet Me
murinin aylM'anmaı tevhit ve tıead.ü'îiüftitc' 
•dair olan 3656 sayılı Kamına 'bağlı (1) 
sayılı oettıvfeil lül'e tialdil ve löklerinin Tarım 
Bakfamlığı kılamındflj değişiklik yapıüm&sı 
hafckındıa kanun tasarlısını görüşmek üzere 

— Aldıan'a Muîletvekdlli Ali Karcı'ınm, 
pamukta yapriatı alivre alış - satış voliyle 
fköylünüını •soyulması nedenlerini yerinde 
teabit etmek ve t u soygun şeklinin orta
dan (kaldırılması içlin gereken tıed'foMeri 
aıraıgtırm'a'k üzere bir Meclis aıraşituHnaBT 
yapılmjasıııja dair önengesi. (10/30) 579 

— Adana Mi'llettrvekffi Eetoai Sami'b-
ranimüğlu'num, TürkiyeVleki tarihî eser 
'kaçakçılığı «alaylarını inüel'eım.'efc ve bu ko
nuda aflıımması gerekli ttedfbd'rller!r te*i't 
elan'sik üzere Anayasamın 88 nci ım-adtte-
Sİ uyaranca bir MÖCÜB araşt.ınMasım» dair 
Önergtesi (10/22) 414:438,581:582 

—, Aydın MÜHetveMH Reşat Özarda'-
nın, meyva ve sebze yetiştiricilerinim' elim
den çf>k ucusa satmalınan üriiınferm hal
ka ne, suretle çıptk pahalıya satıMığı tamu
sunu incıeibeımıak TO bu nusuata allmıaeaıfc 
tedbirleri teslbifc eltoek üzere Anayasanın) 
88 nc$ makMesîi -gereğince Mr Meclis araş* 
tırmaısı yapifomasMua dair önergest. (10/20) 84: 

ı Sayfa 
'kumıümu^ "odSaın Geçici Komfeyansaı ha
valesine dair öneırgesil. 579':580 

— Tanim . Komisyonu Başkankğınom, 
Çorum Mii'il'eltivekiii Alhnııet. ttysaİ ve 1;1 ar
kadaşınla Taframı Bakanflığınm mufiıteılif 
toaklttıüelehİmde hizmıelt göreni Bölge Zi
raat Okulları Mezrunu; personel© maih.ru-
miyetö yeri Ödeneği. verilftmesi 've Cuım-
Omriyet Senalöoöu BaİJtkesi'r Üyesi Hasan 
Âlı Türkidr -ve 6 arlkadaşmun Tarım. Ba
kanlığı teşkilâtında çalıştan hayvanı sağ-
1de memurlarıma ödenek vertlmıesi hak-
•kınd'aJkl kanun tekliflerimin MüMıelt Mecli
sinin 14 nıeü Birleşiminide kurulmuş 'olan! 
G'dçîeü Ktıtmfeyo-ndıa gQrü^ülnıteteine dair teiB-
(keretâ. (8/885, 2/498, 2/561) 470 

— Tanın KornilsyonU Başkaınlllğıtıııın, 
Gazi'antep MilleDvelkfiOi Alü thsan Göğüs 
-ve 14 ark&daşmın MtBIî parMıaır kamıuran 
teklifinin, aıyni' komudaki 'kanuni; tasan-
sini ge-rüşmek üatere kuruknus <cdıtu Oeıçiei 
Komisyon» baiflallleslinıe daür teztoeılSB*. 
(3/8S7) 680 

J31 ÖNERGELERİ 

— Aydın Mi'Het-vekîK Besat özarda'-
nın, Türkiye'nin efcomıomdk toalkımm'aBin'-
da büyük eftkisii olacağı amî'asılan boraks 
madenlerinin ulusal çı'karlanmııza eın uy
gun §ökîHde değerleinıdiirîliinfeisii îçîn Meclüs 
larastrnltnıası yapılmaismüa dair önıergesî. 
(10/29) 'S20S21 

— Gıinesun MilleUvefcili MusüaSa Kemal' 
Çîlesiz'in, tefeeiliğîıı Tralbzıonı, Gî riemın ve 
Ordu illileri ile iliçıelerinıd'e yaptığı taih-
rfbartı malhallienı tetikik ve tıeelbit eltteefe' 
üzere Anayasanın 88 mei madıdesi' gem-
ğinee bÜT Meclis arattırması yapılmasına 
dıaJİT ömergesi. (10/16) 682:593 

— Istamlbul Milletvekili Oo^kuıı Kır
ca ve Çamım Mil'UetveMi Hii'mi înaesalu'-
nım töfeteiliğe kssitn olarlaık son venmıefk, 
millî ümetfinıft (artunmak ve ziraatte .ge-
Çİn!m k%$ü ve Çiftçilerin emuekl'erinin 
kargılığını almalarını sağlamaik için ge
rekli olan tedMrleri tesbit etmek iiaere 
Anay asanını 86 nei m'addesi. uyanınca. hSuf 

MECLİS ARAŞTIRM 

http://mah.ru-
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Meclis latfagtormıası yıapıtoaujam dair öner
gesi. (10/23) 582:698 

— îtfttonlbul MtfTetıvefcUS' Kögfift Ülker'
in, Adapazarı deprem ibölıĝ etsiıude, sağlam1 

-ve basar görmemiş tıulialların yanındafld 
betonaıtoa fotinatormı bir mılolaz yığını ha-
Üne geSnse&i «edenlerini tesfoS* etateflc 
üzere Anayasanın: 8S nıei maddesü uyaori'-

— Adana Millertrt̂ kSH Hasan -Alpay'
ın, Orta - Doğu TefkmJk'Üniversitesi Kanu
nunun! 2 nci maddeteftoıiın değ%tinİ!m«3İnie 
dair kanun: teklifini geri aldığına) <Mı* 
önergesi. (4/275) 469:470 

— AÇyom Karabisar Mi!etwekiU' Mus
tafa Afcahn'mi, partifeindetı v« Başfcatılıfk 
Divanı KâtupBğmcteıı çefeflUîğine dair 
önerge&i (4/361) 7 * 

— Ouım!huıri!y«t! Senatosu fatianbul Üye-
si Mebrure Akaoley'in, 0682 sayoflı Pasa
port Kanununda/ değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tıeklitfini geri» aüdığına> 
dair ÖnterigeBİ. 168 

— Çanakkale MffietvekHn Afomet Ni-
ittat Afesy'm, 3704 sayılı Kanunun 2 ve 
3 neti -mıiaKM<aterf»iOT d©ği$târiîmıeısi ve *bu 
(kanun»! 5 madde eklenmes5we dair kanun 
(teklifini geri aldığma ve îsrtanJbui Mil-
flöfeveküt Mtelfomet Yardısmıcıfaın bu tekKifi 
benimsediğine dair önergeleri. 168 

— Çörtüm: Milletvekilli: Nejdet Yitoer'-
in, «!Köy Ait Tapı Himmetleri Genel Mw-
âürfüğu kurakrBaBinıa dair kanım £eMi#» 
min, havale eftttmiş olduğu Maftryo, Köy 
içleri ve Plân komisyonlarından fleçle-
eek 3 er tryeden kurulu bîr Geçitti Ko-
înâayoMda göruşutaesine dair ÖaıerigıeaL 
(4/267) 210>212 

— Erafaıean Miîlettfveldli! Nafiz Gıhay'-
ın, partisinden çekilmiş oim&sı Se/be»-
biyle, panrti oran» içinde seçilmiş olduğu 
He&apîarj İnceletme ve Gübmrüfc ve Tekel 
'kıomoSaronlıarindan da çekffldiğfa.'e dair öner-
ıgiesd. (4/27Ö) 469 

— Gtaa&aMfcep Milletvekili Hüseyin 
Yıkmaa'ın Gazitıenp'in kurtuluşunun 46 neı 
yıldöüiimü nminasdbetfiyle Millet Meclisi 

ea Wb Meclis ara^tiTması yapıSmasma dair 
önergesi (10/21)' 94,219:231 

— Kotaya Milletvekili Nazif Kuru-
«u'nun, muhalefete mensup ibelıediye fe&ş-
'kanlariyfe kör muhtarlarınla yapılan ba&-
fcrlann ttedbİt edfflroıesi'. içfaı MeteMa aragı-
tırmam vapılma&ına dair Önergesi (10/28) 520 

BaşkanlığHjea bir teJbrlk telgrafı çekilme-
airte dair Ömetfgesi 8 

— Kaim MlletoekiM Cengiz Ekınci'niın, 
partisinden ayrıldığı için parti oramn"-
•dan söçiİTnâş olduğu Ulaştınma ve Bnıerji 
ve Tabii Kaynaklar komisy0nJann)dan çe-
küd^mıe dair önergesi (4/277) 521:522 

— Konya Milletvekili İamwt KapiBiz'm, 
Baışfenlıik D5)vanı Kâtipliği görevine SÖ-
çilımîş otoam s^Mbiyle üyesi bıütııa-
duğu Aıi'ayaSa ve Adalet komSBÇyonlaTin-
dan şekitdığtuıe dair önıengieai. 581 

— KKy ll^era Bakanı Turgut Tofcer'jin 
2510 sayılı iskân Katreanmi!» ek kadîmi' 
Uasanısınııii havale edibıı^ olduğu içişleri, 

- Ticaret, MaUye, Köy İsteri ve Plâa komite-
y^mknrodaM 8 etr üyıe seeüerek bîr Geçici 
'KomSöyon kunmUmıaısma daiîr önergçöi. 
(4/274) 472^73 

— Miarai&a MıUMtvekili Muammer Er
ten ve 6 ankadajşımn-, Tanm. Satış Koo-
peraUfleri ve Bölge BİrlMeri ü«e Türkiye 
Tütün EkicSüeri Giemel BirKği kanunu tasa
rısının ivedİEHkie gftriişiülmteöâııe dair öner
gesi. 473 

— Millî Sahrtmmm Balkanı Aümvet To-
paloğüu'mitt, T. C. Em^Mi Sandığı Kanu
nunun 64 neü metMeslnm' (d) fıikrasi'-
nm değiştüriflktteei htalkfeındıaM kanun fca-
Bansınm ha™*a "edilmiş olduğu Maliye, 
Millî Savunma ve Plân Icoırıasyoniarm-
dan »eçiteeeik 5 er üyeden kuruflıu bir 
Oteçüci Kom&yonkia g^riişiilmeBinie dair 
Öuergesî. 580^81 

— PeırtS grupları tera^Seilerinîn; Bât-
Ife Müietvelkili1 Zaurrfe Koçak ve 29 arflca-
daşutın Siyasi Partüer Kanununun 
74 n«U maıâdasSaıiaij d^ğ^tirîlıtueisd bak-

ÖHEEGELEB 
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Sayf* 
t,fenadaki kasma teklifinin de havale edH-

nıiş, olduğu .Adalet-, Anayasa ve Plân 
' ifoûmisyflnüıarındarL segfcîek 5 «er üyefkem 
(kurulu bir Geçici KmnâSjyoııd* gü^öşfüiöre-
Etine dair önergesi. 581 

— Parti grupları teanaü^il'eıriıfia, 
17 . 1 ,19*68 Çatşatnlbaj günundeın itübaııtemi 
MJetcÜş e^ıgmalarının saat 15 ten 20 ye t a 
dar yapılmasınaı dair Önergesi. 309:310 

— Parti grupları temadilerimin, Şe-
fcter Bayramı ve yılbaşı dolayralyle M*clS» 
çalışmıaflannaı 30, 12 . 1967 Çuma&rtesti .gfin-
nüıüdm 8 . 1 , 1968 Piaıaaröesi (füxtıüi]i& ka
dar ara verüünesinte dair önergesi. 94 

— "Baırım Bakanı Bahri Bağıdasın, 
'320i sayıh Onman GemıeÜ MiMörliaga Teş
kilat- Kavomu ve «üderfrade değ%üklEfe 
yapılmasına dair kanan taöanemaij Ttt-
rum ve Pl&n HsoaBfl̂ yoıriftrBüdte sıecîlecek 
5 er üyeKien kurulur Iftr Geçidi Komisyon-
•da görttgtölmıeisi takkuıâa' ISmpgeaL (4/276) 519: 

520 
— Tarım Bakanı Bahrî Dağdıaş'ın, 

3204 «ayık Omaıan G-eml İfiicköirilî ıü Teş-

Sayfa 
küât Kanunu ve eklerinin değiştirilme-
sime dair kanun tasansmın, Itevlet Me-
murftan aylıfkSlaranın tevhit ve teadülüne 
dair olaru 3Ö&6 sayılı Kanuna» bağlı (1) 
sayılı cetvel îte' tadSl ve efcterinSn Tarara 
Bslkanhğj kısmırtdıa değişiklik yapılmiaeı 
hakkında kanun tasamsmı gjöriîşr&elk! 
•üzere kurultauig otlan Geçici Keffl&isryonja) 
(h'avıaiediınıe dair önergesi. STÇÖÖ'SSÖ 

— Tralbson Millıettv«tfcili Haraudi Or-
.ıtuoa'iın', gündemin 12 nar sırasında bullü-
nan kanam teklifini ge*ri aldığında dair 
öttargesi 168:1«Q 

—- Y. T. P. Grupu Ba f̂canvelkâl'liğddîin, 
TürMiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Türk Grupuna geçilmiş. olan Ağrı MiHet-
vetoiö KaBiım; Ku'rVevî'nin! çefâltmıesi sre-
"beibiyîe yerine Diyartoslkır MîHetovekittı 
Ktecai lfekenkterogiM'niiiı see5Mîğiitıe dair 
«ÖMergöM, 629 

— Yozgat Milletvekili Nuri Eodanıan-
oğlu'nun, soruiarm görüşüldüğü bıirleşta 
igünıdömlerine 50 den ço(k sözlü sora alın-
mamaSuna dair önergesi, 231:282 

RAPOİRLAB 

- Adalet Komnyoraı rapapukn 
— Af kamumu tasarısı, Oumfcuriyet 6e-

. mitosa Hatay 'üyesi Mustafa (DeUveli'naiH, 
780 sayılı Kanıudatun 4 JJOÜ maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kaeun, 
Cumhuriyet Senatosu labiî Üyesi Fahri 
özdilek ve 14 arkadaşiMHi, 780 sayılı Ka
nunum 4 mcü maddesine ek kamm, Konya 
Milletvekili Faruk <ümder ve 2 arkadaşı
nın, 21 Mayıs suçlularınla affı hakkında 
kamun, Anakara Milletvekili Alpaslan Tür-
keş ve 2 arkadaşınım. 780 sayılı ıKasraeum 
4 <ncü maddesine. ek kamun tekHf leri ve 
Adalet jEomisyerra napoıtu. (1/453.) 

—' Ceaalarwı iırfazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanum ta
sarısı., bakkamda-(1/113) 
~: — Cumhuriyet Senatosu 'Aydın Üye
si İFikrefc '*Parhaogpil ve "9 arka&a§mm 
Tababet ve i§waıb»tı Buumtfemıtı t*wı 
icrasma dair 1219 sayılı Kaarana bir 

78 

geçici madde ekİenttııesi hakkımda ka-
•nun teklifine dair (2/140) 80 

— Cumhuriyet 'Semtosu Bolnı Üyesi 
-Sırrı UzunJıasanoğlu ve 9 arkadaşının, 
Ateşli iSlâhlar ve -bıçaklar hatoknıdald 
10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 s^yûı Eararoamm 
13 ;nıcü maddesiyle 15 oei maddesiınin 
ilk fvkrasuun değiştMLraesine dair kanran* 
teklifi hakkBnıdtt. !(2/14&) 80,318:322,474,522: 

528 
—. CiuHîhuriyet tSeaatoatı 'Üyesi Eagıp 

Üuer'ia, Medenî Kamama 253 ucü mad- . 
desiakı değiştirilmesi hakkında kanun t«k-
lifiıne dair .(2/346).. 80 

— Erzurum (Milletvekili Oıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşımın İErmnmı'uıı Seli
kaya eskd Ekrek köyü öğretmeni Ziya Taü 
kızı (Mübeceel fSfcrrteş haJdfcaod*'-4547̂  sa
yılı iKanuntm ('E) bendi ıgereğimee Mes-
lekten ihracı hakkında iMilü Eğitim Ba
kanlığınca verilen disiplin- cezasının kât-



fevte 
dırılraası hakkında kanun teklifine dair. 
(2/219) 79 

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşıma, 5680 sayılı 'Basın 
Kanraounımn 31 uici maddesinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanım teklifi hak
kında (2/41) 80 

— Hendek (Kazası Kemaliye Mahalle
si nüfusuna 'kayıtlı 'Mustafa -oğlu 1329 
doğumlu (Faik •özer'in bakiye- cezasının 
affı hakkında kanun tasarısına dair '{1/244) 80 

— ılstanıbul (Milletvekili Reşit "Ülker'
in, Avukatlık KanuamıaMiîi 7 nci raaddesi-
min kaldmlmasıına dair 'kanamın teklifi hak
kında. ı$/S48) 80 

— Kastamonu Milletvekili tS&bri Kes
kin ve 9 arkadaşımın, 6831 sayılı Orman 
Kaıraauna geçici bâr madde eklenmesine 
dair katman teklifi hakkımda. (2/124) 5 

— 'Kayseri (Milletvekili Atuf Hacıpaşa-
oğlu ve 13 arkadaşının, 'Kıulct, tüt, lan
gırt ve benzeri oyam alet ve makimalan 
hakkında kanun teklifi ile Hakkâri Mil
letvekili Ali Karahan, 'Cumhuriyet Sena
tosu Taınceli Üyesi Mehmet Alî Demir'- * 

.in* Türk Ceza Kanıumumaın 567 nci mad
desine bîr fıkra eklenmesine dair 'kamun' 
teklifi hakkında. '(2/301, 2/173, 2/178, 
2/180) 19:28 

— 'Konya »Milletvekili 'Pakih özfakih 
ve 14 arkadaşının, nafaka alacaklarmuı 
yabancı memleketlerde tahsili ile ilgili söz
leşmeye katılmamızın 'Uygum bul/undıığoı-
na dair kamın teklifi hakkında. (2/51) 18:19 

— Manisa ilinin Çaprazkebir mahalle
si 146 BLO. la hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Remzioğkı İFatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 
doğumlu Mehmet Necati O-ütarükçüoğhı'-
ııun cezalarının affı hakkımda kamun ta
sarısına dair (1/102) 79,318 

— Siverek Kazasının <Dağhası Yukarı 
Modan köyü mnifusutna 'kayıtlı Hasan oğ
lu jiHani'dan doğma 1317 doğumlu Ouma 
Karakılıç (öamodamlı) nın cezalarımın af
fı hakkında kanam tasarısına dair. (1/103) 80 

—' Trabzon Milletvekili Hamdi Ör-
hon'un 3456 sayılı Noterlik föanniitmnfun 

Sayfa 
5 ve 24 moü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkmda kanun teklifine dair (2/343) 79 

— Yozgat Milletvekili -Celal r&ungur'-
un 6023 sayıh Türk Tabipleri «Birliği Ka-
Bununun 28 mci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanım teklifi hakkında. 
(2/131) 79 

Anayasa Kcnaisyoan raporu 

— 'Erzurum (Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köse-
oğloı ve Burdur Milletvekili İPethi Ceük-
bas'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Da
hilî (Nizamnamesinin bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair tüzük teklifleri ile 
İstanbul Milletvekili Nuri lEroğam'ın, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 157 mci maddesi
nin tadili hakkmda tüzük teklifine dair. 
(2/500, '2/503, 2/504, 2/596) 659 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 

— Ankara Üniversitesi 1967 yılı Büt
çe 'Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/455) 309,314:315,392:395,413,455:458 

— Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/456) 3,9, 313:314,388:391 

— 1967 Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
iştretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/448) 79,171: 

174,213,246:249,268,289:292,312,372:375 
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl-, 
ması hakkmda kanun tasansma dair 
(1/449) 78,174:177,213,250:253,268,293: 

296,312,376:379 
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/457) 3M,$l5$nt 

396:399,413,459;462 
,— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkmda 
kanun tasansma dair (1/463) 622 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hak
kında kamam tasarısına dair (1/462) 622 



— Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet 
Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'-
un, 1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifine dair (2/581) 79,177: 

178,213,254:257,268,301:304, 
312,380:383 

— Millet Meolisi tdare Amirleri İzzet 
Oktay Muhlis Görentaş ve Celâl Sungur'-
un, 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli eetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanım teklifine dair 
(2/612) 514 

—• Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yıh 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/450) 79,178:189,268 

Çalışma Komisyonu raporları 

-i- Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ye ölüm sigortaları kanunlarına tabî' 
Mzmetlerin birleştirilmesi hakkındaki1 Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/56) 79 

— İşçilerin iyonizan radyasyonlara 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Millet
lerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasas-
rısı hakkında (1/342) 14:18,ei,66:69,84,124:127 

Dışişleri Komisyonu raporları 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla 
değiştirilen Dışişleri) Bakanlığı kısmına bâzı 
kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasarı
sına dait (1/352) 5 

— işçilerin iyonizan radyasyonlara 
karşı korunması hakkındaki 115 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısına dair (1/342) 14:18,61,66:69,84,124:127 

— Konya Milletvekili Pakih özf aki'h ve 
14 arkadaşının, nafaka alacaklarının ya
bancı memleketlerde tahsili ite ilgili Sözleş
meye katılmamızın uygun bulunduğuna 
dair kanun teklifi hakkında (2/51) 18:19 

8»yf* 
Geçici Komisyon raporları 

— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kurulu
şu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin, kaldırılması
na ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkında; (1/332) 4091 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 10 arkadaşının bölge tiyatroları kamın 
teklifi hakkında (2/8) 409 

— Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü îşçiferi' Emekli 
Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devri1 hakkında kanun tasarısına 
dair (1/403) 45,61,70:73,84,128:131 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel üe tadü ve ek
lerinin Tarım Bakanlığı kısmında! değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/408) 467 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dadr olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı eetvel ve eklerinin 
Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısma dair 
(1/413) 467 

— Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman 
Saim Sarıgöllü ve 11 arkadaşının Devlet 
Operası kuruluşu hakkında kanun teklifine 
dair (1/333, 2/19&) 409 

— İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı: ve tekliflerine dair 
(1/372, 2/197, 2/241, 2/289; 2/336, 2/418, 
2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 262,480:500,533 

— Serbest maB miöşavirKk kanunu ta
sarısı hakkamdaı (1/166) 409 

— Tütün Satış* Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikl«riyl<e Türkiye Tütün1 Ekicileri Ge
nel BMiği katmıın tasarısı ife İzmir Millet
vekili Mustaıfaı Uyar ve 18 arkadaşınım, 
Tütüm Tarım Satış Kooperatifleri -ve Bölıge 
Birlikteriyllâ Türkiye Tütün Ekicileri Ge
nel Birliği kanun teklifi hakkında (1/208), 
(2/18) 409 
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Sayfa 

— Umumi hayata1 müösaiı* âfetlter dohv-
yısiyle ahoacaik tedbirlerle yapılacak yar-
dıml'atra daıîr 15 . 5 . 1959 güm ve 7269 sa
yıl! KantHtfunı bâzı maddeterhıtinı döğiştirib-
mesi ve bu- kanuna1 bâzı möddel'er efclten1-
me&i hakkında kamum tasarısına dair 
(1/231) 559 

İçişleri Komisyonu raporları 

— Dev*l«t Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna İbağh (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/269) 500:501 

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın 
Kanununun 31 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırtmasına dair kanun teklifi hak
kında (2/41) 80 

— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-
oğlu ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt 
ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkın
da kanun teklifi île Hakkâri Milletvekili 
Alî Karahan, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi M. Ali Damir'in, Türk Ceza Ka
nununun 567 nci madesine ibir fıkra eklen
mesine dair kanun teklif i hakkında (2/301), 
2/137, 2/178, 2/180) 19:28 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Atesoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller «hakkındaki Kanunun 2 nci onadde-
desinin (€) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/288) 467 

— Polis vazife ve Selâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/163) 467 

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kurulu veg örevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarım 
hakkında (1/363) 79 

— Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında. (1/180) 135 

— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 saydı Ma-
rif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci madde-

899h 
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/259) 309 

— 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldı
rılması ve ,bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ile 3530 sayılı Beden 
Terbiyesi Kanunnna ek 4047 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı eetvelde değişiklik yapıl
ması, 6 nci maddesinin değiştirilmesi ve îbu 
kanuna bir ek (madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/153, 1/321) 5 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet MeclM Karma 
Komisyon rapora 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 
3 noü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair 
ek kanun teklifinin Cumhuriyet Senato
sunca değiştirilen ve Millet Meclisince be-
nimsenmiyen maddeleri hakkında (2/2, 
2/66; 2/209) 466 

Köy 15leri Komisyonu raporu 

— Toprak ve su kaynaklarının geliştir
me birlikleri kanunu tasarısı hakkında 
(1/206) 4 

Maliye Komisyonu raporları 

— 1967 feaJkırada istüikraızı hakkında -ka
nun tasarısına dair (1/391) 280394,291? :3O0, 

312,30* :3«7 
— Cumhuriyet ıSeaıatosu Kastamonu 

Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 (arkadaşı
nın, Musfeafaoğlu Murat Çahşkan'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağiLanmasraa 
dair kanun teklifi hakkında (2/302) 7»:79, 

284:288 
— Cumhuriyet (Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Di'fceçiijril ve €9 aıik-adaşının, Kore 
Savaşına katılan Mehmet Mirsaoğlu 1928 
doğumlu Hacı Altıner'e vatani hizmet ter-
tfbiaıden maaş bağlanması hafldkmıd'a kanun' 
teklifime dair '(2/355) 79,288 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir 
MiUetv^illi Mustafa Uyar ve II arkadaş,!-



- 1 2 -

Sayfa 
mm, Taran Kredi Kooperatifleri Kanunuma 
feâzı 'maddeler eklemmesine ve Ibu 'kanunun 
bir maddesinin [kaldırılınasıma dair kamun 
-teklifi hakkında (2/75) 4 

— Emekli sanduklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanumlaraıa tâbi 
hizmetlerin birleştirilmesi -hateki'ndaki ka
nuna geçİei bir madde ekiemımesine dair 
kanun tasarısı hakkımda (1/56) '"'• 79 

— Gelir Vergisi Kanununun Ibâzt (mad
delerinin değiştirilmesi halkkınd-a kamun 
tasarısına dair (1/426) 65 

— Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 
6 aritadaşınün, kadro dolayısiyle açıikıta 'ka
ftanların -açıkta geçirdikleri sürelerin kı
dem ve emekliliklerine sayılmasına dair 
kanum teklifi hafeJkMid-a (2/511) 467 

— Ordu Milletvekilleri! Sadi' Pehlivan-
oğlu ve Kemal Şensoy'un, '5434 «ayılı Ka
nuna geçici bir madde -eklenmesine dair 
ıkamm teklifi haildkında (2/295) 4 

— Trabzon MilHetvejldli Ekrem Dilkmeıı 
•ve 9 arkadaşınım, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 31 mei maddesine toir 
fıkra eklemmesi 'hakkında kamım teklifime 
dair (2/116) 4:5 

— Türk Parası Kıymetini Konuma hafc-
Ikmdaki 1567 sayıcı Kanunun yürürftik sü
resinin uızatılmasına dair ikan un tasarısı 
hakkında (1/422) 199:199,277:280 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka-
mmuma ek 'kanun tasan-sı hakkında 
('1/345) 79,502:508 

— Ankara Üniversitesi 'kuruluş. kadro-
l an 'holokındaki 523!9 sayılı Kanuna ek 
Adana Ziraat Fakültesi 'Vuroâuş kadroları 
kamumu tasarısına dair (1/398) 79,543:554 

— Ankara Üniversitesi kuruluş, kadro
ları hatokmdaki 5^39 sayılı Kanuna ek 
Açanım tasarısı hafoknıda (il/344) 308,'5O3T506 

— Ankara Üniversitesi (kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
ikajnujı tasarısı hakkında (1/379) 308 

— Ankara Üniversitesi.kuruluş dcadro-
l an Kanununa ek "kamun, tasamı hakkında 
(1/380) 308:309,506:509 

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 

Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ve 
ikurulacak olan -teknik okullarda 'geçici su<-
rette yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi 
görevlendirilmesi hakkında Ikamun tefclîfi-
<ne dair (2/181) 4,268:276 

— Gece Öğretimi yapan tstaralbul Üni1-
Tersitesi Edefo-İyat Fakültesi öğretim 'üye
leri ile öğretim yardımei'larma v« diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair 'ka
nun tasarısı hakkında -fl/370) 322:356 

— tstanlbu'l üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5247 sayılı Kamuna ek ka
nun tasansı hakkında (1/452) 309,501:502 

— İstanbul Üniversitesi kuruluş feadm-
lan Kanunumı ok ık-anun tasarısı ha-kOnmda 
C1/387) 309,333 £43 

— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-
oğlu -ve 13 arkadaşının Rulet, titlt, langırt 
ve benzeri oyun alet ve mak'inaları hakkın
da kanun teklifi ilo Hakkâri Milletvekili 
Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi M. Ali Demir'in, Türk Ceza Kanunu
nun 567 nei madd'esi'ne Mr fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi hakkında (2/301,. 
2/173, 2/178, 2/180) 19:28 

— 31 Mayıs 1965 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici 
hirinei, ikinci, üçüncü 'maddelerimin yürür
lük sürelerinin (20) yıla çıkarılmam ve ge
çici dördüncü maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/371) 5,475:480 

— Trabzon Milletvekili Hamdi Orhun'
un 3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 
24 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifine daftr (2/343) 79 

— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, 22 . 3 . 192(5 tarih ve 789 sayılı Ma
arif Teşkilâtına dair Kanunim 21 nei mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi hakkında (2/259) 309 

— 3530 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kal
dırılması ve bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile 3530 sayılı Be
den Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Ka
mına bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
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Sayfe 
yapılması, 6 neı maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanıma bir ek madde eklenmesi hak
kında kamın tasarısına dair (1/153, 1/321) 5 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
— 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ih

tiyat askerî memurları Kanununun 14 neiî 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
ta>sarısnıa dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında (1/77) 8:14 

Plân Komisyonu raporları 

— 6990 saydı Atatürk (mivcrsttesıi Ka-
ııurauııa ek konun tasarısı hakkında (1/345) 79, 

502:503 
— Ankara (jnd'versi'tftsi kurulup kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kamum ek Ada
na Zira-at Fakültesi kuruluş kadroları ka
nunu tasarısı hakkında (1/398) 79,543:554 

— Ankara Üniversitesi ukruluş 'kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kamımı ek ka
mın tasarısı hakkında (1/344) 308,503:506 

— Ankara Üniversitesi kuruluş, kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nıta tasarısı hakkında (1/379) 308 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro-. 
lan Kanununa ek kanım tasarısı hakkın
da (1/380) 308:309,500:509 

— Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, 
gece eğitimi yapan yüksek dereceli İstan
bul Akşatn Teknik Okulumla görevlendiri
lecek öğretmenler ile -asistanlara ve diğer 
personeîc verilecek ek ücret kamunu tekli
fine dair (2/166) 308,528:533 

— 1967 kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısına dair (V391) 280:284,297: 

300,312,384:387 
— Cez&la-nn infazı smısmda ve infaz

dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı 
hakkında (1/113) 78 

— Cumhuriyet Senatosu Başkanvekİli' 
Fikret Tur hangi) ve 4 arkadaşının, Cumhu
riyet Senatosu Memur vç İç/hizmetler Teş
kilâtı kanunu teklifi hakkında (2/508) 4 

— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ve 
kurulacak olan teknik okullarında geçici 

Soy/« 
surette yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi 
görevlendirilmesi hakkında k>anun teklifine 
dair (2/151) 4,268:276 

— Cumhuriyet Senato su Kastamonu 
Üyesi Abmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşı
nın, Mustafaoğlu Muraıt Çahşkon'a vatana 
hizmet tertibinden aylık bağlammasmia d'a-
İr kanun teklifi hakkında (2/302) 78:79,284: 

288 
— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Di'keçligil ve 09 arkadaşının, Kore 
Savaşma katılan Mehmet Mrrzooğlu 1928 
doğumlu Bacı Altmer'e vatani hizmet ter
tibinden 'maaş bağlanması hakkında kanun 
teklifine dair (2/355) 79,288 

— Cumhuuıyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk Sandıkları hakkında 8.6.1933 
tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi hakkında (2/170) • 5 

— Cumhuriyet Senatosu Tımeeli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İ2mir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşı
nın, Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesinle ve bu kanunun 
bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi hakkında (2/75) 4 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
mına bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin İçişleri Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarlama 
dair (1/269) 500:501 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağh (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Ka
nunla değişti! rilen Dışişleri Bakanlığı kıs
ınma bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 
kanun tasanema dair (1/352) 5 

— Emekli s&ndıİdariyle mâlûKyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki ka
nuna geçici Mr madde eklenmeAıe dair ka
nun tasarısı hakkında (1/56) 79 

— Gece öğretimi yapan İstanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretilm yardımcılarına ve diğer perso-
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n BayU 
neline ek ücret verilmesine •dair 'kanım ta
samı'hakkında (1/370) 322:355 

— Geflir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/426) 8,61,62:65 

— Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiş-
tiriîımesî hakkında kanun tasarısı ve Cum
huriyet Senatosu Tuneeli Üyesi Mehmet 
Ali Dami'rln, 5652 sayılı K-araunm 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun' 
teklifine dair (1/200, 2/171) - 4 

— İstaribul Ünivensiteisi kuruluş kad
roları 'hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı hakkında (1/452) 309,501:502 

— İstanbul Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa -ek kanun tasarısı hali
kında (1/387) 309,533 =543 

— tamir Milletvekili Mustafa Uyar ve1 

11 arkadaşnıın, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Kesat özarda'nm, 2834 sayılı 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesine fık
ralar 'eklenmesi hakkında kanun teklifle
rine dair (2/16, 2/177) 79 

— Kanun ve katfam&raeler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Koope
ratif leri BirUklerû nezdinde tekevvün eden 
Hazine akacaklarının terkini hakkında ka
mın tasarısına dair (1/270) 4 

— Kastamonu MiHetvekfli Satiri Kes
kin ve 9 ankadaşnıın, 6831 sayılı Orman 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifli hakkında (2/124) 5 

— Konya Milletvekili FaMh Özfakih 
ve 14 arkadaşının, nafaka 'alacaklarının ya
bancı memleketlerde tahsili üe ilgili sözleş
meye katılmamızın uygun 'butanduğuraa da
ir kanun teklifi hakkında (2/51) 18:19 

— Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve1 

6 arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kı
dem ve emekliliklerine sayılmasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/511) 467 

— Ordu Milletvekili Sadi PehKvanoğ-
lu ve Kemal Şenşoy'un '5434 sayılı Kanuna 

Sayfa 
geçici 'bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/295) 4 

3.1 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici bi
rinci, ikinci, üçüncü nHaddelerinün yürür
lük sürelerinin (20) yıla çıkanltması ve 
geçici dördüncü maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/371) 5,475:480 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/406) 45:55 

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü kuruluş ve görevlenl hakkındaki Kanu
na bir madde eklemmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/363) 79 

— Toprak ve ısu kaynaklarını geliştir
me birlikleri kanunu tasarısı hakkında 
(1/206) 4 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli1 

Sandığı Kanununun 31 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tekliiıfin.e 
dair (2/176) 4:5 

—. Türk Parası Kıymetini Koruma 
hakkındaki 1567 sayılı Kanunun yürür
lük sürecinin uzatılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/422) 189:199,277:280 

— 3017 sayılı Sıhhat ve îçtlmai Muave
net Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu
nun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında ve 
bu kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 
sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/416) 474:475 

— 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı nraddeleninin kaldı
rılması ve 'bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ile 3530 sayılı Beden 
Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Kanu
na 'bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması, 6 neı maddesinin değiştirftonesii ve 
bu kanunla bir ek madde eklenmesi hakkın
da kanun tasaTi'sma dair (1/153, 1/321) 5 
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Sayfa 
Sağlık re Sosyal Yardua Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Aydm "Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Taba-

. bet ve Şuabatı sanatlarının tara icrasına 
dair 1219 sayılı Kanuna bir geçiei madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/140) 80 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 
4862 sayılı Kanununa bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kamın 
tasarısı hakkırida (1/406) 45:55 

— Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/180) 135 

— 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Ka
nununun 24 ncü maddesinin 2 mci fıkrasın
da ve bu kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 
7138 sayılı kanunlara bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında 474:475 

— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'-
un, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Ka
nununun 28 nei maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/131) 79 

Tarım Komisyonu raporları 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arakdaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milleetvekili Reşat Öaarda'nın, 2834 sayılı 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hak
kındaki Kanunun 19 ncu maddesine fıkralar 
eklenmesi hakkında kanun tekliflerine da
ir (2/16, 2/177) 79 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/124) 5 

— Umumi Hıfsıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/180) 135 

Ticaret Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Tuneeli Üyesi 
Mehmet Ali Demircin, Türkiye Halk Banka
sı ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 

tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi hakkında (2/170) 5' 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile îznıir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşı
mın, Tanm Kredi Kooperatifleri Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi hakkında. (2/75) 4 

— Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhu- , 
riyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'm, 5652 sayılı Kamunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tek* ! 
lifine dair (1/200, 2/171) 4 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci I 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı 
Tanm Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hak
kındaki Kanunun 19 ncu maddelerine fıkra- ( 
lar eklenmesi hakkında kanun tekliflerine 
dair (2/16, 2/177) 79 

— Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tanm Satış Koope
ratifleri Birlikleri mezdimde tekevvün eden 
Hazine alacaklarının terkini hakkında ka
nun tasarısına dair (1/270) 4 

— Türk Parası Kıymetini Koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/422) 189:190,277:280 

Turtam v« Tanıtma Komisyonu raportan 

— Gaziantep Milletvekili Ala İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın 
Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten 
Ikaldınlmasına daîr kanun teklifi hakkında 
(2/41) 80 

— Kayseri MttlletveMU Atıf Hacıpaga-
oğlu ve 13 arkadaşının, Enlet, <tilt, langırt 
ve .benzeri oyun alet ve (tnafeinalan hak
kında kanun teklifi ile Hakkâri Milletve
kili Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi M. A l Demirlin, Türk Ce
za Kanununun 567 noi (maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun ttfelifi hakkında 
(2/301, 2/173, 2/178, 2/180) 19^28 
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SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

Çekilmeler 
— Afyon Karahiaar Milletvekili Musta

fa AJkalın'm, partisinden ve Baçkanlik Di
vanı Kâtipliğinden çekilmesi {4/261) 7:8 

— Bingöl Milletvekili M. Eımin <MJI-
doğdu'nun Y. T. P. den ayrılara* A. P. ne 
ıgireçeğinden, Y. T. P. kontenjanından ®e-
Gtlmıis. olduğu Maliye ve 'Bayındırlık (komis
yonlarından istifası (4/282) 629 

— Çorum Milletvekili Haısan Lâtif Sa-
rıyüee'riiın, Turizmi ve Tanıtma Komisyo
nu üyeliğinden İstifası (4/270) 267 

— Erzincan Maietvekili Nafiz Giray1-
in, partisinden çekilmiş -olması sebebiyle1 

parti oranı içinde «ecikn'İş olduğu Meclis 
Hesaplarını İnceleme ve Gümrük ve Tekel 
komisyonlarından da •çekilmesi (4/273) 469 

— Kars Milletvekili Cengiz Ekinei'nkı, 
partisinden ayrıldığı için parti oranından 
seçilmiş olduğu Ulaştırma ve Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar komisyonlarından çekil
mesi (4/277) 521:522 

—Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, üyesi olduğu T. B. M. Meclisi Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nundan istifası (4/283) 629 

— Konya Milletvekili ismet Kapısının, 
'Ba^kanlik Divanı Kâtipliği görevine «eçil-
•mjş olması sebebiyle üyesi bulunduğu 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından çekil
mesi 581 

— Nevşeîrir Milletvekili Aîi Baran 
Numanoğlu'mm, Enerji ve Talbiî Kaynak
lar Komisyonu üyeliğinden - 'çekilmesi 
(4/269) .267 

— Y. T. P. Grupu BaşkanveMUiğimn, 
Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Türk Grupuna «eçilmiş edan Ağrı Milletve
kili Kasım Küfrevi^neı çekilmesi 629 

İaâtlfir 

— Anîcara MiltetçeMH Hasan Tez'e, has
talığına binaen, 4 . 1 . 1968 tarihinden 
(itibaren 1 ay izin verilmesi (3/823) l'Ç9:İ70 

— Aydm Milletvekili Kemal Ziya öz-
•türk'e, hastalığına binaen, 20 . 12 , 1967 

Sayfa 
tarihinden itibaren 15 gün izin verilmesi 
(3/823) 169:170 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
ya, mazeretine binaen, 15 , 1 . 1968 tari
hinden itibaren 12 gün izin verilmesi 
{3/842) 629:630 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'a, mazeretine binaen, İS . 1 . 1968 ta
rihinden itibaren 15 gün izrin verilmesi 
(3/842) 629:630 

— Hatay Milletvekili Abdullah CflH'ye, 
hastalığına hinaen, 13 . 12 . 1967 tarihin
den itibaren 10 gün izin verilmesi (3/842) 629: 

630 
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'a, 

•mazeretine binaen, 15 . 1 . 1968 tarihin
den itibaren 10 gün izin verilmesi (3/842) 629: 

630 
— Kayse'ri Milletvekili Mehmet Yüce-

ier'e mazeretine binaen, 10 . 1 . 1963 ta
rihinden: itibaren 10 gün izin veritfmesi 
(3/842) 629:630 

— Mardin Milletvekili Fuat Uhıç/a has
talığın™ binaen, 24 . 1 . 1963 tarihinden' 
itibaren 15 güm içini verilmesi (3/842) 629:630 

— Muğlfcı Milletvekili Adnıatn Akarca'-
ya hastaliğına binaen, 1 . 12 . 1967 tari
hinden1 itibaren 30 gün izin verilmesi 
(3/842) ' 629:630 

— Sivas Milletvekili! Tevfik Koraltan'a 
mazeretine binaen, 10 . 1 . 1968 tari
hinden) itibaren1 20 gün izin verilmesi 
(3/842) 629:630 

— Zonguldak Milletvekili Cahit Kara-
kas/a hastalığına binaen, 2 . 12 . 1967 ta
rihinden itibaren 45 gün' izin verilmesi 
(3/842) 629 ;630 

— Zonguldak Milletvekili Ferzi Fırat'a1 

hastaftğınıa binıaîen 13 . 12 . 1967 tatihinı-
dıen itibaren' 17 gün Mn verilnıesi (3/823) 169: 

170 

Seçimler 

— Başkanlık Divanında boş bulunan 
bir kâtip üyelik için T. t. P. Grupunun, 
gruplarınca aday gösterilemiyeceğine ve 
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Sayfa 
M. P. Grupumın da Konya Milletvekili is
met Kapısız'ın aday posteriIdiğinc dair 470:472 

— Konya Milletvekili ismet Kapısız'ın 
Başkanlık Divanı Kâtipliği görevine seçil
mesi . 581 

Yasama dokunulmazlığı 

— Adana Milletvekili Turhan DiHigil'-
in yasama dokunulmazlığı 205,409 

Adalet Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf

fer özdağin, KİKC Adliyesinde vukııbulan 
olaylara dair Adalet ve irişleri bakanların
dan sözlü sorusu (G/561) 450 

— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe' 
nin, Aydm ili1 hudutları içinde bulunan 
Bafa Göh'm'ün mülkiyetine dair Maliye, 
Adalet ve Enerji ve Tabiî Kaynaklat* ba
kanlarından sözlü sorusu (6/539) 447 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
emekli bir memurun ölümüne esbebiyet ve
ren CENTO Teşkilâtında görevli ingiliz 
Çavuşu hakkında Türk kanunlarına göre 
neden kovuşturma yapılmadığına dair Ada
let, Dışişleri ve İçişleri bakanlarından so
rusu vo Dışişleri Bakanı ihsan Sabrı f-*'S-
layansiriii sözlü cevabı (6/359) 105:108 

— Erzurum Milletvekili Gıyase,ttin Ka-
nıca'nm, Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını 
yayımlıyan bir derginin toplat m i masına 
dair içişleri' ve Adalet hakanlarından sözlü 
sorusu (6/685) 135 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
I »ir dergide yayımlanan milletimizi bölücü 
nitelikteki yazılara dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/578) 453 

— Kars Milletvekili i Muzaffer Şanıiloğ-
lu'nun, Kars ili merkez ve ilçelerinin Hü
kümet konağı, halıcılık müessesesi, yol, ada
let, sarayı, baraj, deri ve iplik fabrikası ih
tiyacı ile kok kömürü tahsisatının artırılıp 
aıtırılmıyacağma dair Maliye, Sanayi, Ada
let, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıkla
rından sözlü sorusu (6/695) 466 

Sayfa 
— Ankara Milletvekili Kâzım Cogkım'-

uıv yasama dokunulmazlığı 621 
— Hakkari' Milletvekili Ali Karahan'-

ın yasama dokunulmazlığı 62 L 
— istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 

yasama dokunulmazlığı 135 
— Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak

kı Esatoğlu'mm yasama dokunulmazlığı 135 
— Trabzon Milletvekili! Osman Turaıı'-

m yasama dokunulmazlığı 166,468 

— Konya Milletvekili Nazif Kıırucu'-
nun, mahkemelerdeki işlerin süratini sağ
lamak konusunda no düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Adalet Baltanı Hasan Dinçcr'iu 
sözlü cevabı (6/439) 239:24:2 

Barbakandan 

— Afyon Karalıisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Federal Almanya Cumhuri
yetine yapılan ziyarete dair Başbakan ve 
Dışişleri Bakanından sözlü .sorusu (6/557) 450 

-— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlüğü ile Adana Şubesindeki 
hizmetliler arasında vukubulan ihtilâfa dair 
Başbakan ve Çalışına Bakanından sözlü so
rusu (6/584) 453:454 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarcla'nın, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine 
ve malî kaynaklarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/533) 443 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan 
vatandaş! ar m evlerinin ne zaman ve ne 
şekilde yapılacağına dair Başbakandan so
rusu ve imar ve iskân Bakanı Haldun 
Menteseoğlu'nun sözlü cevabı (6/416) • 109:117 

—• Eskişehir Milletvekili Hayrl Bayar'-
ııı, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye İl
çelerine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin 
satışına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/525) 442 

— 'Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, Erzuram radyosuimuDi yayma 

SORULA» VE CEVAPLARI 
A — SÖZLÜ SORUL İR VE CEVAPLARI 
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Sayfa 
başlatılmaması sebebime dair Başbakan
dan sözlü sorusu, (6/576) 453 

— Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
hangi İktisadi Devlet TeşekküUerinin si
gorta şirketlerine ortak -olduklarınla ve 
bu teşekküllerin sigorta (işlerini hangi si
gorta şirketlerine yaptırdıklarına dair 
Başbakandan sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkol'in sözlü cevabı. (6/363) 108, 

233,439,594:601 
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah

sin Uzunum, Başbakanın .beyanat ve ic
raatına dair Başbakandan sözlü sorusu, 
(6/575) 453 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nün, işsizlik sigortalarınım ne zaman tat
bik okmaeağma dair (Başbakan ve tÇalış-
ma Bakanından sözlü sorusu. '(6/514) 442 

— Konya Milletvekili (Nazif Kurucu' 
nnın, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazile 
rin sulanmasına ve hidro - «lektrik ener
jisi sağlanmasına dair Başbakan, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so 
rusu. (6/542) 447 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu' 
ımn, Konyafam Doğamhisar ilçesinin kal 
kındırılmasma dair Başbakan, Tarım, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu. '(6/566) 450 

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nun, memleketimizdeki işsiz sayısına ve 
gelecekteki inkişafıma dair Başbakan ve 
Çalışma 'Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 442 

— Mardin Milletvekili itbrahim Ay-
soyton, Mardin üinde, İkinci Beş Yıllık 
'Plânda, iktisadi durumda ferahlık yara
tacak bir sınai yatırım yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğime dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/696) 513 

— Nevşehir (Milletvekili (Salahattin 
Hakkı 'Esatoğlulnım, Almanya ve Belçi
ka'ya yapılan geziye dair Başbakandan 
•sözlü sorusu. i(6/555) 450 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy- . 
sal'un, UNESCO tarafından, iki Türk'
ün, Dünya gençliğine Örnek insan seçilip 
seçilmediğine dair Başbakan, Millî Eğitim 

Sayfa 
ve Turizm ve Tanıtana (Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/522) 442 

Bayındırlık Bakanından 

— Afyon Milletvekili Mustafa İAka-
lın'ın, Afyon - 'Şuhut yol güzargâhımın, 
kadîm İstanbul - Antalya yolu istikame
tinde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakamın
dan sözlü sorusu. (6/491) 441,613 

— Bilecik Milletvekili îsmail Selçuk 
Çakıroğlu'nun, Bozüyük'ten geçen îstan^ 
bul - 'Eskişehir yolu için yapılan istimlâk
lere ve (Eskişehir - Bursa yolumun kısaltıl
masınla dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/689) 204 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
aıun, Bozkır - Üçpınar - Hadim - Taş
kent - Tepebaşı - Ermenek yolunun geçi
şe açılmasına dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Orhan Alp'in sözlü eevabı. (6/563) 451: 

452 
— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-

•nun, fDoğannisar - Engüi - Akşehir yolu
nun 'bitirilmesine ve l>oğanhisar - Hüyuk -
Beyşehir yolumun geçişe, açılmasına dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı lOrhan 
Alp'in sözlü cevabı. (6/567) 450:451 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
num, Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç 
yolu inşasının, 5 Yıllık Plân hilâfına ge
ciktirilmesi sebebine dair sorosu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü ceva
bı. (6/534) 443:446 

— Ordu Milletvekili iŞadi İPehlivanoğ-
lu'mın, Ordu'da bir hava alanı inşasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayın
dırlık Bakanundan sözlü sorusu. (6/524) 442 

— Tokat Milletvekili (Fethi Alaeah'-
gun, Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal 
ve Artova'ya bağlıyacak ıkarayollamnın 
1967 yılı bütçe döneminde tamamlanıp 
tamamlanmıyacağma dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. '(6/465) 441,611 

Çalışına Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kuru-
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Sayfa 
mu Genel (Müdürlüğü ile 'Adana (Şubesin
deki hizmetliler arasında wkuibulan ihti
lâfa dair Ba§bakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/584) 453:454 

— Afyon SKarahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Ku
rumu 'Gktncl (Müdürlüğü ile Adama şube
sindeki hizmetliler sırasında vukubulan 
ihtilâfa dair Çalışma (Bakanından sözlü 
sorusu. (6/560) 450 

— Artvin Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nm, SFVansa'daıki iğcilerimizin hak ve 
menfaatlerinin korunmasına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/682) 3 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanjga-
nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna, ait has
tanelerin Devlete devredilip edilmiyece-
ğine dair Sağlık ve 'Sosyal Yanctıım ve Ça
lışma Bakanlarından sözlü sorusu (0/570) 452 

— Çorum Milletvekili Hasan 'Lâtif ıSa-
reyüee'nin, Mimıeapolis - Modine Türk 
Traktör Fabrikasından çıkarılan işçilere 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 621 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken 
•aramaya tafbi tutulup tutnltnadığına dair 
Çalışma Bakanından süzln sorusu (6/577) 453 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zamaın tatfcik 
olunacağına dair Başbakan ve Çalışma SB̂a-
kanından sözlü sorusu (6/514) 442 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, ınemlefkötimizdeki işsiz sayışma ve ge
lecekteki inkişafına dair Barbakan ve Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu ('6/515) 442 

— Malatya Milletvekili Şalban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve 'Gayret mahallelerin-
de, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait mes
kenlerin, kimler için inşa ettirildiğine ve 
halen kimlerin oturduğuna dair Çalışına 
Balkanından sözlü sorusu f6/4S9) 444,611 

Devlet Bakanmdan 

— Afyon Karanisar -Milletvekili Musta
fa Alkahn'ın, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün, nerelerde dinlenme tesisleri 
bulunduğuna dair sorusu ve Devlet (Baltanı 

Sayfa 
Kâmil Ocak'ın sözlü eevaıbı (6/496) 441,613: 

015 
— Kans Milk'ttvekili Adil Kurtel'in, 

1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulü
ne giren (kasaba ve köylerin adedinin »0 
kadar olduğuna dair Başbaikanfdan sorusu 
ve Devlet Bakanı Hüsamettin Atalbeyli'nin 
sözdü cevabı (6/547) 447:449 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, KırklareliMn hâizi ilçelerinde 
spor tesisleri yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Devlet Bakamından 
sözlü sorusu (6/546) 447 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofıi'-
oğlu'nun, fzmit'teJki spor tesisleri ihsasının 
ne zaman tamamlanacağına dair Devlet 
Balkanından sözlü sorusu (6/553) 449 

— Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, lâğvedilen va&ıf meımuriuklan ile İh
das edilen müdürlülkller,e dair Devlet Ba
tanından sözlü sorusu (6/688) 204 

— Traîbzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'ih, TralbzonVia sportif faaliyetlerin ge
lişmesi için ne Rİbi tedbirler alınacağına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(•6/558) +50 

Dışişleri Bakanından 
— Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'-

ııı, Federal Almanya Curnburiyetme yapı^ 
lan ziyarete dair Başbakan ve Dışişleri (Bal
kanından sözlü sorusu £6/507) 450 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Emekli (bir memurun ölümüne sebebiyet 
veren CENTO teşkilâtında göre<vli İngiliz 
Çavuşu hakkında, Türk kanunlarına ıgöre, 
neden kovuşturma yapılmadığına dair 
Adalet, Dışişleri ve İçişleri baklanların
dan sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan ıSabri 
Çağlayangil'in sötzlü cevalbı (6/359) 105:108 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, memleketimizin diplomatlık temsilci
lerine dair Dışişleri Balkanından sözlü so
rusu (6/543) 447 

— Mardin Milletvekilli Ibralhînı AJksoy'-
un, Mardin Valiliğince verilen pasaport
ları vize etmekten imtina eden Lübnan 
Büyükelçiliğinin bu tutumu konusunda ne 
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Sayfa 

gibi tedbîrlerin atamasının düşünüldüğü
ne dair Dışişleri Balkanından sözlü sorusu 
(6/475) 4*1 

— Trabzon Mlletvefkild Ali Rıza Uzu-
ner'İn, Amerikan - Bum Ortodoksları Li
deri Başpiskopos Yakovas'ın Şubat ayında 
yurdumuza girmesine »eden ve nasıl izin 
verildiğine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu !(«/806) 106,233,439,593 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Adana Milletvekili Mahımut Bozdo

ğan'ın, Ceyihan ııeİhri üzerinde bir baraj in
şasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından 
»Özlü sorusu (6/537) 447 

— Aydın ''Milletovclkîli NaMt Menteşe'-
nin Aydın ili hudutları içinde bulunan Ba^ 
fa 'gölünün mülkiyetine dair Maliye, Ada
let ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar balkanla
rından sSztlü sorusu (6/539) 447 

— Bitlis Milletvekili Gevdet Getoo-Ioğ-
lu'nun, Bitlis civarında bir 'h-idr-o - elektrik 
santrali kurulmasına dair Enerji ve Talbiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/530) 443 

— Bursa Milletvekili Sadretlin Çanga'-
ntn, TJÎubat gölü kıyısında bulunan Kara-
oğlan ve diğer köylerin su bacınlarından 
korunmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynak^ 
lar Bakanından sözlü sorusu («6/687) 165 

— Enzimim MÜl-efrTOkili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum ile deprem felâketline 
uğrıyan diğer yerlerin yakıt iMyacına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanın
dan sözlü sorusu ('6/680) 3 

— Erzurum Milletvekilli Nihat Diler'in, 
Erzurum ovasının sulanıması için ne düşü-
rtuldüğiina dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kayroa'klar Bakam Refet 'Seagin^n sözlü 
cevabı (6/442) 242:245 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Er
zurum ve dolaylarında petrol aranması ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/443) . 440,«07 

Sayfa 
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Boraks madeninin 'değerine ve bu maden
lerimiz için millî bir politikanın tevhit edi
lip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/551) 449 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şanıiloğ-
lu'tıtuı, Kars ili merkez ve ilçelerinin Hü
kümet konağı, halıcılık müesosei, yol, ada
let sarayı, baraj, deri ve iplik fabrikası 
ilıtiyaeı ile kok kömürü tahsisatının ar
tırılıp a rtınlmıya cağına dair sözlü soru 
önergesi Maliye, (Sanayi, Adalet, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlanndan sözlü 
sorusu.- (6/695) 466 

— Konya Milletvekili (Nazif Kurueu'-
mın, Konya ilinde sulama ile entamıif 
ziraati' hâkini kılmak için ne gibi çareler 
düşünüldüğüne daiı* Enerji ve Tabii Kay
naklar ve Tarım bakan lan IKİÎUI sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezgin'in sözlü cevabı (6/404) 117:122,239, 

439,602 
— Konya Milletvekili Naai? Kuru-

eıı'mın, Konya'nın bâzı ilçelerindeki ara
zilerin sulanmasına ve hidro - elektrik 
enerjisi sağlanmasına dair Başbakan, 
linerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/542) 447 

— Konya Milletvekilli Nazif Kura-
cu'nııtı, Konya'nın Doğanhisar ilçesinin 
kalkındırılmasına dair Başbakan, Tarım, 
Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/566) 450 

— Kinop Milletvekili Hilmi Isgü-
zar'm, kok kömürü almak istiyon gerçek 
ihtiyaç sahiplerinin bu ihtiyaçlarının na
sıl vo ne yoldan karşılanacağına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/406) 109 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'mın, memleketimizdeki petrol tevzi 
istasyonlarının sayısına, tanzimime ve sat
tıkları petrole dair Ticaret ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü so
rusu! (6/545) 447 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, cay üretimindeki partizan dav-



Sayfa 
ranışlara ve bozulan çaylara dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/565) 450 

İçişleri Bakanından 

—• Afyon Karahİsar Milletvekili Mu
zaffer üzdağ'ın, Rize Adliyesinde vukıı-
bulan olaylara dair Adalet ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/561) 450 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Ba-
lan'ın, 'Maraş'm, Elbistan ilçesinde tertip
lenen şairler gecesinde sıkan olaylara 
dair lejişleri Bakanından sözlü sorıısıı. 
(G/572) 453 

— Aydm 'Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Emekli bir memurun Ölümüne sebebi
yet veren OENTO Teşkilâtında görevli 
İngiliz Çavuşu hakkında, Türk kanunları
na göre, neden kovuşturma yapılmadığına 
dair Adalet, Dışişleri ve İçişleri bakanla
rından sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri OağlayangİTİn sözlü cevabı, (6/305) l'.)5: 

103 
— Erzurum 'Milletvekili Adnan Şen-

yurt'uıı, 9 - 10 Ocak 19C7 tarihinde Ho
rasan'da vukubulaıı hâdiselere ve orta
okul müdürünün -Erzurum'a nakil sebe
bine dair İçişleri ve Millî Eğitim, bakanla
rından sözlü sorusu. (6/516) 442 

— Erzurum Milletvekili Gıyasottiu 
Karaca'nm, Atatürk'ün kalpaklı fotoğ
rafını yayımlıyan bir derginin toplattırıl
masına dair İçişleri ve Adalet bakanların
dan sözlü sorusu. (6/685) 135 

— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'
in, eski Tokat Valisinin, Türk .Kadınlar 
Birliği Genel Merkezini deııetlİyeu 
müfettişin elinden zorla tahkikat evra
kını alıp almadığına dair İçişleri Haka
nından sözlü sorusu. (6/504) 450 

— Konya Milletvekili Nazif Kunı-
cu'nun, Akşehir Emniyet kadrosunun tak
viyesine dair İçişleri [Bakanından sözlü so
rusu. (6/540) 447 

— Konya Milletvekil i Nazif Kı ını -
cn'ıuın, Konya 'n ın [ilçelerdeki j a n d a r m a 
ve polis teşki lâ t ına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/541) *147 

Sayft. 
— Konya Milletvekili Nazif Kuru-

eu'nun, Türkiye'de, dışardan yönetilen 
bir Hıristiyanlık propa-gandası olup olma
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/431) 117,239,439,601 

— Konya Milletvekili Nazif Kuru-
eu'mm, Türkiye'de, merkezli dışarda bu
lunan kaç dernek olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu, (6/430) 117,239, 

439,601 
-— Konya Müîetvekili Nazif Kuru

cu'mm, yeniden hazırlanmakta olan köy 
kanununun ne zaman Meclise sevk edi
leceğine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/436) 239,440,605 

— Kırklareli 'Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklarollİ'nde artan hırsız
lık olaylarına ve emniyet teşkilâtına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/550) 449 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'-
ııı, 21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emni
yet Komiserliğinde bâzı şahısların ev
lerinin aranması, dövülüp, hakarete mâ
ruz IH rakılmaları sebebine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 453 

— .Sivas Milletvekili Nazif Kuru-
eu'ııun, Hivas'ın Şarıkışla ilçesi Belediye 
Başkanı ile idare âmirlerinin tutumu
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(G/569) 452 

imar ve tskân Bakanından 

— Afyon Mlilletvekili Muzaffer öz-
da£'ın, Ankara'ya bağlı Solîasıl köyü
nün heyelandan korunması için ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu. (6/55G) 450 

— Erzurum Milletvcküi Adnan §en-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi ban
kaları tarafından yaptırılmakta olan ikra
miye evlerinin, yurdun muhtelif yerlerin
de yapılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Maliye, Ticaret ve İmar ve İs
kân bakanlarından sözlü sorusu. (6/449) 440, 

607 
— Erzurum, Milletvekili Gıyasettin 

Karaca'nın, deprem bölgesinde evleri yı
kılan vatandaşların evlerinin ne zaman ve 
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Sayfa 
ne şekilde yapılacağına dair Başbakandan 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Mcntcşeoğlu'nun sözlü cevabı, (6/416) 109«:117 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzü-
ııor'jıı, Trabzon'nun, Araklı ilçesine bağlı 
Köprüüstü köyünde sel felâketine mâ
ruz kalan ailelere yardım yapılması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair İmar 
ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından so
rusu, ve İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Mcntcşeoğlu'nun sözlü cevabı, (fi/389) 108, 

233:235 
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 

Uzımer'in, 7269 numaralı Kanunun Trah-
zoıı bölgesindeki uygulamasına, 2510 nu
maralı Kanunun yeterli olup olmadığına 
ve orman içi köylerin iskânına dair İmar 
ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/549) 449 

— Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağ
lı Kızılkaya köyü sakinlerinim iskânla
rına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu, (fi/528) 443 

— Yozgat Milletvekili Nuri Kodaınan-
oğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağ
lı Çifteköy sâkinlerinin iskânına dair 
İmar ve İskân Çakanından sözlü so
rusu. (6/529) 443 

Köy İşleri Bakanından 

— Afyon Milletvekilli Muzaffer Özdağ'-
m, Ankara'ya bağlı Solfasıl köynün sey-
lâpdan korunması için ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu. (6/556) ; 449 

— Erzurum. Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Bakanlık 'Teşkilât kanunu tasa
rısı üzerindeki çalışmaların hangi safha
da olduğuna dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/354) 105,233,439,594 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Orman içli köylerinin kalkınması 
İçin 1965 ve 1966 yıllarında yapılan işi 
lerin neler olduğuna dair Tarım ve Köy 
İşleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/444) 440 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli Vize ilçesine bağ
lı Soğucak köyünde çıkmakta bulunan 

Sayfa 
Davalı Pınar içme suyuna dair İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (C/693) 408 

— Kırklareli •Milletvekili Hasan Tali
sin Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün 
tutumuna dair Koy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/526) 442 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'un, Araklı ilçesine bağlı 
Köprüüstü köyünde sel felâketine mâ
nız kalan ailelere yardım yapılması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair İmar 
ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından so
rusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşcoğlu'nun sözlü cevabı. (6/389) 108,233: 

235 

Maliye Bakanından 

— Aydın Milletvekili Kahİt Menteşe
nin, Aydın lili hudutları içinde bulunan 
Bafa Gölünün mülkiyetine dair Maliye, 
Adalet ve »Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kaıılanndan sözlü sorusu. (G/539) 447 

— Kırklareli 'Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un Kırklareli'nin Lüleburgaz, 
Babaski, Pmarhisar ve Demirköy ilçeleri
nin Hükümet Konağı (ihtiyacına dair, Ma
liye Bakanından sözlü'sorusu, (6/683) 4 

— floram Milletvekili Hasan Lâtif 
'Sarıyüec'nin, Çankaya Vergi Dairesinde 
suiistimal olup olmadığına dair Maliye Ba
kanından sözlü sorasu. (6/512) 441:442 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi banka
ları tarafından yaptırılmakta olan iikra-
miyo evlerinin, yurdun muhtelif yerlerin
de yapılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Maliye, Ticaret ve İmar ve İskân 
bakaıılanndan sözlü sorusu. (6/449) 440,607 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü Teşkilâ
tında çalışanların terfilerine dair Tarım 
ve Maliye bakanlannda.u sözlü sorusu, 
(6/544) 447 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Kars ili merkez ve ilçelerinin 
Hükümet konağı, halıçık, müessesesi, yol, 
adalet sarayı, baraj,-deri ve iplik fabri
kası ihtiyacı ile kok kömürü tahsisatının 
artırılıp artırılmıyaeağına dair Maliye, 



Sayfa 
Sanayi^ Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar bakanlarından sözlü sorusu. (6/69f>) 466 

— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, Kocaeli'nde Hükümet konağı inşası
nın düşünülüp d üşünlmc di ği no dair Mali
ye Bakanından sözlü sorusu, (G/552) 44!) 

Millet Meclisi Başkanından 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nııı, Millet Meclisi Teşkilâtı içinde faz
la mesaî ücretli tatbikatı olup olmadığı
na dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu. (6/579) 45;} 

— İstanbul 'Milletvekili Nuri Ero-
ğan'ın, bâzı siyasi parti mille t ve killeri
nin devamsızlıklarına dalir Millet Mec
lisi Başkanından sözlü sorusu. (6/580) 453 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, bir milletvekilinin -Bütçe Komisyonu 
Önünde oyuncak tabanca patlatıp patlat
madığına dair Millet 'Meclisi Başkanından 
sözlü sorusu. (6/684) 78 

Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon Milletvekili Mustafa Aka-
lm'm, lise ve ortaokullardaki müdür yar
dımcılarının, haftalık ders saatlerine ve 
bunların girmedikleri dersler için diğer 
öğretmenlere ödenen ücretlere dair soru
su ve Millî Eğitim Bakanı tllıami Ertem'-
in sözlü cevabı. (6/490) 441,611:612 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, Samsun İlköğretim Müfettişinin 
Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsüne 
açılan burs imtihanını kazanıp kazanmadı
ğına dair 'Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/571) 453 

— Aydın Milletvekili Reşat Ozarda'-
nin, Kurban Bayramı süresince açık bu
lundurulan İstanbul müzelerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu, (6/532) 443 

— Burdur ıMilIctvekili Fethi Çclik-
baş'm, Ticaret Lisesi mezunlarının, üni
versitelerin sosyal ilimler tedris eden fa
kültelerine girebilme imkânlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/504) 441 

Sayfa 
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 

Sarıyüc'e'nin, Ankara Belediye hudutları 
içindeki ilkokullardan nakil ve tâyin yö
nünden sıra dışı tutlanlara iMilIî Eğitim 
Hakanından sözlü sorusu. (6/686) 165 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'tın, !) - 10 Ocak 1967 tarihinde Ho
rasan'da vuku bulunan hâdiselere ve 
ortaokul müdürünün Erzurum'a nakil se
bebine dair İçişleri ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/516) 442 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan 
adında, asistan veya doçent, Mirinin olup 
olmadığına dair Millî 'Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/477) 441,611 

— Kırklareli 'Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Antkara Üniversitesi Dil -
Tnrilı ve Coğrafya Fakültesi ile İstanbul 
Edebiyat Fakültesinden mezun olanlara iş 
teminine ve Fen Faikültel erinde de gece 
öğretimi yapılmasının düşünülüp düşü
nü tını ediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan aözlü sonısu (6/694) 408 

—• Kırklareli 'Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, KırklareM'ne ıbağlı Babaeski 
ilçesinin -ortaokul ihtiyacına 'dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/535) 446 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
ilkokul öğretmenlerine de konut yapıl
masının düşünülüp düs.ünübnediğdne dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı llhâmi Er-
tem'in sözlü «eratta (6/458) 441,610:611 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Kütahya Millî Eğitim Müdürünün 
Öğretmenler üzerinde yaptığı (kanun dışı 
baskılara dair Millî Eğitim Balkanından 
sözlü sorusu (6/618) 122 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
•sal'ın, UNESCO tarafından, üki Türk'ün 
Dünya gençliğine örnek insan seçilip se
çilmediğine dair Başbakan, Millî Eğitim 
ve Turkm ve Tanıtma bakanlarından sözlü 
sorusu '(6/522) 442 

— Sinop Milletvekili Niyazi özgüc/ün, 
Sinop ilindeki Kız Teknik ve Akşam Sa
nat Okuluna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/692) 408 
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Sayfa 
— Tralbzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-

er*in, Karadeniz Teknik üniversitesinin 
ihtiyaçlarına dair Millî Epti ın Balkanın
dan sözlü sorusu (6/519) 442 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzıın-
i'i-'in, Trabzon'daki "Fatih Eğitim Ensti
tüsü iyin ye-ni bir bina inşa edilıtnesine dair 
Millî Eğitim (Bakanından sözlü sorusu 
(6/582) 453 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Tralbzon ili ve ilçelerinin ortaokul, 
lise, sanat ve teknlik okul ihtiyacını gider
mek için ne 'gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair sorusu Millî Eğitim Bakanı İlhami 
Ertem 'in sözlü cenubi (6/390) 108:109,235:239 

Millî Savunma Bakanından 

— Traıbzon Milletvekili A l Rıza Uzun-
er'in, Kara Ordusu görev malûllerine dair 
Millî (Savunma Bakanından «özlü sorusu 
(6/583) 453 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımdan 

— Bursa Milletvekili Sadretftin Çan-
ga'nııı, Sosyal Sigortalar Kurumuma ait 
hastanelerin Devlete devredilip odıilmiye-
ucğiıiG dair Sağlık ve Sosyal Yandım ve 
Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/570) 452 

— Edirne Milletvekili Tüıikân Seç-
ıkin.'iıı, ibfızı ilâç lâboratuvar ve fabrikala
rına ortak İmlunan doktorlara dair Sağ
lık ve Sosyaıl Ya.rdım Balkanından sözlü 
sorusu (6/523) 442 

— Edirne Milletv^ltÜli Türkân Seçkin'-
in, çocuk •felcine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Balkanından sözlü sorusu (C/691) 204 

— Gümüşane Milletvekili Sabri öz-
can San'm, G-ümüşane ilinin sağlık hiz-
anetlerine dair Sağlık ve 'Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu •(6/527) 443 

Saaayi Bakanından 

—. Biledik Milletvekili İsmail Selçuk 
Çakıroğlu'mın, istihsal edilen şeker mik
tarına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/690) 204 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şâmil-
oğlu'mın, Kars ili merkez ve ilçelerinin 

Suyla 
Hükıimıet konağı, halıcılık ımüosseNesi, 
yol, adalet sarayı, 'baraj, deri ve iplik 
fabrikası ihtiyacı ile kok kömürü tahsisa
tının artırılıp artırılnmıyaeağına dair Ma
liye, Sanayi, Adalet, Enerji ve Ta'bü Kay
naklar 'bakanlarından sözlü sorusu 
(6/696) 466 

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nım, Türkiye'de yabancı sermaye ile ku
rulan isletin elerin istihsallerinin, muay
yen 'bir kısmının ihraccdilmesi içlin alın
mış bir tedbir olup olmadığına dair Sa
nayi ve Ticaret Bakanlarından sorusu ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Tünkel'in sözlü ce
vabı (6/438) 239,440,605:606 

Tarım Bakanından 

— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrin
de çalışan personelin adedine ve ikramiye 
verilip verilmediğine dair Tarım Bakanın
dan Sözlü sorusu '(•6/536) 446:447 

— Afyon Karakİsar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, Hayvan sağlık memurları 
hakkında, 3203 numaralı Kanuna göre çı
kartılan tüzüğe dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 450 

— İstanbul Milletvekili Has.it Ülker'in, 
Beslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Gru-
pu Başkanlığının, ilüzuıım aşikâr olduğu 
halde, lağvedilmesi gerekçesinin ne olduğu
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/44J) 242,440 

— İstanbul Milletvekili Reşit (ilker'in, 
Orman işi köylerinin kalkınması için 19C5 
ve 1966 yılarında yapılan işlerin neler oldu
ğuna dair Tarım ve Köy İşleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/444) 440 

— Konya Milletvekili Nazif Kurıı-
cu'nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan to
hum dağıtımında ne gibi esasların nazara 
alındığına dair Tarım Bakanından sözlü 
yorıısıı, (6/429) 117,239,439,-601 

—• Konya Milletvekili Nazif Kurııcu'-
nun, Konya ilinde sulama ile entansif zi-
raati hâkim kılmak için ne £İb; çareler dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü. 
sorusu. (3/434) 117:122,239,602 

http://Has.it


Sayfa 
—• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-

nun, Konya'nın Doğanhisar ilçesinin 'kalkın
dırılmasına dair Başbakan, Tarım, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
«orusu. (6/566) 450 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ur'in, Orman tienel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilcrine dair Tarım re Ma
liye bakanlarından sözîii sorusu. (6/544) 447 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ııer'iıı, Tarım arazisi yeterli olıtııyau Doğu-
Karadcniz Bölgesinde, bu nıcyaııda Trabzon 
ilinde hayvancılığın ıslah ve inkişafı için 
alınmış ve alınacak tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü so-
rusn.(6/335) 105,233,439,594 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Orman Tekniker Okulu
nun, meslekî öğrenimle görevli eleman ihti
yacının ne zaman giderileceğine dair 
Tarım Bakanından ısüzlü sorusu. (6/388) 108, 

233,439,601 

Ticaret Bakanından 

—- Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
ba§'ın, yağmurdan ıslanmış üzümlerin Ta-
rişçe satma!ııınıası için bir emir verilin ve
rilmediğine dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel'in sözlü cevabı. (6/452) 441, 

607:610 
— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-

yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi ban
kaları tarafından yaptırılmakta olan yer
lerinde yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Maliye Ticaret ve İmar ve İskân 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/449) 440,607 

— Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
hangi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigor
ta şirketlerine ortak olduklarına ve bu 
teşekinlilerin sigorta işlerini hangi sigorta 
şirketlerine yaptırdıklarına dair Başbakan
dım sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Tür
kel'in sözlü cevabı. (6/363) 108,233,439,594:601 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, küçük eanafm, fakir zümrenin ve 
Köylünün yeterli krediye [kavuşturulması 
k;irı no gibi tedbir düşünüldüğüne dair so-

S»yfa 
ı'usıı ve Ticaret Bakanı Ahmet Türfcel'-
in sözlü cevabı (6/435) 239,439,440,602:605 

— Konya Milletvekili Nazif .Kurucu'-. 
nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile kuru
lan İşletmelerin istihsallerinin, muayyen bir 
kısmının iliracedilmesi İçin alınmış bir ted
bir olup olmadığına-dair Sanayi ve Ticaret 
bakanlarından sorusu ve Ticaret Baltanı 
Ahmet Türkel'in sözlü cevabı. (6/438) 239, 

440,605:606 
— Muş Milletvekili Kemal Aytaç/ın, 

Malazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri 
Ofisi ajansının silo, araç ve bina ihtiya
cına dair Ticaret Bakanından sözlü soru
su. (6/531) 443 

— Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'-
in, Ordu Ziraat Bankası şubesinden istenen 
ve açılan kredilere dair Ticaret (Bakanından 
sözlü sorusu (6/681) 3 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nuu, memleketimizdeki petrol tevzi istas
yonlarının sayısına, tanzimine ve sattıkları 
petrole dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu. 
(G/545) 447 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
salın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün 
Dünya gençliğine örnek insan seçilip se
çilmediğine dair Başbakan, Millî Eğitim 
ve Turizm ve Tanıtma bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/522) 442 

Ulaştırma Bakanından ' 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğhı'nun, Kara hava seferlerinin hangi ta
rihte bağlıyacağına ve hava alanı yapımı
nın hangi yıl programına alınacağına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6/333) 

105,233,439,594 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
ın, birkaç gemi tersanesinin daha kurulma
sının düşünüldüğü «hakkındaki yayımın doğ
ru olup olmadığına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/4.17) 117 
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B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

Sarf* 
Adalet Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Rize Adliyesinde vukubulan 
oylara dair Adalet ve İçişleri bakanların
dan yazılı sorusu (7/630) 514 

— Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
Anayasa nizamını, Millî güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunim tat
bikatıma ve kaldırılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Adalet Bakanından yazılı 
sorusu (7/618) 261 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ceza ve tevkif evlerinde görevli gardiyan ve 
memurlara dair sorusu ve Adalet Bakanı 
Hasan Dinçerln yazılı cevabı. (7/579) 160:162 

Başbakandan 

— Afyon iKarahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Federal Almanya Cum
huriyetine yapılan ziyarete dair Başba
kan ve Dışişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/628) 

— Afyon iKarahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurulu Ge
nel Müdürlüğü ile Adama Şubesindeki hiz
metliler arasında vukubulan ihtilâfa dair 
yazılı soru önergesi, Başbakan ve Çalışma 
Bakanından yazılı sorusu (7/632) 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
banka ve kurumların gazete ve dergilere 
ödedikleri reklâm ücretlerine dair Başba
kandan yazılı sorusu (7/615) 

— İstanbul Milletvekili Orhan Bir-
git'in, Ankara'da Kıbrıslı mücahitlerin 
kalmakta olduğu öğrenci yurdunun tele
fonuna dair sorusu ve Başbakan Süley
man Demirci'm yazılı cevabı (7/460) 

— İzmir Milletvekili Cemal Hakkı Se-
lek'in, Bafa gölünde tesis olunan dalyan
lara ve hukukî mesnetlerine dair sorusu ve 
Başbakan Süleyman Demirci'm yazılı ce
vabı. (7/362) 671 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Manisa'nın, Alaşehir ilçesinin içme suyuna 
dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demi
rci'm yazılı cevabı. (7/526) 

Sayfa 
—: Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, UNESCO tarafından, iki Türk'ün 
Dünya gençliğine örnek insan seçilip seçil
mediğine dair Başbakanlık, Millî Eğitini, 
Turizm ve Tanıtma baaknlarından yazılı so
rusu (7/623) . 514 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, 1963 - 1967 yılları içinde hangi ül
kelere ve ne miktar çay ihracedildiğine dair 
sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in 
yazıh cevabı. (7/465) 672:673 

Bayındırlık Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dörtyol ilçesinin bâzı köyle
rinde inşasına başlanan su kanallarının ik
malinde ihmali görülenlere dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (7/606) 78 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'im, 
Karayolları İsparta şubesinin oturduğu bi
naya dair Bayındırlık Bakanından yazılı 

514 sorusu (7/603) 78 
— Aydın Milletvekili Kesat Özarda'

nm, Yalova - Ulaş - İzmit yolunun ihalesine 
ve Ereğli yolu inşaatında suiistimal olup 
olmadığına dair sorusu ve Bayındırlık Baka
nı Orhan Alp'in yazılı cevabı. (7/570) 157:159 

514 

204 

— Bilecik Milletvekili Şadİ Binay'ın, 
Bozüyük'ün şehir içi geçişine ve Eskişehir -
Bursa yolu güzergâhına dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (7/616) 204 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş*-
ın, Antalya limanı inşaatı ile Burdur - An
talya karayolunun bâzı kısımlarının ıslâhı 
çalışmalarına dair sorusu -ve Bayındırlık 

674 Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı. 
(7/561) 156:157 

— Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinei'nin, Diyarbakır'ın Çermik - Çüngüş 
ilçeleri arasındaki karayolunun ne zaman 

672 yaz - kış işler duruma getirileceğine dair 
Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu 
(7/620) 513 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
876 yurfun, Erzurum'un Çat ilçesine bağlı bâzı 
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Sayfa 
köyleri ilgilendiren köprünün yapılmaması 
sebebine ve ne zaman yapılacağına dair Ba
yındırlık ve Koy İşleri bakanlarından yazılı 
sorusu (7/622) 514 

Çalışma Bakanından 
— Adana Milletvelrili Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
malî durumuna ve sigortalılar için yapılan 
sosyal meskenlere dair Çalışma Bakanın
dan yazılı sorusu (7/635) 621 

— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Sosyal Sigortalar (Kurumu Ge
nel Müdürlüğü ile Adana Şubesindeki hiz
metliler arasında vukubulan ihtilâfa dair 
Başbakan ve Çalışma Bakanından yazılı so
rusu (7/632) 514 

— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlüğü ile Adana şubesindeki 
hizmetliler arasındaki vukubulan ihtilâfa 
dair Çalışma Bakanından yazılı sorusu 
(7/629) 514 

— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın, 
Sendikaların Işkolları Yönetmeliğinin 12 nci 
sırasında çalışan işçi sayısına dair sorusu 
ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'İn ya
zılı cevabı (7/496) 358 

Devlet Bakanından 

— Bursa Milletvekili Kasım önadıım'-
ın Bursa iline bağlı kaç köyün tapulama 
işlerinin yapıldığına 'dair sorusu vfe Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin yazılı ee-
vaibı (7/586) 368:37i 

— "Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Elkinci'nin, 1965 yılı içüvkîe, yurt çapında, 
muhtaç çiftçiye dağıtılan tohumluk î>uğ-
day vıe arpa miktarına 'dair sorusu ve Ti-
cartet Bakanı Ahmet Türkel ile Devlet Ba
kanı ve Maliye Bakan Vekili Seyfi Öztürk 
ve Tanra [Baltanı Bahri Dağdaş'ın yazılı 
cevaplan (7/560) 153:150 

— Siıniop Milletvekili Hilmi î$güızar'ın, 
TürTciyû Radyo Televizyon Kurumunda 
«uitetîmal olup olmadığına :daîr sorusu ve 
Devlet Bakanı Seyfi öztürklün yazılı ce
vabı (7/566) 684.-685 

Sayfa 
Dışişleri Bakanımdan 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer öfldağ'm, Feideral Almanya Om»-
huriyetine yapılan ziyarete Idaıir Başba
kan ve Dışişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/628) 514 

— Kars Milletvekili Âdil Kürtlerin, 
halen yımlulmuada '116 ifcafdar barış gönüllüleri 
olduğuna £lair Millî Eğitim ve Dışişleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/602) 4 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın Çamyuva köyümün bâaı 
ımalhallclerini tebdfcleideııı Kesme çayının 
ıslalhına tfair sorusu ve Enerji vıe Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sea^in'in yazılı 
cevabı (7/575) 686:687 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın Serik ilçesindeki Krüçmlk 
Alosu Çayında bir baraj inşa gidilmesinin 
düşünülüp idüşünülnıediğine dair sorusu 
re Enerji ve Tafbiî Kaynaklar Bakanı Re
fet Sezginin yazılı cevabı (7/470) 356:357 

— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'-
un, Çankırı'nın, bâzı ilc/e, 'buealk vıe kasa
balarına ne zaman ve hangi güzergâhtan 
lelektrik verileceğime öair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı samSu 
(7/633) 621 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yutt'un, Erzurum'un Pasinler ilçesi Tılmar 
köyünün taşkından (kforunmasına dair 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı swusu (7/613) 165 

— Erzuruım Milletvekili Adnan Şen-
yurt'ım, Narmasn ilçesinin bâzı köylerinin 
yeraltı sulaırına ıdair ÖOTTIBU ve Ewerji v*?: 

Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 'Soagin'in 
yazılı cevabı (7/582) 688 

Gümrük ve Tekel Bakanımdan 
— Kara Milletvekili Aldil Eurtel'in, 

Ovacık ilçesinin Sarpdere (mevHiinideki 
kaçakçılık olayına -dair sorusu ve GümırtHk 
ve Tekel Bakanı îbrabitm "Bekinin yazıh 
cevalbı (3/590) 688 .-689 
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Sarfa 
—Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 

bâzı yerli ve yabancı firmaların aldıklan 
tütün miktan ile ortalaıma ahş fiyatlarına 
dair sorusu ve Günırük ve Tdkel Bakanı 
İbrahim Tekinin yazılı eeva'bı (7/538) 364; 

:J6S 

İçişleri Bakanından 
— Aldana Milletvekili Kdraal Saniibıra-

himoğlu'nun, avukat ve öğnetmıenlıerie 
silâh tasıma ruhsatı verilmesine dair so-
vusa ve Içişl«ri Baltanı Faruk Sükan'ın 
yanlı cevalbı (7/605) 78,889.-690 

— Afyon Kara'hisar Milletvekili Mu
zaffer öadağ'ın, Rize Adliyesinde vukuibu-
lan olaylara dair İçişleri Bakanınidan ya
zılı sorusu (7/630) 614' 

— Aydın Milletvekili M. Komal Yıl-
maz'm, AyÜın'm Söke ilçesine :bağh CK'ı-
zelttepte köylülerinin, yollarının inşası iyin 
yaptıkları sessiz yürüyüşe Idair İçişleı'i 
Bakanından yazılı sorusu (7/03(5) 621 

— istanbul Milletvekili Orhan Ev-
kanh'nın, tstaribul - Ankara yolunun tra
fiğe (kapatılmasına sebebolan <dcncime atiîj-
lannın lıaşka Ibir Wöl#M:te yapılmalına 
tfair «oramı ve Mîllî Savunma Bakara Ah
met Topaloğlu ilki içişleri Bakanı Faınık 
Sükan'ın yaEih cevaplan (7/421) 136:137 

— Konya Milletvekili Nazif Küıru-
cu'nıiTi, A. P. Hu İdi metinin kuruluşundan 
İm yana kaç 'belddüye 'başkanı v̂e köy ınrah-
tan hakkımda idari kovuşturma açıldığı
na dair sorusu ve İçişfcıri Bakanı Fa<nuk' 
Sülkan'm yazıb cevabı (7/591) 371 

— Kırklareli Milletvekili Haısan Tah
sin Uzun'un, Kırklar el i'nde artan hırsızlık 
olaylarına ve Emniyet Teşkilâtına dair 
îçişlari Bakanınidan yazılı sorusu (7/636) 514 

— Tunceli Milletvekilli Hasan Ünlü'-
niiin, Keban Barajı flieftvebiyle istimlâk olu
nan arazilerin vergilerine Idair sorumı ve 
İçişten Bakanı Panik Sükan'ın yazılı ee-
vatoı (7/503) 358:361 

İmar ve İskân Bakanından 

— Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nm Pozantı ilçesine bağlı 

Sayfa 
Grökbez 'köyüme iskân edilenlere dair so
rusu ve ttmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'mıun yazılı cevabı. ;(7/589) 162 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ım, Ankara'ya bağlı Solfasol 
köyünün heyelandan korunması için ne 
düşünüldüğüne dair îmar ve İskân Ba
kanından yazılı sorusu. (7/627) 514 

— Tunceli Milletvekili (Hasan Ünlü
nün, Tunceli'nin, Pülümür ilçesi ve köy
lerinde depremden husule gelen zarara ve 
yapılan yardımlara dair Umar ve İskân 
Bakanından yazılı sorusu. '(7/634) 621 

Köy İşleri Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sanib-
rahimoğlufoun, DörtyoHun Bağlar mevkii 
toprak ve su (kooperatifine dâhil köyle
rin su ihtiyacına dair Köy İşleri Baka
nından yazılı sorusu. '(7/608) 78 

— Antalya (Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Alanya'nın l>im 'Çayı vadisindeki 
köylere ait yollanın yapılmasına dair so
rusu ve 'Köy İşleri Bakam Turgut Toker'-
in yazılı cevabı. (7/574) 685:686 

— 'Erzurum Milletvekilli Adnan Şen-
yurt'un, Erauıruımfan Çat ilçesine bağlı bâ
zı 'köyleri ilgilendiren 'köprünün yapıl
maması sebebine ve me zaman yapılaca
ğına dair Köy İşleri Bakanından yazılı 
sorusu, ı(7/622) 514 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin 'Uzunum, Kırklareli dahilindeki köy
lerin içme suyu ihtiyacının ne zaman kar
şılanacağına dair (Köy İşleri Bakanından 
yazılı sorusu, (7/619) 408 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin 'Uzun'un, İflSE iGenel Müdürünün tu
tumuna dair Köy İşleri (Bakanından yazılı 
sorusu. (7/624) 514 

— Konya Milletvekili S. Faruk Ön
derin, Konya'nın Akviran bucağı ile bu
raya bağlı bâzı köylerin yol ihtiyacına 
dair Köy İşleri Bakanından yazılı SOOTI-
su. (7/617) 261 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'ı-n, (Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 
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Sayfa 
Göke.ekoI bayırının düzeltilmesine dair 
sorusu ve Koy İşleri 'Bakanı Turgut To-
ker'in yazılı cevabı. (7/516) 362:363 

— Tunceli (Milletvekili Hasan Ünlü'-
mün, Tunceli'nin yol, köprü, içime suya ve 
arazi »ulanması sonullarıma dair Köy Itşle-
ri Bakanından yazılı sorusu. (7/639) 621 

Maliye Bakanından 

— Adama Milletvekili Ali Karcımın, 
1950 yılından beri (kaç bankamın tasfiye
ye tabi tutulduğuna dair sorusu ve Baş
bakan ladıma Maliye Bakanı Cihat Bilge-
han'ın yazılı cevabı. (7/558) 149:153 

— Aydm 'Milletvekili M. Kemal Yıl- < 
maz'ım, Hazineye ait balık avlama yerle
rinin kiralanmasına dair (Maliye Baka
nından yazılı sorusu. :(7/610) 165 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'în, Emekli Bandığı aleyhine açılan 
dâvalara dair sorusu ve (Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı. (7/528) 676: 

679 

— Denizli 'Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
mun, Denizli'de, 3964 yılımda açılması ka
rar altına alınan T. C Merkez Sambası 
şubesinin, bugüne kadar, açılmaması se
bebine dair sorusu ve (Maliye Bakanı Ci
hat Bilgeham*Hi yazılı cevabı. '(7/541) 680 

— Diyarbakır Milletvekili Tank !Ziya 
Ekinei'mim, 1965 yılı içimde, ynınt çapımda 
muhtaç çiftçiye dağıtılan tohumluk buğ
day ve arpa miktarıma dair sorusu ve Ti
caret Bakanı Ahmet Turkel ile Devlet Ba
kanı ve Maliye Bakanı Vekili (Seyfi öz-
tiirk ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın 
yazılı cevapları. '(7/560) 163:156 

Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili §evki 
Grüler'in, sağır ve dilsiz çocukların eği
tim ve öğretimine dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı İlhamı lErtem'in yazılı ce
vabı. (7/571) 159:160 

— Çoruim. Milletvekili Hasam Lâtif 
•Sarıyüce'nin, Elmadağ ilçesi .Ortaokulun
dan naklolunan Öğretmene dair sorusu 

Sayfa 
ve Millî (Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'm 
yazılı cevabı. ;(7/487) 143:145 

— İstanbul Milletvekili 'Osman özer'in, 
İstanbul Beşiktaş ilçesinde öğrenci yurdu 
binası inşasına dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı llhami Ertem'in yazılı ceva
bı. (7/556) 148:149 

— (Kars Milletvekili Âdil Kurtel*m, 
halen yurdumuzda ine kadar 'barış gönül
lüleri olduğuna dair Dışişleri ve Millî 
Eğitim Bakanından yazılı sorusu. (7/602) 4 

— Katsamorou Milletvekili Âdil Toköz' 
lü'nüm, Kastamomutoıun bâzı ilçelerinin 
okul ve Öğretmen ihtiyacına dair Millî 
Eğitim Bakanından yazılı sorusu. (7/612) 165 

— Kayseri Milletvekili Fehmi Cuma-
hoğlu'num, okullardaki dîn bilgisi eğiti
mine dadır sorusu ve Millî (Eğitimi (Bakanı 
tLhami (Ertem'in yazılı cevabı. (7/456) 137:141 

— Kırklareli Milletvekili Tahsin Uzun'-
um, Kırklareli ilinin ilfcöğretımem dâvası
nın halline dair (Millî Eğitim Bakanımdan 
yazılı sorusu. (7/601). 4 

— iSaikarya Milletvekili 'Hayrettin Uy-
sal'ın, Kütahya MÜlî Eğitim Müdürünün 
öğretmenler üzerinde yaptığı kanun dışı 
baskılara dair Millî (Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu. '(7/614) 165 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'mım Akyazı ilçesine bağlı 
Karapürçek nahiyesinde "ortaokul İnşası
na dair Millî Eğitim Bakanından yazılı 
sorusu. *(7/609) 135 

— (Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, UİNEıSOO tarafından, iki Tüırfk'-
ün Dünya gençliğine Örnek insan seçilip 
seçilmediğine dair (Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından yazılı sorusu. (7/623) 514 

Millî Savunma Bakanından 

— İstanbul Milletvekilli Orhan Erkamlı'-
nm, îstan'bul - Ankara yolunum trafiğe ka
patılmasına seWbolan dememe 'atışlarınım 
başka 'bir 'bölgede yapılmasına dair sorusu 
ve Millî .Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ-
Iu ile içişleri Bafcanı Faruk Sükam'ım ya
zılı cevapları (7/421) 136:337 
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Sayfa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Kastamonu Milletvekili Addl Tolööiz-

lütoün, Kastamonu'nun, Küre ilçesinin Ibir 
tedavi evi ile cip ihtiyacına dair sorusu ve 
ıSağhk ve Sosyal Yardım Bakam Vedat 
Ali Özkan'ın yazılı cevabı (7/611) 165,690 

— Yozgat MiH'e'frvGflpili Nuri Kodaman-
oğlu'nun Niğde'nin Ulukışla sağlık merke
zindeki pensonelc dair sorusu ve Sağlık ve 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Öz
kan'ın yazılı eeva'bı (7/473) 674:676 

Sanayi Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
lıiımo^îu'nun, Dörtyol'da bîr konserve ve 
usare fabrikasının kurulmasına dair tSaaıa-
yî Bakanından yazılı sorusu (7/6Ö7) 78 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Sünıeribank Nazilli Basma Falbrik&sının sa-
tınaldığı pamuğa dtair sorusu ve Sanayi 
Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı cevabı 
(7/532) 363:364 

— Balıkesir Milletvekili Cih-a-t Turgut'
un, 18 ve 19 ncu fkotodalti ithal mallarının 
'kimlere verildigin'ö dair sorusu ve iSanayi 
Baltanı Mehmet Tungufun yazılı cevabı 
(7/496) 357:358 

— Edime Milletvekili Türkan Seçkin'-
in, AlpuMu Şelker Etobrikasmm kapasitesi--
ne ve panear alman sahalarına dair iSanayi 
'Balkanından yazılı sorusu (7/637) 621 

Tarım Bakanından 

-— Adana Milletvekili Kemal (Sarıibra-
himoğlu'nun, Kullanılmış taran aletlerinin 
ithalini serbest bırakan karranamıeye 'daya
narak ithal edilen traktör ve ziraat aletleri 
ve yedek parçalarının cins, miktar ve be-
deUerine dair sorusu ve Ticaret Balkanı 
Ahmet Türfcel ile Tarım Balkanı Baihri Dağ-
daş'm yazılı cevapları (7/460) 1*41:143 

— Adana Milletvekili Malhmut Bozdo
ğan'ın, Orman işletme (Müdürlüğü cimrinde 
çalışan personelin adedine ve İkramiye ve
rilip TeriiLmediğine dair sorusu ve 'Tanım 
Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı 
(7/625) 514,690:691 

— Afyoaı Karahisar Milletvekili 'Muzaf
fer özdağ'uı, Hayvan sağlık memurları 
hakkında, 3023 numaralı Kanuna göre çı
kartılan tüaüğc dair sorusu ve Tarım Ba
ltam Bahri Dağdas'ın yazılı «evabı (7/631) 514, 

1691:692 
— Aydin Milletvekili M, Şükrü Koç'

un, Çukurova ve Ege bölgesinde pamuk 
yerine Sonara - 64 buğdayı eldlmesine dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm 
yazılı cevabı (7/505) 361:362 

— Denizli Milletvekili Atıf Şöhoğlu'-
mro, Denizli'nin, Tavas ilçesinde ormanla 
ilgili bir endüstri1 kolunun kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı ce
vabı (7/551) 368 

— Diyarbakır MüHettvefeÜli Tarık Ziya 
Ekinci'nin, 1965 yılı içinde, yurt çapında, 
muhtaç çiftçiye dağıtılan tohumluk buğ
day ve arpa miktarına dair sorusu ve Tica
ret Bakanı Ahmet Tünkel ile Devlet Bakanı 
ve Maliye Bakanı Vekili Seyfi öziürk ve 
Tanm Bakanı Bahri Dağdaş/ın yazrlı ce
vapları (7/560) 1S3A56 

Ticaret Bakanından 

— Adana Milletvefküri Kemal Sarıibra-
himoğlu^mın, Kullanılmış tarım al-etlerin'in 
ithalini serbest Ibıraikan kararnameye da-
yanarak ithal edilen tralktiör ve ziraat alet
leri ve yedeik parçalarının cins, miktar ve 
(bedellerine dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Türfeel ile Tanm Balkanı Bahrî 
Dağdaş'm yazılı cevaplan (7/460) 141 &43 

— Adana Miletvelküli Kemal tSarıibra'-
hi'moğlu'nım, Ziraat Bontoasınnı ödenmiş 
sermayesi ile çiftçi1 ve tüccarlara açtığı 
kredilere dair Ticaret Ba-kanından yazılı 
sorusu (7/604) 78 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
1966 yılında yapılan ithalâta ve ihracatı
mıza dair sorusu ve Ticaret 'Bakanı Ahmet 
Türikel'in yazılı cevabı (7/530) >679':'680 

— Çoruun Milletvekili Hasan LâtM Sa-
rıyüce'nin ÇorunıVn 'Suragurlu ilçesine bağ
lı Boğaz-kale bucağmdaîki Tanm Kredi Ko
operatifinden 1967 yılında alınan (kredilere 



Sayfa 
dair Ticaret Bakanmdan yazılı sorusu 
(7/621) 514 

— Denfeli Milletvekili Âtrf Şohoglu'-
nun, Denizli'de, bütün Ege 'bölgesine şamil 
olmak üzere, bir et kombinası kurutoası-
nm düşünülüp düşünülmediğine dair soru
su ve Ticaret Bakanı Ahmet TürkeTin ya
zılı cevabı (7/550) '680:681 

— Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
rau'ın, petrol naHîyıatında kullanılmak 
üsere itihal edilen iki deniz tankerine dair 
sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ile 
Ulaştırma Bakanı Sadettin Büigiç'in yazılı 
ctfvapları (7/498) 145 Ü47 

— Diyarbakır MiMetveikiid Tank Ziya 
Bfcinei'jıin, 1965 yılı ilginde, yurt çapmda, 
muhtaç çiftçiye dağıtılan 'tohumluk buğ
day ve arpa miktarına dair sorusu ve Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel ile Devlet Ba
kanı ve Maliye Bakan Vekilli Seyfi öztürk 
ve Tarım Bakanı Bahrî Dağdaş'ın yazılı 
cevapları (7/560) 153:156 

— Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar
ın, balık avdanmasındia kullanılan malze
melerin, memleketinizde 'imal edilip edil-

— Af kanunu tasarısı, (J/453) 4,5,55:61 
— 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka

nununa ek kanun tasansı (1/345) 79,502:503 
— Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 

Karoiıtranıa •bağlı oûtvelılerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/455) 165,309,314:315, 

392:395,413,455:458 

— Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/456) 165,309,313: 

314,388:391 

— Ankara Üniversitesi kurulmuş, kad
roları hakkındaki 5239 «ayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı (1/344) 308,503:506 

— Ankara Üniversiteli kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nım 'tasarısı (1/379) 308 

Sayfa 
mediğine dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel'in yazılı cevafbı (7/505) 681: 

©84 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-

yüce'nin, Bakanlıkça bn-stırılan kitap ve 
dergilere dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından yazılı sorusu (7/638) 621 

— ıSakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün 
Dünya gençliğine örnek insan seçilip seçil
mediğine dair yazılı soru Önergesi, Baş
bakan, Millî Eğitim, Turizm ve Tanıtma 
bakanlarından yazılı sorusu (7/623) 514 

Ulaştırma Bakanından 
— DenfeH MSlldtveıküıi Muzaffer Kıa-

ram'ın, petrol nakliyatında kullanılmak üze
re ithal edilen iki deniz tankerine dair soru
su ve Tiearet Bakanı Ahmet Türkel ile Ulaş
tırma Bakam Sadettin Bilgiç'in yazdı ce
vapları. (7/498) 145:147 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Devlet Demiryolları memurla
rının fazla çalışma ücretlerine dair Ulaş
tırma Bakanından yazılı sorusu, (7/600) 4 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları 
kanunu tasarısı (1/398) 79,543:554 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasansı (1/380) 308: 

309,506:509 
— Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 

kullanma ve endüstri suyu temini hakkında 
(1/197), 466 

— 6441 sayılı Devlet Tiyatrosu kurulu
ğu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına 
ve 'bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair (1/332) 409 

— 1967 kalkınma istikrazı hakkında 
(1/391) 79,280:284,297: 

300,312,384:387 

TASAîlILAR 
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Sayfa 
— 1967 yılı Bfrtçtf .Kanununa "bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/448) 79,171:174,213, 

246:249:208,289 =292,312,372:375 
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağılı 

(A/ l ) iş'aiLtE'tli ücrtivîcilrdıe değişiklik yapıl
ması hakkında (1/449) 79,174:177,213, 

• 250:253,268,293:296,312,376:379 

— 1967 yılı Bütçe Kanununa ıbağlı cet-
velerdc değişiklik yapılması hakkında 
(l/4r>7) 165,309,315:317, 

396:399,413,459:462 

— 19Ö7 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/463) 466,622 

— J076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 14 ııcü 
maddesinin değiştirilin «si hakkında (1/^7) S;14 

— iCezalann infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait (1/113) 78 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İz
mir Milletvekili Mustafa TJyar ve 11 arka
daşının, Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddeler dillenmesine ve bu ka
nunun bir maddesinin kaldırılmasına' dair 
(2/75) 4 

— Devlet Demiryoları ve Limanları 
imletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli 
Sandığı ide Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devri hakkında (1/403) 28:45, 

61,70:73,84,128:131 

— Devlet hesaplarında liranın esas İtti
haz edilmesi hakkında 3290 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
(1/467) 621 

—. Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadûl ve ekle
rinin İçişleri Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkında (1/269) 500:501 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na 'bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle-

Üayfa 
rinin Tarını Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında (1/408) 467 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Ka
nunla değiştörilen D iş. işleri Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar efelenmesi hakikında 
(1/352) 5 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ve eklerinin Ta
rım Bakanlığı 'kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında (1/413) 467 

—• Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluğu hakkında (1/333) 409 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kamınla değişik 12 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair 169 

— Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması (1/466) 559 

— Emeldi sanctoklariyle maluliyet, 'ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
ıhizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Ka
nuna geçidi bir madde eklenmesine dair 
(1/56) 79 

— Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkında (1/464) 514 

— Gece öğretimi yapan İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyele
ri ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline etk ücret venil<meslne dair (1/370)' 322: 

355 
— Geçici Komisyon {Başkanlığının, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker ve Çorum 
Milletvekili Hilmli İmcesulu'nun, Millî Kı
yılar kanun teklifinin, 6785 sayılı İmar 
Kanununun bâzı maddelerimin değiştiril-
«mesi hakkında 629 

— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmedi hakkında (1/426) 8,61, 

62:65 
— Hendelk kazası Kemaliye mahallesi 

nüfusuna kayıtlı Mustafaoğlu, 1329 do
ğumlu Faik özer'in bakiye cezasının affı 
halikında (1/244) 80 

— İstanbul Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı (1/452) 309,501:502 
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Sayfa 
— İstanbul Üniversitesi kuruluş kadro

ları Kanununa dit kanun ıtasarısı (1/387) 309, 
533:543 

— istiklâl Madalyası verilmiş -bulu
nanlardan muhtaç •durumda olanlara va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
halkikında (1/372) 262,480:500,533 

— İşçilerin iyonizan radyasyonlara kar
şı korunması hakkında 115 sayrlı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair (1/342) 14:18, 

61,66:69,84,124:127 

— Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında {1/217} 467 

— Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Koo
peratifleri Birlikleri nezdinde tekevvün 
eden Hazine alacaklarının terkini hakkın
da (1/270) 4 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçesine efk ödenek verilmesi hakkında 
(1/462) 408,622 

— Köy İşleri Bakanı Turgut Toker'in, 
2510 sayılı İskân Kanununa ek kantin ta
samı (1/394) 472:473 

— Maliye Komisyonu1 Başkanliğının, 
menkul Inymetl'er ve kambiyo borsaları 
kanun tasarısı (3/838) 580 

— Manisa ilinin Çaprazkebir mahallesi1 

146 No. lıı hanede nüfusa kayıtlı Ali Rem-
zioğlu Fatma'dan doğma, 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun' 
cezalarının affı hakkında (1/102) 79,318 

— Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ve 6 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatif
leri! ve Bölge Bh'likleri ile Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliği kanunu tasarısı 473 

— Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'nun, T. C. Emekti Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesinin (d) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında 580:581 

— 31 Mayıs 1965 tarihli ve 6990 sayılr 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici bi
rinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürür
lük sürelerinin (20) yıl'a çıkarılması ve ge
çici dördüncü maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/371) 5,475:480 

Sayfa 
— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu

nun 25 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair (1/163) 467 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumları ile esenleşti'rme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı' 
maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 641 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştiril meşine dair 
(1/454) 165 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilât ve memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağh (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair (1/406) 45:55 

— Serbest malî müşavirlik kanunu ta
sarısı (1/166) 409 

— Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu 
Hani'dcn doğma 1317 doğumlu Cuma Ka-
rakılıç (özmodanlı) mu cezalarının affı 
hakkında (1/103) 80 

— Tapu ve Kadastro Genci Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki' Kanuna 
bir madde eklenmesine dair (1/363) 79 

— Tarım Bakam Bahri' Dağdaş'm, 3204 
sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanunu ve eklerinde değişiklik yapılmasına 
dair (1/461) 519:519:520 

— Tarım Bakanı Bahri üağdaş'ın, 3204 
sayılı Orman' Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanunu ve eklerinin değiştirilmesine dair 
kanım tasarısının, Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı1 kısmın
da değişiklik yapılması hakkında 579:580 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/450) 79,178:189,268 

— Toprak ve su kaynaklarını geliştirme 
birlikleri kanunu tasarısı (1/206) 4 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Federal Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair 31 Ekim 1967 ta
rihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında (1/459) 166 
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Sarf* 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Polonya Halk Cumhuriyeti1 Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 25 Ağus
tos 1967 tarihli Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında (1/458) 166 

— Türkiye Cumhuriyeti1 Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 29 Ağustos 1967 tari'lıll Anlaşmanın 
onaylanmasının- uygun bulunduğu hakkın
da (1/460) ' 261 

— Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük .sü
resinin uz atı imasına dair (1/422) 189:199, 

277:280 

— Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri <ie-
ııel Birliği kanun tasarısı (1/208) 409 

— Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi1 ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmeni 
hakkında (1/231) 55!) 

— Umumi Hıfzısaıhlıa Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştiril meşine dair (1/180) 135 

— Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Orta '- Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu
nun 2 ne i maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (4/275, 2/269) 469: 

470 
— Ankara Milletvekili Alpaslan Tür-

keş vo 2 arkadaşının, 780 sayılı Kanunum 
4 ncü 'maddesine ek kanun teklifi. (2/602) 4,5, 

56:61 
— Ankara Milletvekili Hasan Türkay 

vo 3 arkadaşının, tçşi Yardımlaşma Kuru
m u (İYAK) kanunu teklifi (2/614) 261 

— Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
vo 3 arkadaşının, 8 . 5 . 1967 tarih ve 864 
sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayıh Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesi ve bu kanunun ek 7 nei maddesinin 

Sayfa 
— 306 sayılı Milletvekilleri Sevimi Ka-

mııumun değişik 32 nei maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında (1/209) 413 

— 3017 sayılı Sıhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu
nun 24 ueü ma.ddcsîııin 2 nei fıkrasında ve 
İm kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 
sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair (1/416) 474: 

475 
- - 3204 sayılı Orman Ucııcl Müdürlüğü 

Teşkilât Kanununa ve bu kanuna ek 3818, 
3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/461) 308 

— 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kal
dırılması ve bir geçici madde eklenmesi 
hakkında (1/153) 5 

3530 Hayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılması, 6 nei maddesi
nin değiştirilmesi ve bu İtanuna bir ek 
madde eklenmeyi hakkında (1/321) 5 

— Vakıflar Oenel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (1/465) 514 

:i ncü fıkrasının değiştirilin esin e dair ka
nun teklifi (2/624) 408: 

409 
— Ankara Milletvekili Kemal Bağeıoğ-

lu'ııun, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunu bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmına ilâve yapılmasına 
dair kanun teklifi. (2/636) 621 

— Antalya Milletvekilli Alımet Torgay'-
ııı, İstildâl Savaşında fiilen katılıp İstik
lâl Madalyası alanlardan muhtaç durum
da olanlara maaş bağlanması hakkında ka
nun teklifi (2/547) 262, 

480:500,533 
— Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-

üıi:, gece eğitimi yapan yüksek deı-eceli İs
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlen-

TEKL1FLEK 
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Sayfa 
dirilecek öğretmenler ile asistanlara ve 
diğer personele verilecek ek ücret kanunu 
teklifi. (2/166) 308, 

528:533 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 

13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı Mes
lekî ve Teknik Öğretim Okulları öğretmen
lerimin intibakı hakkında kanun teklifi 
(2/606) 78 

— Artvin Milletvekili Mustafa Rona'-
nın, 5434 sayılı Kanuna ek bir madde ek
lemesi hakkında kanun teklifi. (2/632) 559 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, 2834 sayılı Tarmı Satış Kooperatifleri 
ve Birlikleııi hakkındaki Kamumun 19 »cu 
maddelerine fıkralar eklenmesi hakkında 
kanun teklifleri (2/177) 79 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda-
nın, muhtaeolan İstiklâl Madalyası sahip
lerine ayda.brâ lira yardım yapılması hak
kında kanun teklifd (2/197) 262 

480:500,533 

— Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Üstaoğlu'nun, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
3 neti maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun tekldfi (2/400) 352, 

714:723 
— Bingöl Milletvekili Mehmet Emin 

ftündoğdu'nun, 3659 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair 4621 
sayını Kanunun 4 neü maddesinin (t) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/603) 4 

— Bitlis Milletvekili JZarife Koçak ve 
29 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin değiştirilmesdne dair 
itamın teklifi. (2/633) 559, 

581 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dalıslî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair tüzük teklifi. (2/596) 559 

— Bursa Mdlletvekili Sadrettin Çan-
ga ve 10 arkadaşının Bölge tiyatroları ka
mın teklifi (2/8) 409 

Sarf* 
—. Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Başkanvekili Fikret Turhangil ve 4 arkada
şının, Cumhuriyet Senatosu Memur ve lç-
hizmetler Teşkilâtı kanunu teklifi (2/508) 4 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet 
ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
1219 sayılı Kamuna bir geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/140) 80 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Osman Saim Sarıgöllü ve 11 arkadaşının 
Devlet Operası Kuruluşu hakkında kanun 
teklifi (2/199) 419 

— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Hasan Âla Türker ve 6 arkadaşının Ta
rım Bakanlığı teşkilâtında çalışan hayvan 
sağlık memurlarına Ödenek verilmesi hak
kında kanun teklifleri (2/56]) 470 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Rahmi Arıkan ve iki arkadaşının 1219 No. 
lu Tababet ve Şuabatı Sanatlarının tarzı 
icrasına ait Kanunun 41, 42, 43 ve 44 ncü 
'maddelerinin değiştirümesine dair kanun 
teklifd. (2/608) 135 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkidaki, 
10 . 7 . 1958 tarih ve 6] 36 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesiyle 15 nei maddesinin ilk 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (2/146) 80, 

8,318:322,474,522:528 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 13 arkadaşının, va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisi hak
kında kanun teklifi (2/546) 262, 

480:500,533 
— Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş

kanınca Seçilen Üyesi Kangal'ın, İstiklâl 
Madalyası alîmış Ibuhman ve yaşları 60 şî 
geçenlere «naaş bağlanması halikında, ka
nım teklifi (2/336) 262,480:500,533 

— Cumhuıriyct Senatosu Cumhutlbas-
kanınca Seçilen Üyesi Hüsnü Dikeçügil 
ve 69 arkadaşının, Kona Savaşma katılan 
Mehmet Mirzajoğlu 1928 dloğuımlu Hacı 
Altıner'e vatani hizmet tertilbiöfdıen maaş, 
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Seyfe 
bağlanması hakkınida kanını teklifi 
(2/355) 79,288 

— 'Uaıuılhuriyet Senatosu (.îunılhuHİiiis-
Ikanuıca Seçilen Üyesi Muzaffer AlankuH'-
ıın, Türk Oeıza Kamınıunuıı 567 niei ıın aki
desine bir fıkra clılcıım esine dalîr kaıınun 
teklifi (2/178) 19:28 

— Oıi'm'hııriyet fctanatoem CumJmrbaş-
kamnea 'Seçilen Üyesi Kagıp Ünor'İn, Ban
kalar vıe Devlet ımüesse»eleri ınbmnt'Iarı 
aylıklarının tevhit ve 'leadiiiH't hakkındaki 
3659 sayılı Kamımın T-i ntfii nıadîıfesiıım 
(?) fıkrasınkla değişiklik yapılmasına <laiı* 
kanun teklifi (2/617) 202 

— Cumhuriyet Senatofctu Cuinhın-ba'j-
kanınea Seçilen Üyesi Ttagnp Üner'in, Me
deni Kamımın 253 ne-ii madde&iııin değiş-
tîrikıesii hakkında kamın teklifi (2/340) 80 

— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 0>v-
si Celâl Ertuğ ve S) aıfoadaşınm, mevcut 
ve kurulacak olan teknik «kullapta, geçici 
ısuretfe ycvımiyeH lidai'eei ve Öğretim üyesıi 
görevlendirdim e,s i hakkında kanım teklifi 
(2/3:51) 4,268:27fi 

— Cumhuriyet Scımüpıu Hatay Üyesi 
Mustafa Dcliveli'nin, 780 sayılı Kanunun 
4 tıeu iinaclldîeRÎnd'e tl'egişiklîk ynpı[ma:-.ı 
hakkında kanun teklifi -(2/550) 5,56:6 I 

— Cdmlhuiiyıct Senatosu "fotanlbul Üy&si 
Oeımal Yıldı mm'in Türk Ooza Kanununun 
'548. nei makMIesrine "bir fıkra le-klen'ln-teisiıne' 
'•dair kanun tdkSifi (2/605) 4 

— Cumlhımyet Senatmsu tstiunıbuı] (iye-
& jVIeiHımre Alktşıolcy'in, 5682 sayılı Pasa
port Kanununda. d^işüklik yapılmaisı Bıak-
kmldaki kanun teklifi (2/579) 168 

— Cumhuriyet Senatosu Jstanlbul Üye-
si Meb'î'ure Aksuley'in, 5682 «ayılı Paran-
port Kanununun 13 ııeii ımaddosiınin 4 nevi 
fıkrasııMa ve aynı kanunun *nuaUJcleT 
1.4 nefii maddesinin 3 ncü fıkrası nida deği
şiklik yapjlımaaı hakkında kanım tdklifi 
(2/6M) 262 

— Cumhuriyet -Senatosu İstaunbııl Üye
yi M'üibrure Aksolıey ve iki arlkaktaşşının. 
Muharip gaziler hakkında kanun teklifi 
(2/241) 252,480:500,533 

Sayfa 
—. Culnıhuriyet Senatosu tstanibul Uya

nı Ki'J'at Ö-ztilrkeitıe'nin. 507 sayılı Esnaf 
•ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 2 nei 
m akiklesin in değiştirilmesi lıakfltııvda.ki ka
mın teklifi (2/524) 213:231 

— Cııimlhuıfiyiot 'Senatosu İstanbul üye
si Kifat öztlürkçinc -ve 3 arkadaşının, PTT 
personeline Mr Üusıım Mzunetlerinm kı
demlerine usayılınaısı hakkında kanun tek
lifi (2/618) 308 

— Cumhuriyet 'Senatosu lamir Üyesi 
Hilmi Onat'm, Gençlik ve 'Spor 'Bakanlığı 
kurallma'sı hakkında kamın tdklifi (2/6216) 514 

— Oıumıbuıtfyet Senatosu îzmiı* Üyasi 
Nevzat Özeırklemli'nin 6197 sayılı Ecza-
•eılaun ve leezanıelore ait Kanuna ıek kamun 
teklifi (2/C27) 514 

— Cumhuriyet Senatosu KaNtanrvonu 
Üymi Alilin et Ntıaırct Tuna ve 9 arkadaşı
nın, Mnstai'aıoğlu Murat Çulıskaıı'a va
tani hizmet tertibinden aylılk 'bağlamma^ı-
n a d a i r kamın tekim (2/302) 78,284:288 

— Ou'iıılhu'riyfit Senatosu Saımöun Üyesi 
Tfefet IÖenitleJci'min, f) . 7 . 1954 t a r ih i 47921 

sayılı 1«K;İ .Sigortalaırı Kurumu Kanununa 
bii' imaidlde eklenmesine dair kanun t'ek-
lil'i. (2/625) 466 

— Cnlmlhn ı iyet 'Seııatmisu 'Talbiî ÜyteKİ 
Fahri (MiMı ve !4 arikaida$mm, 780 sa-
yılı Kanunun 4 neti. ımak1diemtw ıek kanun 
teklifi (2/505) 5,56:61 

— Cumhuriyet 'Senatosu Talbliî Üyesi 
Ks>i'M Xa:p'nıniıı, Millî Kurtuluş Savaşma 
iştirak letmiş ınlanlaa'a. vatani lhwn*t terti
binden aylık bağlanım asına ve Devlet has
tan e hriyllo arak mî hastanelerden feiiTtı^r/; 
î tiffUde ddefıiliiıelerine dair kamın tek
lifi (2/280) 262,480:500,533 

— Ou'mlınrliyet Sıınatetaaı Talbiî tîyesi 
Ka'diiî Kaplan ve 4 ntrkaklaşı-mn, 97 sayılı 
Kanunla dieğiş ti filen 1076 sayılı Kamunun 
3 nem maddesine 6 fıfcra ekleıvınestine dair 
*k kanım tieklİfİ (2/2) 4IJ6 

— OıntUhuıiyet SonatoNiı 'Tuneeli Üye
si Mdlım-et AH Pemir'iıı, 5662 rsayılı Ka
mumun 4 'iıeıi ımald'desinin klcği^tiıüknoısi 
lıaldlîiıVda kanra.ii teklifi (2/171) 4 

http://dkli.fi
http://kanra.ii
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— Cumihfliriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, Türk Ceza Kanu
nunun 967 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/] 80) 19:28 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'iıı, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk Sandıkları hakkında 8,6.1933 
tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi (2/170) ' 5 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılt 
Kanunim birinci maddesine bir fıkra efe
lenmesi hakkında kanun teklifi. (2/404) 308 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 30 arkadaşı ile İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar ve 11 arka
daşının, Tarım Kredi Kooperatifleri Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun bir maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/75) 4 

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Akay'ın, 3704 sayılı Kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna 5 madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/598) 168 

— Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ın, Türk Fen Bilgileri Akademisi ile Türk 
Akademisi kurulması hakkında kanun tek
lifi. (2/609) 166 

— Çankırı Milletvekili Tahİr Akman ve 
11 arkadaşının 5434 sayılı T, C. Emekli 
Sandığı Kanununun 'bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 42 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin son paragrafının kaldırılması 

hakkındaki kanun teklifi (2/509) 267:268 
— Çorum Milletvekili Abdurrahman 

Güler'in, Emniyet mensuplarının nakil va
sıtalarından istifadelerine dair kanun tek
lifi. (2/638) 621 

— Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin (b) fıkrasının 4 ncü bendinin yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun tek
lifi. (2/637) 621 

— Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 
11 arkadaşının Tarım Bakanlığının mııhte-

Soyfa 
lif kademelerinde hizmet gören bölge ziraat 
okulları mezunu personele mahrumiyet yeri 
ödeneği verilmesine dair kanun teklifi 
(2/498) 470 

— Çorum Milletvekili Nejdet Yücer'in, 
«Koy Alt Yapı Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü kurulmasına dair kanun teklifi» (2/296) 

210:212 
— Denizli Milletvekili Z. Nihat Özel ve 

5 arkadaşının, 14 Ekim 133S tarih ve 271 
sayılı Kanuna ek .kanun teklifi. (2/604) 4 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettİn Ka-
raea ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şen-
kaya eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan 
kızı Mübeecel Morkoc. hakkında 4547 sayılı 
Kanunun (E) bendi gereğince meslekten 
ihracı hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca 
verilen disiplin cezasının kaldırılması hak
kında kanun teklifi (2/2.19) 79 

— Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Kösc-
oğlu ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dâhili 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair tüzük teklifleri ile İstanbul 
Milletvekili Nuri Eroğan'ın, Millet Meclisi 
içtüzüğünün .157 nci maddesinin tadili hak
kında tüzük teklifi (2/500) 559 

isdareci Üyeler 

— Millet Meclisi idare âmirleri İzzet 
Oktay Muslin Görentaş ve Celâl Sungur'un, 
un, 1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/581) 79,177: 

178,213,254:257,268,301:304,312,380:383 
— Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet 

Oktay Mııslih Görentaş ve Celâl Sunyur'un, 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/612) 166,514 

— istanbul Mİ'l'letveMli Coşkun Kırca 
ve 5 arkadaşımın, mahullî idareterde' ve 
Karnını iktisadi Teşehbüölıerinde çalışan 
mienıur ve hîzmeıtlitere zam yapılması hak-
•kında kanun teklifi. (2/613) 205 

— Eökâşehir Milletvekili İsmet Aıv-
gı'nın, 5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 
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gün ve 42 saydı kanuna 16 . 7 . 1965 gün 
ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici 'mad
deye bir fıkra lekküimerti hakkında kanuni 
teHlfi. (2/610) 166 

— Otaaiıaıntcp Milletvekili Ali İhtan. 
Göğüs ve 12 aı^kadiaışının, 5680 sayılı Ba
tsın Kanununun 31 roci maddesimin yü-
rttıiüfcten kaldırılmasına «dair kanım tek
ir©. (2/41) 80 

— Gaziantep Milletvekili Ali Ilışan 
Göğüs ve 14 arkadaşımın Millî parklar to
nunu teklifi. (3/837) 580 

— Giresun Milletvekili Ali Oü'ceoğlu 
ve M. Kemal Çilesiz'dm, Milî Eğitim Ba
şkanlığıma bağlu ilfeofkul- öğpdtaneaıleri-ııiıiı 
toaıftalik ders aaatıtari il'ö ek dems ücr-ct-
lerî hakkında kamun teklifi. (2/630) 514 

— Hakkari Müllötvekili Ali Kanatum'-
ırt, Türk Ceaa Kanununun 567 nai mad
desine bir fıkraı eklenrnıessiaıe dair kanun 
teklifi. (2/173) 19:28 

— Hatay Milletvekili T>aJâit Kösw»ğ-hı 
ve Burdur Milletve'ki'li Feltfıi Ooliklbaş'-
m, Türldlye Büyük Millet MeöMsi Dahilî 
Nizamnıamsssinin bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine daİ'r Tüzük teklMİ. (2/503) 559 

— fctanlbul Milletvekili Mehmet Yar-
dıımeı^nım, OanalkkaJİ'e Milletvekili Ahmet 
Nihat Akıay'm, 3704 sayıltı Kanunun 2 
ve 3 neü maddelerindin değİstlrİluneısi ve 
nu kanuna 5 madde eklenmesine dair ka
nun teklifini benimsediğine dair. (2/598) 168 

— İstanbul Milletvekili Nuri Erc-ğan'-
ın, Millet Meclisi' Içt'üziüğünün 157 neft 
raadldıeısinin,' tadili hakkında tüzük tek
lifi (2/504> 559 

— îstanibul Mûlletivekili Reşit Ül
ker'in, Avukaıtlflk Kanununun 7 wci mad
desinin Mdırtlmasınıa dai'r kanun tek
lifi. (2/348) 80 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, ıem>ekli, adil malûl, wz5fe miâlulü, 
dul ve yetimi aylığı alanlar da geçici zam 
(avans) verilmesini sağlanmak üzere 5434/ 
sayılı Etmekti Sandığı Kanununa bh* mad
de eklenmesine dair kamun teklifi. (2/628 514 

— İsitan'bul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
365 sayılı Kanun hük'ümüeıîne talbî kurlı-

Sayfa 
huşlarda çalışanların aylık ve ücretlerime 
geçici aam uygulanmasına dair 819 sayılı 
Kanuna ok kıtınım teklifi. (2/611) lOii 

— fatanlbıı'l Milletvekili Iteşit Ülker 
ve yorum MilIeiDvökil'i Ilihııi İncesulu'-
nıın, Millî Kılıyar kanuni teklifinin, 6785 
sayılı Innar Kanununun bâzı maddelerimin' 
değistirilniiftsi hıakkındiaHd kanım tı4d'fcfi 
(2/431) 629 

— îauıSr Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ile Sinop Milletvekili Mustafa Kap-
tan'm 5616 sayılı Kanunun 1 inci maddesi
nin (a), (e) Miralarının- değiştrilrnesi' 
haJktkmda kanun teklifi (2/622) 408 

— lamfir Milletvekili ITüsafnıettin Gü-
.nıüşpala'nım, 5484 sayılı Kanunun 32 nei 
maddesine bir fıkra cklkMrmesi hakkında 
kanun teklifi. (2/021) 408 

— İsımr Milletvekili Hüsamettin Gü-
nifüıspala'nın, TCDD işletmesinde çalışan 
Mr kısım ırneııımrlarıtı kıdemlerinin Lanın-
•ması hakkında 881 sayılı Kamuna. 1 manî
de eklenimesurc daîr kanun teklifi (2/623) 408 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'] a, 
6 . 4 . 1964 güm ve 443 sayılı îl'lmkuil tiğ-
netm'enl'eıri ödenıeği Kanununun 1 nci 
mi'addosimin değiştirilmeline dair 'kanun 
tefcliffi (2/615) 261;262 

— İzmir Miletvekili Muistatfa Uyar vo 
18 arkadaşımın, Tütün IVırınn Satış- Koo
peratifleri ve Ifirlge Birlikleriyle Tütün1 

ElkMleri Öen«el Birliği- kanun teklifi 
(2/18) 409 

— Iznırr MilkrtlveMli Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 
nei maddesinin değiştirilmesine dalir (2/16) 79 

— Kastfaımonu Milletvekili t Hakkı Yı-
larilıoğlu'mın, Is tMâl M>ada'lyası taşıyan
lara aylık ücrelt bağlanması hakkında ka
nun tteklrfi (2/423) 262, 

480:500,53;t 
— Kastamonu Milletvekilli Salbri Kes

kin ve 9 arkadaşının, 68®1 sayılı Orman 
Kamununıa geçici bir maıdde eklenmesine 
dair Itanun telklifi (2/124) 5 

— Kayseui Milletvekil'ij Atıf Hacıpaşa-
oğlu, ve 3 arkadaşımın!, rulet, trlt, lamgıı-t 
ve benzeri oyu.n ale*t vte maMınalasrı hak
kında. kanun teklifi (2/301) 19:28 
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— Kayseri Milletvekili Feyyaz KÖk-
satl vıe 10 arkadaşının, Emekli Sandıkları 
ilo maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigor
taları kanunlarına ta'bi hivsmtit'lcri'n Mrleş-
tirilmiesi haldi ımk'ki kamunun bâzı madde-
1 erinin dıeğiştirilnvcsiuc ve bir maddesinin 
kakhrılm&isına dafir kanun teklifi. {2/620) 408 

—• Kayseri Mill-etf%"eikiİ!İ Mehmet Ateş-
oğlu'nun 2729 sayılı Ulusal Bayram ve Ge
nel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (C) fılkrasunın dıeğişt'irilim<llsi 
hakkında kamın teklifi (2/288) 4fft 

— Konya Milfeflvekiili Fakih özfaıkih 
ve 14 (arkadaşının, nafaka alacaklarının 
yabancı mem koketlerde tahsili ile ilgili 
közleşmeye katılmamızın ıVyguın buûundu-
ğuna dair kanun teklifi (2/51.) 18:19 

— Konya Mildertvekil SeÜçuk Aytan ve 
•6 arkadaşının, kadro dolayısiylc alıkta 
'kalanların açıkta geçirdikleri mimlerin kıdem 
ve omıeklîl'iüîlerine sayılmasına dair ka
nun teklifi (2/511) 467 

— Konya Milletvekili Seyit Faruk Ön
der ile İsmet Kapısız'ın, 5434 sayılı T. C 
Emekli Sandığı Kanununa, bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/034) 021 

— Konya. Millet vekili Seyit Faruk Ön-
der'in, 5484 sayılı T, (!. Umekli Kandığı 
Kanununun 32 nei maddesinin (h) fıkra-
siyle, 40 ma «Haddesinin (e) fıkrasının 11 
sına muma naili bendinin değiştirilmedi ve 3 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
tekllifi (a/635) 621 

— Konya Milletvekili Seyit Faruk ün
de ı* ve 2 arkadaşının, 21 Mayıs »uçhdan-
tını affı 'hakkında kanun teklifi (2/599) 5 

— Kütahya Milletvekili Mesut Erez ve 
iki arkadaşının, İstiklal Madalyası ile taltif 
edilmiş olup muhtaç durumda bulunanlara 
aylık 'bağlaıturası hakkında kamın teklifi 
(2/449) 202,480:500,5:!:! 

— Ordu Milletvekili Ferda Gülay'ın, 
İstiklâl Madalya'sı sahiplenme vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kamın teklifi (2/418) 262,480:500,533 

—Ordu Milletvekili S/adi Pehlivanoğ-
lu ve Kemal Şcnsoy'nn 543-1 sayılı Kanuna 

Sayfa 
geçici bii' madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/295) 4 

— Rize Milletveküli ismail SangöVün, 
Ü26 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçit» 4 neü maddesinin değiş-
rlrihaesi ve geçiei İS nei maddesine bir fık
ra ekk'ii'iııiesiue dair kanun teklifli (2/1)31) 559 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve Ankara Milletvekili îlyas Scçkin'in 
15 Temuz 1963 tarih ve 275 »ayılı Kami
limi 35 nei •maddesinin'bir fıkrasının değiş-
tiıilnıefJi hakkında kanun teklifi (2/62!)) 514 

— Sivas Milletvekilli Tevfik Komitan ve 
S 'arkadaşının, 16 . 12 . 1942 tarih ve 4325 
sayılı Ankara Elektrik ve Havagazı ve 
Adana. Elektrik müeseseleri idare ve işlet
meleri hakkındaki Kanunim 18 nei madde
sine bir fıkra eklen imisin e dair kanun tek-
tift (2/607) 78 

— Tokat Milletvekili İrfan Solmazcr 
ve 2 arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış 
münasebetlerinin düzcnk'mnrai hakkındaki 
16 Ocak 1964 tarihti ve 378 süydı Kanunun 
değiştirilmesine, dair kanun teklifi (2/619) 408 

—• Trabzon Milletvekilli Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. (!. Emekli 
Sandığı Kanununun 31 nei maddesine bîr 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/176) 4:5 

— Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'-
uıı, gündemin 12 nci sırasında bulunan tek
lifi (2/343) 168:169 

— Trabzon Milletvekili Ilanndl Orhun'
un 3456 saydı Noterlik Kanununun 5 ve 
24 neü maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da. kanun tekMi (2/343) 79 

— Yozgıat Milletvekili Celâl Sungur'un 
0023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nei maddesine 'bi>r fıkra eklenmesin*1 

dalir kanun teklifi (2/131) 79 
— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-

lu'nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Mn-
arif Toşki'lâtına dair Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/259) :KH> 
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Sayfa 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
— Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 

2556 sayılı Kanunun 5457 sayılı Kanunla 
değiştirilen 63 ncü ve 45 sayılı Kanunun 
77 nci maddesinin birinci fıkrasının iptali
ne dair (3/817) 7 

Başbakanlık tezkereleri 
Çeşitli i$ler 

— Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Su
udi Arabistan ve Libya'ya yapacağı res
mî 'ziyarette kendilerine Tokat Milletveki
li Osman Saraç ile istanbul Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıe/ın katılmalarının uygun 
görüldüğüne dair (3/833) 412:413 

— D i k l e r i Bakanı ihsan Sabrî Çağla-
yangil'in başkanlığında Hindistan'ı ziyaret, 
edecek heyete Çanakkale Milletvekili Mu
ammer Baykan'ın katılmasının uygun gö
rüldüğüne dair (3/832) 413 

— İller Bankasının 1966 yıh bilançosu 
İle kâr ve zarar 'hesaplarına aiit raporların 
sunulduğuna 'dair (3/841) 621 

Geriverme istekleri 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
num 115 sayılı Kanunla değişik 12 nci mad
desine bîr fıkra cMenmesinc dair kanun ta
sarısının iadesi hakkında (3/825) 169 

— Hava Kuvvetleri Komutanlığı Aske
rî Mahkemesince hükmolunan ölüm cezası 
T. B. M. M. nce müebbet hapse çevrilen 
Kayaoğlu, Er Muzaffer Cullas hakkındaki 
dosyanın iadesine dair (3/826) 169 

— 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun değişik 32 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
geriiverilnıeshıe dair (3/831) 413 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Adana Milletvekili Turhan DSIligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/827) 205 

(3/830) 409 

Sayfa 
— Ankara Milletvekili Kâzım Coşkun'-

IHI yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/839) 621 

—- Hakkâri Milletvekili AM Karahan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/840) 621 

— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/818) 135 

— Nevşehir Milletvekili Salâhatton 
Hakkı Ksalfcoğru'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldıntlması hakkında (3/819) 135 

— Traibzon Milletvekili Osman Turan'-
ıu, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/820) 166 

(3/821) 166 
(3/834) 466 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— G-elen kâğıtlarda yer alan 473, 474 

ve 475 S. Sayılı batsnıayazılarla ilgili kanun 
taşanlarının gündeme alınarak basılıp da
ğıtılmalarından 48 saat geçmeden ve önce
likle görügülmesine dair 312;3J3 

Bütçe Karma Komisyonu ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlıkları tezkereleri 

— Ankara Ünİ'versitesö 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 309, 

. 314:315,392:395,413,455:458 

— Ankara Üniversitest 1967 yılı Bütçe 
Kanununa 'bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 309, 

313:314,388:391 

— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair 79,171 .'."-i, 

213,246:249,268,289 r292,312,372:3?rj 
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretöli cetvelde değişiklik yap.1)naşı 
hakkında kanun tasarısına dair 79,174:177,213, 

250:253,268,292:296,312,376:379 
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Sayfa 
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişildik yapılması hakkında 
kamun tasarısına dair 622 

— Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet 
Oktay, Muhlis Görenfcas. ve Celal Sungu r1-
un, 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Karina Bütçe Ko
misyonu raporuna dair. 51i» 

— Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet 
Oktay, Muhlis (lörentıaş ve Celâl Sungur'-
un, 1967 'malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvelde değiştiktik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporana dair 79,177:178,213, 

254 ;257,2G8,301 :304,312,380 ;383 

—• KarayolJan Genel Müdürlüğü 1967 
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında 
kanun'tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair 622 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Kurma Komisyonu rapoıııııa dair 79,178: 

189,268 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Suudi Arabistan ve Uibya'ya yapa
cakları ziyaretler sırasında kendisine Cum
huriyet Senatosu Başkanı İbrahim Şevki 
Atasağun'un vekillik edeceğine dair 
(3/836) 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişle
ri Bakanı İhsan Sa'bri Çağlayangil'e İçiş
leri Bakanı Faruk Sük'an'm vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair (3/824) 170 

(3/843) 628:629 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— Antalya Milletvekili İhsan AtacV-
ün, gece eğitimi, yapan yüksek dereceli İs
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlen
dirilecek öğretmenler ile asistanlara ve di
ğer personele verilecek ek ücret kanunu 
teklifine dair 508,528 ;533 

Sayfa 
— 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti

yat askerî memurları Kanununun 14 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında 8:14 

(Seçici Komisyon Başkanlığı tezkereleri 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun Mil
lî Kıyılar kanun teklifinin, 6785 sayılı İmar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı ve teklifle
rini görüşmek üzere kurulan Geçiei Komis
yona havalesine dair (3/844, 2/431) 629 

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Çankırı Milletvekili Tahir Akman ve 11 
arkadaşının 5434 saydı T. O. Emekli Sandı
ğı Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve 42 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin son paragrafının kaldırılması hakkın
daki kanun teklifinin, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilecek 5 er üyeden ku
rulu HLr Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair (3/829, 2/509) 267:268 

— Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
menkul kıymetler ve kambiyo borsaları ka
nun tasarısının havale edildiği Maliye, Ada
let ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er 
üyeden kurulu bir Geçiei Komisyonda gö
rüşülmesine dair (3/838) 580 

Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— Yerli İlâç Endüstrisi Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, komisyonun gö
rev süresinin, bitimi tarihlinden itibaren 
iki ay daha uzatılmasına dair (3/822) 169 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

— Saym Üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında ..(3/823) 169:170 

(3/842) 629:630 
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Sayfa 
Sanayi Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat öztürfcçine'nan, 507 sayılı Esnaf 
ve küçük sanatkârlar Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin, ilgtMî bakanlıik ve kuru
luşların yazılı mütalâlarınm henüz gehne-
ım§ -olması sefbeJbîyle, ^rüşülemedîğme 
dair (3/828) 213 

Tarım Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 
— Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 

11 arkadaşının, Tarım Bakanlığının muh
telif kademelerinde hizmet gören bölge 
ziraaıt okulları mezunu personele mahru-

Sayfa 
nıiyet yeri ödeneği verilmesi ve Cumhuri
yet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Âli 
Türker ve 6 arkadaşının, Tarım Başkan
lığı teşkilâtında çalışan hayvan sağlıik me
murlarına ödenek verilmesi hakkındaki 
'kanun tekliflerinin Millet Meclisinin 14 neü 
Birleşiminde kurulmuş olan Ueçici Komis
yonda görüşülmesine dair (3/835) 470 

— Uaziantcp Milletvekili Ali İhsan 
(röğüş ve 14 arkadaşının, Millî parklar 
ötanunu teklifinin, aynı konudaki kanun 
tasarısını görüşmek üzere kurulmuş olan 
Geçici Koııvisyona havalesine dair (3/837) 580 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cilt Sayfa 
25 . 12 . 1907 tarihli 21 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 23 77: 

78 
27 . 12 , 19(17 tarihli 22 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 23 134: 

135 
29 . 12 . .1!)(İ7 tarihli 23 neü Birleşime ait 
tutanak özeti 23 165 

8 . 1 . 1908 tarihli 24 neü Birleşime ait 
tutanak özeti 23 203: 

204 
10 . 1 . 1968 tarihli 25 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 23 200: 

261 
J2 . 1 . 1908 tarihli 20 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 23 307: 

308 

Cilt Sayfa 
15 . I . 1908 tarihli 27 nci Birleşime ait. 
tutanak özeti 23 407: 

408 
17 . I . 1968 tarihli 28 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 23 465: 

406 
.19 . 1 . .1968 tarihli 29 nen Birleşime ait 
tutanak özeti 23 512; 

514 
22 . 1 . 1908 tarihli 30 ucu Birleşime ait 
tııtnnak özeti 23 558: 

559 
24 . I . 19IÎ8 tarihli 31 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 23 019: 

021. 
20 . 1. . 1968 tarihli 32 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 24 3:4 

YOKLAMALAR 

23 5,80, 
136,160,107,205,202,203,309,409, 

467,515,560,622,070 
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DÜZELTİŞ 

21 ııci Birledim tutanağı sonundaki 459 8. Sayılı basmayazıda aşağıdaki 'düzeltiler yapılacaktır 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

9 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
15 

3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 

17 
29 
32 

17 - 18 
26 

(33 
35 

37 - 38 
44 

3 - 4 
16 
33 
27 

Rus 
1110 
tstatitikçi 
kız enstitüsü 
ikiz enstitüsü 

ncü satır kalkacak) 
ilâve satır: 10 
kız enstitüsü 
hizmetler 
kız enstitüsü 
5 600 
oıkul 
teklife, 

Euflz 
1100 
İstatistikçi 
enstitü 
enstitü 

Eğitimci (öğretmen) 2 
•enstitü 
hizmet 
enstitü 
10 500 
okulu 
•teknisyeni 

: 500 



Söz alanlar 

(Soyadlanna göre) 

Sayfa 
Mustafa Akalın (Afyon Karabiaar) -

(Beden Terbiyesi G-enel Müdürlüğünün ne-
rölenle dinlenme tesisleri bulunduğuna 
sorusu Ve Devlet ©•atanı Kâmil Ocak'm 
sözlü eerabı münasebetiyle 'GMrölS 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
S i m Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşınım, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 
10 . 7 . 1953 .tarifeli ve 6136 »ayılı Kanu
nun 13 ncü maddesiyle 15 im maddesinin 
ilk fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 321:322 

— Kayseri Milletvekili Atııf Bjacupaşa-
oğhı ve 13 arkadaşının, Rulet, ifcilt, lâ'nıgırt , 
ve 'benzeri oyun alet ve makih'aları hakkın-
da kanun teklifi ile Hakkâri MüHetvekili 
Ali Karahan, Oumıhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi M. Ali' Demirin, Türk Ceza Ka
nununun 567 nci maddesine (bir frkra ek-
ılenıni'esine dair kanun teMâfi tnıünasebe-
tiyle 24 

— Lise ve ortaokullardaki müdür yar
dımcılarının, haftalık ders saatlerine ve 
bunların girmedikleri dersSer için, diğer 
öğretmenlere Ödenen ücretlere dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakam ÎKhaımi Ertemı'in 
sözlü cevabı münasöbetiyle 612 

Ahmet Nihat Akay (Çanakkale) - Ada
ma Milletvekili Kemal Sanübrafhimoğlu'-
nun, Türkiye'd'eki *arihî eser (kaça/kçıflığı 
olaylarını incelenıeik ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tesToit etaıefk üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis arattırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 429:431 

— Gece Öğretimi yapan İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi öğretüm üye-

leri. ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret vemUnıesine dair ka
nun tasarısı nıünasdbetiyl-e 339:340,342: 

9*3,352 
Ertuğrul Akça (Manisa) - İstanbul 

'Milletvekili Orhan Birgit ve Üki arkadaşı-
nın, baıkanhğın dış görevlerinde kendi 
partisine yakın ve kendisiyle aynı politik 
görüşü paylaşan 'kimseleri istihdam «dece-
ğini söylediği iddiasİyle Turiam ve Tanıt
ma Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açulmasmıa dair 
önergesi münasebetiyle 642:644 . 

Dursun Akçaoğlu (Çankırı) - Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtı ve me
mnuları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna 
'bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı münasdbeihiyJe 45 

Erol Yılmaz Akçal (Rize) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları nakkındaiki 
5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı mü-
naseibetiyle SOS 

— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) İşaretli cetvelde deği&iklük yapıl
ması hakkında ikanun iasansı münasebe
tiyle 176:177 

— Cumnnriyet Senatosu Elâzığ üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ve 
kuTUÜ'aeak olan fceiknik okullarda geçici suL 

rette yevmiyeli idareci ve öğretim üyesî 
görevlendirilmesi hsakkındasn kanun teklifi 
münasebetiyle 272 Ö73 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapüması hakkında kanım tasarısı nnü-
n'asebetİyl* 186 4S7 
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Sayfa 
Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) • Ağrı lise

sinde 3 0 . 1 2 . Î967 -günü vukubulan bir 
olaya ve Lise Müdürüntin öğkreneİlerine 
sarf ettiği -ağır sözlere dair demeci 468 Ö69, 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
üu, gece eğitimi yapan yüksek dereceli Is-
•tanlbul Akşam Teknik Okulunda •gönjrlen1-
dirileeek öğretmenler ile asistanlara ve di
ğer personele verilecek ek ücret 'kanunu' 
"•«kufime dair Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclfei 
Plân Komisyonu raporu ınünasdbetiyle 531 

—*• Aydm Milletvekili Reşat özarda'nın, 
•meyve ve selbze yetiştiricilerinin elinden 
•Çok UCUB& satmalınan ürünlerin halka ne 
suretle çotk pahalıya satıldığı 'konusunu in
celemek ve ıbu hususta alınacak tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei mad
desi gereğince bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi münaselb etiyle 93 

— 1076 sayıüı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî mamurları Kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kamın 
tasarısı münase'betiyle 12,13 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi1 

Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, 
Ateşli silâhlar1 ve bıçaklar hakkındaki 
10 . 7 . 1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanu
nun 13 neü maddesiyle 15 nei madidesinin 
ilk fiikrasıron değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle ;320:321 

— G-ece Öğretimi yapan istanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardıımeıllarına ve diğer 
personeline ok ücret verilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 343:345,352 

— istanbul Üniversitesi 'kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı münase
betiyle 54*1 

— işçilerin iyoııizan radyasyonlara kar
şı korunması hakkında 115 sayıflı Milletler
arası Çalınma Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair 'kanun tasa
rısı münasebetiyle 16 

Orhan Alp (Bayındırlık Bakanı) An
kara) - Koııya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Boakır - Üçpınar - Hadim - Taşkent 

Sayfa 
TepebaşL - Ermenek yolunun geçişe anıl
masına dair sorusu münasebetiyle 452 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
ııun, l>oğanhisar - Kngili - Akşehir yolu
nun bitirilmesine ve Doğanlıisar - Ilüyük 
Beyşehir yolunun geçişe açılmasına dair 
sorusu münasebetiyle 451 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Polatlı - Yunak - Akşehir - Yal
vaç yolu inşasının, 5 Yıllık Plân hilâfına 
geciktirilmesi sebebine dair sorusu müna-
sabctiyle 444:445,445:446 

Çetin Alton (İstanbul) - Antalya. Mâl-
letvdkili İhsan Ataöv'ün, T. 1. P. ne mensup 
iki milletvekilinin Iloma'da yapılan ve ko
münist toplantısı okluğu iddia edilen bir 
toplantıya katılmış olduklarına dair deme
ci münasebetiyle 624:625 

— İstanbul Milletvekili Koşİt Ülker 
ve üç arkadaşının, vatandaşı birbirine dü
şüren çeşitli olaylarla spor alanlarında 
cereyan eden hâdiselerin siyasi sorumlu
ları olduğu iddia edilen içişleri Bakanı ile 
Dovlct Bakanı hakkında Anayasanın 89 nen 
ve 105 nei maddeleri gereğince gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 661:664 

Nurettin Ardınçoğlu (Elâzığ) • Itâtaı-
\m\ Milletvekili Orhan Birgit ve iki arkada
şındı, bakanlığın dış görevlerinde kendi 
partisine yakın ve kendisiyle aynı politik 
görüşü paylaşan kimseleri istihdam ede
ceğini söylediği iddiasiyle Turizm ve Ta
nıtma Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 653:654 

Hüsamettin Atabeyli (Devlet Bakanı) 
(Erzincan) - Kars Milletvekili Adil Kur-
tel'in, 1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun 
şümulüne giren kasaba ve köylerin adedi
nin ne kadar olduğuna dair Başbakandan 
sorusu münasebetiyle 448 

Hüseyin Ataman (İstanbul) - IstüMû! 
Maıdaityası verilımis lmhmiinıntadıa.n mifuftı-
taç durumda olanlara vatani hizmet terti-
.hiradsn <x\yltk bağlaitıımiaısı ihaMımla ikanun 
tasarısı ve teklifLeıii .müınaıseıbeıtâyie 488:490 

thsan AtaÖv (Antalya) - Gwo öğre-

http://Uzunhasa.no
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timi yapan yüksek dereceli tstanubl Ak
şam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenler ile asistanlara ve diğer persone
le verilecek ek ücret kanunu teklifi müna
sebetiyle 530 

— İstanbul Milletvekili Orhan Birgit 
ve İki arkadaşının, bakanlığın dış görevle
rinde kendi partisine yakın ve kendisiyle 
aynı politik görüşü paylaşan kimseleri is
tihdam edeceğini söylediği iddiasiyle Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 632:^33 

— Millet Meelisi Başkanı tarafından 
sayın üyelere verilen iftar yemeği hakkın
da bâzı gazetelerde yapılan tenkidlerin yer
siz olduğuna dair 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 
4862 sayılı Kanuna bağlı ( l ) sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 47:48 

— T. î, P. ne mensup iki milletvekilinin 
lloma'da yapılan ve komünist toplantısı 
okluğu iddia edilen bir toplantıya katılmış 
olduklarına dair 622:624 

Saftİt Osman Avcı (Artvin) - istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve üç arkadaşının, 
vatandaşı birbirine düşüren çeşitli olaylar
da. spor alanlarında cereyan eden hâdisele
rin siyasi sorumluları olduğu iddia edilen 
İçişleri Bstkanı ile Devlet Bakanı hakkında 
Anayasanın 8!) ncu 've 105 nei maddeleri 
gereğince gensoru anılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 670 

Yusuf Ziya Eabadınlı (Yozgat) • Ada
na Milletvekili Kemal ıSarıibrahimoğlu'-
nun, Türkiye'deki tarihî «ser kaçakçılığı 
olaylarını incelemek ve bu konuda alın
ması gerekli tedbirleri! tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair Öner
gesi münasebetiyle 422:424 

Sayfa 
— Tekel Üenel Müdürlüğü ]967 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle. 185 

Cevdet Aykan (Tokat) - yağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
Memurları Kanununda ve 48G2 sayılı Ka
nuna bağlı (.1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı münase
betiyle 52:58 

İbrahim Aksoy (Mardin) - 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka--
rmn tasarısı münasebetiyle 173 

Kemal Aytaç (Muş) - 'Cumhuriyet 'Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusrot 
Tuna ve 9 arkadaşının, Mustafaoğlu Mu
rat (Jalşkan'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 285:286,286:287 

— İlkokul öğretmenlerine de konut 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğinle 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlha
mı Ertem'in sözlü cevabı münasebetiyle 610:611 

Mehmet Ali Aytaş (izmir) - 1076 sayı
lı, İhtiyat 'Subayları ve İhtiyat Askerî 
Memurları Kanununun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 11. 

— Cumhuriyet .Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusrot Tuna ve 9 arkadaşı
nın, Mustafaoğlu Murat Çalışkatı'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanını teklifi münasebetiyle 285 

Hayri Başar (Eskişehir) - Ankara Üni
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fa
kültesi Kuruluş Kadroları kanunu tasarı
sı münasebetiyle 553:554 

—- Devlet Demiryolları ve limanları 
Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı 
ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 'Muave-

B 
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inyfa 
net Sandığının Sonyul Sigortalar Kurıııını-
na tlovri hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 44:45 

• — İstanbul Üniversitesi ICuruhış Kad
roları Kanunuııa ek kanım tasarısı mü
nasebetiyle 534 -.505 

Nuri Bayar( Sakarya) - Oece (iğreti
mi yapan İstanbul üniversitesi KedcMyat 
Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretini yar
dımcılarına, ve diğer personeline ek ücret 
veriliıtcsiııe dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 347:849,352:858,354 

— 31 .Mayıs .1957 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk üniversitesi Kamınım geçriei bi
rinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yü
rürlük sürelerinin (20) yıla çıkarılması 
ve geçici dördüncü maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanım tasansı 
münasebetiyle 477,478 

Muammer Baykan (Çanakkale) - Pa
kistan ve -Hindistan'ı ziyaret eden kımıl 
içinde bulunması d olay isiyle, bu gezi iz-
leınleriııe dair gündem dışı demeci. 204:12(55 

Cihat Ettgehan (Maliye Bakanı) - is
tiklâl Madalyası verilmiîş bnlimanlardan 
muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiy
le 494:495,498 

Sadi Binay (Bilecik) - Ankara üniver
sitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5289 
sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fakültesi 
Kuruluş Kadroları kanunu tasarısı müna
sebetiyle 551 

— Oecc öğretimi yapan İstanbul Üni-
voı-sitesi Kdebİyftt Fakültesi öğretim Üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 

Sayfa 
personeline ek ücret verilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 343 

— Kayseri Milletvekili Atıf llacıpa-
şaoğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, lân
gırt ve benzeri oyun alet ve makinaları 
hakkında kanun teklifi ile Hakkâri Mil
letvekili Ali Karahan, Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi M. Ali Demir'in, Türk 
Ceza Kanununun 567 ııci maddesine bir 
fıkra eklenmesine daâr kanun teklifi mü
nasebetiyle 28 

Orhan Birgit (İstanbul) - Kendisi ve 
iki arkadaşının, bakanlığın dış görevlerin
de kendi partisine yakın ve kendisiyle 
aynı politik görüşü paylaşan kimseleri is
tihdam edeceğini söylediği iddiasİyle Tu
rizm ve Tanıtma Kakanı hakkında Ana
yasanın 89 ucu maddesi gereğince genso
ru açılmasına dair önergesi münasebetiy
le 631,(^4:638 

Kudret Bosuter( Giresun) - İstiklâl 
Madalyası verilmiş bulunanlardan muh
taç durumda olanlara vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 495 

İsmail Hakkı Boyacıoğlu (Burdur) -
»Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş
kilât ve 'Memurları 'Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) saydı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
sı münasebetiyle 52,54:55 

Mahmut Bozdoğan (Adana) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkında
ki 5289 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat 
Fakültesi Kuruluş 'Kadroları kanunu ta
sarısı münasebetiyle r>44 

Metin Oizreli (Diyarbakır) - İşçilerin 
iyonizan radyosyomlara karşı korunması 
hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 

Fehmi Cumalıoğlu (Kayseri) - İstan
bul Milletvekili Orhan Birgİt ve iki arka
daşının, bakanlığın dış görevlerinde kendi 

15 

partisine yakıtı ve kendisiyle aynı politik 
görüşü paylaşan kimseleri istihdam edece
ğini söylediği iddİasiylc Turizm ve Tanıt
ına Bakanı hakkında Anayasanın 89 nen 
maddesi gereğince gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 638:640 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser ka
çakçılığı olaylarını incelemek ve bu konuda 
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Sayfa 
alınması gerekli tedibrlcri tesbit etmek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 419:422 

Ali Oüeeoğlu (Giresun) - Cumhuriyet 

İhsan Sabri Çağlayangil (Dışişleri 
Bakanı) Cumhuriyet Senatosu. Bursa Üye
si - Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet ve
ren CENTO Teşkilâtında görevli İngiliz 
Çuvuşu hakkında, Türk kanunlarına göre, 
neden kovuşturma yapılmadığına dair Ada
let, Dışişleri ve içişleri bakanlarından su-
rıtsu münasebetiyle 106,107 :108,10S 

Ahmet Çakmak (Bolu) • istanbul Üni
versitesi kuruluş kadroları Kanununa ek 
kanun tasamı, münasebetiyle 535 

gadrettin Çanga (Bursa) - Bursa ile 
merkez ve ilçelerinin uğradığı sel felâketi 
ve alınması gerekli tedbirler hakkındaki 
demeci 266 

İsmail Çataloğlu (tçel) - Cumhuriyet 
Senatosu Bolu Üyesi Hırrı Uzunhasanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Ateşli silâhlar ve bıçak
lar hakkındaki 10 . 7 . 1963 tarihli ve 
G136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değişti
rilmesine dair kanım teklifi münasebetiyle 527: 

528 
— İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan

lardan muhtaç durumda olanlara vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanım tasarısı ve teklifleri münase
betiyle 494 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - 1967 Bütçe 
Kanununa, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 173:174 

— Gece öğretimi yapan İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair kanını 
tasarısı münasebetiyle 335:336,353 

— Sağlık ve .Sosyal yardım Hakanlığı 
Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 
4862 saydı Kanuna bağlı (I) sayılı cetvol-

Saff* 
Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl lürtuğ ve 9 ar
kadaşının, mevcut ve kurulacak olan tek
nik okullarda geçici surette yevmiyeli ida
reci ve Öğretim üyesi görevlendirilmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 276 

ç 
de değişiklik yapılmasına dair kanını tasa
rısı münasebetiyle 46:47/>l :52,54 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 181:182,183:184 

— Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük .sü
resinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle , 193:194 

— Yağmurdan ıslanmış üzümlerin Ta-
riş'cc satmalın ması için bir emir verilip 
verilmediğine dair sorusu ve Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel'in sözlü cevabı nıüıuv 
sebetiyle 608:609,609:610 

Abbas AH Çetin (Kars) - Cınmhurilyeıt 
Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret 
Tuna ve 9 arkadaşının, Mustafaoğlu Mu
rat Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden 
aylıîk hağlaıım-asnıa. dair kanun teklifi 
münasebetiyle 287 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) -
Doğu - Karadeniz bölgesinde son günlerde 
vukua gelen fırtına ve sellerden zarar gö
ren vatandaşlara gerekli yardımın yapılma
sına dair demeci 625:626 

— Tefeciliğin Traibzon, Giresun ve 
Ordu illeri ile ilçelerimde yaptığı tahribatı 
mahallen tetlkük ve tedbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğince 'bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
ile İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
Çorum Milletvekili Hilmii İncesulu'nun, 
tefeciliğe kesin olarak son vermek, millî 
üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köylü 
ve çiftçilerin omoklerinin karşılığını .almala
rım sağlamak için gerekli olan tedbirleri 
tesfoit etmek üzere Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi münasebetiyle 583:587 



Sayfa 
Bahri Dağdaş (Tarım Bakan) (Kon

ya) - Giresun MiMıeıttvefidılii Mustafa Kemal 
Çüesiz'in, Doğu - Karadeniz bölgesinde 
son günlerde vukua gelen fırtına ve seller
den zarar gören vatandaşlara gerekli yar-, 
ıdınun yapılmasına dair demeci münasebe
tiyle 626 * 

Nihat Diler (Erzurum) • Erzurum ova
sının sulanması (için ne düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynakiar 
Bakanı Refet Sezgin'in sözlü cevabı müna
sebetiyle 244:245,245 

— tstanbul Milletvekili Iteşir Ülker ve 
3 arkadaşının, vatandaşı birbirine düşü
ren çeşitli olaylarla spor alanlarında ce
reyan eden hâdiselerin siyasi sorumluluk
ları olduğu iddia edilen İçişleri Bakanı ile 
Devlet Bakattı hakkında Anayasanın 89 ncu 

E 
Tank Ziya Ekinci (Diyarbakır) - Ana

yasanın haberleşme hürriyetü, Ö2el hayatın 
gizliliği ve konut dokunulmazliğı ilkeleri
ni zeddiyen olaylar görüldüğü ve Erzu
rum Üniversitesi öğrenci Yurduna yerleş
tirilen ses alma cihazı konularındaki de
meci 205:207 

'— Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün, T," t. P. ne mensup iki milletvekilinin 
Roma'da yapılan ve komünist toplantısı ol
duğu iddia edilen bir toplantıya katılmış 
olduklarına dair demeci münasebetiyle 624 

—. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilât ve memurin Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de* 
ğişiklik yapılmasma dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle • 49:50 

Ali Naili Erdem (Çalışma Bakanı) (İz
mir) - D.evSıet DemiiryoiIÎIarı vıe Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 34:35 

Sayfa 
ve 105 nci maddeleri gereğince gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 669 

Hasan Dinçer (Adalet Bakan) (Kon
ya) - Af 'kamilinin tasarısı ille Oumhurityett 
Senatosu Hatay , Üyesi Mustafa Deliveli -
nin, 780 sayılı Kanunun 4 neü maddesin
de değişiklik yapılması hakkında, Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri özdi-
tefc ve 14 arkadaşının, 780 say»h Kanunun • 
4 neü maddesine ek Kanun, Konya Millet
vekili Seyit Faruk önder ile.2 arkadaşı* 
nm, 21 Mayıs suçlularının affı hakkında, 
Ankara Milletvekili Alparslan Türfces ve. 
2 arkadaşının, 780 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesine ek kanun teklifleri münasebe
tiyle 61 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'- . 
nun, mahkemeler debi 'işlerin süratini sağ
lamak konusunda ne düşünüldüğüne dair 
sözlü sorusu münasebetiyle 240:241 

İlhamı Ertem (Millî Eğitim Bakam) 
(Edirne) - AJtyoıı Kamhfear MilebvökîOi -
Mustafa Akalın'm, lise ve ortaokullardaki 
müdür yardımcılarının, haftalık ders saat- . 
lerine ve 'bunların girmedikleri dersler için, 
diğer öğretmenlere ödenen ücretlere dair 
sorusu münasebetiyle 612 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro-
ttian babkındlaıki 5299 sayılı Kaoumja <efk 
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları 
kanunu tasarısı münasebetiyle 547:548 

— İstanbul Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı münasebe
tiyle 542 

— Muş Milletvekili Kemal Aytac/ın, 
ilkokul öğretmenlerine de konut yapılması- ••'•' 
nm düşünülüp düşünülmediğine dair soru
su münasebetiyle * 610,611 

— önceki birleşimde Ağrı Milletvekili," 
Abdülbâri Akdoğan'ın, Ağrı Lisesinde ge
çen bir olay hakkında yaptığı gündem dışı 
^konuşmasına cevap veren ve'gereklS işle
min yapılacağını belirten demeci 515:516 
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Soy fa 
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-

er'in, Tralbzon ili ve ilçelerinin ortaokul, 
lise, sanat ve teknik okul ihtiyacını gider
mek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
ıdair eorusu münasebetâylle 236:237,238:239 

Muammer Ertem (Manisa) - Giresun 
Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, te>-
feçiliğin Trabzon, Giresun vo Ordu illeri 
ile ilçelerinde yaptığı taöıribatı mahallen 
tetkik ve "tesbit etm«lk üzere Anayasanın 
88 nci maddesi 'gereğince bir (Meclis araş-
ıtınması yapılmasına dair (Önergesi iîe İs
tanbul Milletveıkil? Coşkun Kırca ve Ço
rum Milletvekili Bilim Incesulu'nun te
feciliği ikcsin olarak son vermek, «millî üre
timi artırmak ve^ziraatle .geçinen köylü ve 
çiftçilerin ömeklerînin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri 
teabit etımek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca Ibir Meclîs araştırması 
yapılmasına dair önergesi münasebetiyle 590: 

Hamit Fenldoğlu (Malatya) • Atatürk 
öğrenci Yurdunda fbir öğrencinin öklürül-
mesi olayına, bu gîıbi konularda tedbirler 

Kasım Otilek {(Aklana) - Rahmetli Ali 
Fuat Cebesoy'un şahstiıyetini ve biametle-
rini belirten demeci 263 £64 

Atıf Hacıpaşabğlıı (Kayseri) - Kayseri 
Milletvekili Atıf Hacıpaşaöğlu ve 13 ar
kadaşının, Rulet, <tilt, lângırt ve benzeri 
oyun alet ve ımaMnaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Kara-
han, Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
M. Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 
Ö67 nci .maddesine bir fıkra eklenmesine 
d-air kanun teklifi münasebetiyle 20:21 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu '(Ankara) -
Çaıık&ya mıntakaşındalki gecekonduların 

Sayfa 
Kenan Esendin (Zonguldak) - Af ka

nunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Ha
tay Üyesi Mustafa Deliveli'niu, 780 sayılı 
Kanunun 4 IKJÜ maddesinde değlİsîklik ya
pılması hakkında, Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Fahri özdildk ve 14 arkadaşı
nın, 780 sayılı Kanunun 4 ncü (maddesine 
etk Kanun, Konya Milletvekili Seyit Fa
ruk önder ile İki arkadaşının, 21 Mayıs 
suçlularının affı hakkında, Ankara Mil
letvekili Alpaslan Türkeş ve ildi arkadaşı
nın. 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
ek kanun teklifleri nıünasöbetiyle 57 

Kararan BvKyaoğlu (Samsun) - istan
bul Milletvekili Orhan Birgit ve iki ar
kadaşının, bakanlığın dıs görevlerinde 
kendli partisine yakın ve .kendisiyle aynı 
politik 'görüşü paylaşan kimseleri istiİı-
>dam edeceğini söylediği iddiasîyle Tü
rem ve Tanıtma Bakanı naAekında Ana^ 
yasanın 89 ncu (maddesi gereğince gensoru 
açılmasına dair önergesi nnünasebetayle 654: 

alınması gerektiğine dair demeci münase
betiyle 626:627 

MusMhittin (Hirer (Sakarya) - İstanbul 
Üniversitesi kuruluş ikadroları Kanununa 
ek Jıamın (tasarısı münasebetiyle 540,542:543 

kış aylarında yıktırılmasının doğru olma
dığına dair demeci 6 

— istanbul Milletvekili Orhan Birgit 
ve iki arkadaşının, bakanlığın dış .görev
lerimle 'kendi partisine yakın ve kendi
siyle aynı politik görüsü paylaşan kimse
leri istihdam edeceğini söylediği iddiasîyle 
Turizm ve Tanıtma Bakanı hakkında Ana
yasanın 89 ncu (maddesi gereğince gensoru 
açılmasına ıdair önergesi münasebetiyle 646: 

F 

G 

H 



Sayfa 
— Köylü ve çifjtçlilerin problemlerine-, 

nmuhtacoidukları malzemenin pahalılığına, 
beş yıllık -takip neticesinde tahsili imkân
sız 'hale gelmiş borçlarının affedilmesine 
dair demeci 561:562 

ı 

Şetfik İnan (Çanakkale) - 1967 kalkın
ma istikrazı hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 281 

Hilmi İncesulu (Oranım) - Adana Mil
letvekili Kemal Sanilbrahimoğlu*mın, Tür
kiye'deki tarihî eser feâçalkçılığı -olaylarını 
incelemek ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca !bîr Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (münase
betiyle 427:429 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Adana Ziraat 'Fakültesi kuruluş kadroları 
kanunu tasarısı anünasöbetiyle 544:545 

— Antalya 'Milletvekili ihsan AtaöV-
ün, 'gece eğitimi yapan yüksek dereceK Is-
tanlbul Akşamı Teknftk Okulunda görevlen
dirilecek »öğretmenler ile asistanlara ve 
diğer personele verilecek Ek •ücret kanunu 
teklifi münasebetiyle 528:529 

— Cumhuriyet Senatosu .Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 ankadasrmn, mevcut ve 
kurulacak «lan teknik okullarda geçici 
surette yevmiyeli âdareei ve öğretimi üyesi 
görevlendirilmesi (hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle ' 270:272 

— Giresun (Milletvekili Mustafa Ke
mal Çtilesiz'İm, tefeciliğin ITrabzöm, Gire
sun ve Ordu illeri ile ilçelerinde yaptığı 
tahribatı mahallen tetkik ve ıtesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 mci maddesi gereğini. 
ee bir (Meclis araştıırıtnası yapılmasına da
ir önergesi ile (tstânibul (Milletvekili Ooş-
kun Kırca ve ÇSoruım Milletvekili Hilmi 
încesulutaın tefeciliğe (kesin olarak son 
vermek, millî üretimi artırmak ve ziraat-
le geçinen köylü ve çiftçilerim emekleri
nin kargılığını almalamnı sağlamak için 
gerekli olan tedbirleri tesbit etmek ü?are 

Sayfa 
Benice '(Boran) Hatko (TTrfa) - Gece 

öğretimi yapan İstanbul üniversiteli Ede
biyat Fakültesi 'öğretim üyeleri' ile Öğre* 
im yardımcılarına ve diğer personeline ek 
ücret verilmesine dair kanun tasamı mü
nasebetiyle 330:331 

Anayasanın 88 mei maddesi (uyarınca bir 
Meclis 'araştırması yapılmasına dair Öner
gesi münasebetiyle. 587:590 

Hilmi İşgüzar (Sinop) - Ai kamunu ta
sarısı jle Cumhuriyet Senatosu Hatay 
Üyesi Mustafa ıDelivelitoin, 780 sayılı Ka
nunun 4 meü maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında, Oomhuriyet Senatosu Ta
biî Üyesi (Fahri özdilek ve 14 arkadaşının, 
780 sayıh Kanunun 4 meü maddesine ek 
kataran, Konya Milletvekili Seyit Faruk 
önder üe iki arkadaşımın, 21 (Mayıs suçlu
larımın affı hakkında, Aökaıra (Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve iki ank&d&şımn, 780 
sayılı (Kanonun 4 meü anaddesinie e t ka
mın teklifleri münasebetiyle, t 58 

— Ankara Üniversitesi (kuruluş kadro
ları hakkındaki 5233 saydı Kamuna ek 
Adana Ziraat Fakültesi kurulıuş kadro
ları kanonu tasarısı (münasebetiyle. 545:546 

— Antalya Milletvekili ihsan AtaöV-
ün, gece eğitimi yapan yüksek dereceli 
İstanbul Akşam Teknik Okulunda görev
lendirilecek öğretananler ile asistanlara 
ve diğer personele verilecek ek ücret ka
munu teklifi münasebetiyle. 531:532 

~ Cumhuriyet (Senatosu Elâzığ Üyesi 
•Celâl Ertuğ ve 9 arkadagram, mevcut ve 
kurulacak olan teknik okullarda »geçici 
surette yevmiyeli ddareei ve öğretim üye
si görevlendirilmesi hakkında kanon tek
lifi münasebetiyle. 272 

— tstaıiLbul [Milletvekili Reşit Ülker'
in, Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam 
ve hasar görmemiş, binaların yanındaki 
•betonarme 'binaların bir moloz yığını ÜıaK-
ne gelmesi nedenlerini tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci (maddesi uyanınca bir 
Meclis araştırması yapıknasMa dair öner
gesi münasebetiyle, 99:100 
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Sayfa 
— 'İstanbul 'Üniversitesi kuruluş kad

roları Kanunuma cık kaouın tasarısı müna
sebetiyle. 535 

— İstiklâl Madalyası verilmiş, buta-
oıanlardan muhtaç dnrumda olanlara va
tani hiamet tertihimde<n aylık bağlanması 
hakkında kanon tasarısı ve teklifleri mü-
nasabetiylc. 482 

— ISağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Mamurları [Kanununda ve 

Sayfa 
4862 sayılı Kanuna bağlı '(1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı münasebetiyle. 45:46 

— 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayı
lı Atatürk Üniversitesi (Kanununun geçici 
birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yü
rürlük sürelerinin '(20) yıla çıkarılması 
ve geçici dördüncü maddesim.de değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle. 478:479 

Ckyusetfcin Karaca (Erzurum) • Dep
remi 'bölgesinde evleri yıkılan vatandaşla
rın evlerinin «ne zaman ve ine şekilde ya
pılacağıma dair Başbakandan sorusu ve 
İmar ye İskân Bakamı Haldun Memtese-
oğhı'nıın sözlü cevabı münasebetiyle. 112:114 

— Erzurum'da kömür dağıtımının da
ha fazla gecikmesini engelleme konusun
da Hükümetçe gerokli tedbirlerim alınma
sına dair demeci. 627:628 

— İstanbul Üniversitesi kuruluş kad
roları 'kanunuma ek kanım tasarısı müna
sebetiyle. '* 543 

Ali Karcı (Adana) - Türk parası kıy
metini koruma hakkındaki 1567 sayılı Ka-
nıuatun yürürlük süresinin •uzatılmasına 
dair kanun tasarısı (münasebetiyle. 192:193,277 

ilyas Kılıç (Samsun) - Açılmakta 
olan Karadeniz tütüm piyasası için alın
ması gerekli tedbirlere dair demeci. 209:210 

— Af kamunu tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu Hatay 'Üyesi Mustafa Deliveli'-
nin, 780 sayılı Kanuninin 4 mcü maddesin
de değişiklik yapılması hakkımda, Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri özdi-
lek ve 14 arkadaşının, 780 sayılı Kamunun 
4 ncü maddesine ek kamnın, Konya Millet
vekili Seyit (Faruk Önder ile iki arkadaşı
mın, 21 (Mayıs suçlularının affı hakkımda 
Ankara Milletvekili Alparslan Türkcş ve 
iki arkadaşının, 780 sayılı Konumum 4 neü 
maddesine ek kanun teklifleri münasefbe-
tiyle. 58:59 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilât ve memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı cetvelde de

ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 55 

Faik Kıruaşh (Burdur) - Ankara Üni
versitesi kuruluş, kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fakültesi 
kuruluş kadroları kanunu tasarısı münase
betiyle 546:547 

— 1967 kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 282:283 

•— hurdur ilinin Önceki gün uğradığı 
sel felâketine ve bu konuda tedbirler alın
ması gerektiğine dair 208:209 

— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşı
nın, Mustafaoğhı Murat Çalışkan'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi münasebetiyle 285 

— Devlet Demiryolları ve Limanlan iş
letme Oencl Müdürlüğü İşçileri Emeldi 
Sandığı ile Askeri Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devri hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 29,30 

— İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanların vatani 
hfemet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı ve teklifleri münase
betiyle 491:494,499,500 

— işçilerin iyonizan radyasyonlara kar
şı korunması hakkında 115 sayılı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesinin onaylanması
nın uygım bulunduğuna dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 14:15 

— Türk Parası kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük sü-

http://maddesim.de


Sayfa 
• resinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 190:192 

Coşkun Kırca (tstanbul) - Af kamımı 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Hatay 
Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 780 sayılı Ka
nunun 4 neü maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Fahri Özdİlek ve 14 arkadaşının, 780 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine ek ka
nun, Konya Milletvekili Seyit Faruk ön
der ile iki arkadaşının, 21 Mayıs suçluları
nın affı hakkında, Ankara Milletvekili Alp
arslan Türkeş. ve iki arkadaşının, 780 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine ek kanun teklif
leri münasebetiyle 57:58 

— 1967 Bütçe Kanununa bağlı (A/1) 
işaretli cetvelde değişiktik yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 175:176, 

176:177 

— 1967 Kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasansı münasebetiyle 281:282 

•— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ve ku
rulacak olan teknik okullarda geçici surette 
yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi görcvli-
Icndirilmesi hakkında kanun teklifi1 müna
sebetiyle 273 

— Devlet Demiryolları ve Limanlan i ş 
letme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 31,32:34,37:38 

— İstanbul Milletvekili Orhan Birgit 
ve iki arkadaşının, Bakanlığın dış görevle
rinde kendi partisine yakın ve kendisiyle 
aynı politik görüşü paylaşan kimseleri is
tihdam edeceğini söyLcdiği iddiasiyle Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 640:642 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
üç arkadaşının, vatandaşı birbirine düşü
ren çeşitli olaylarla spor alanlarında cere
yan eden hâdiselerin siyasi sorumluları ol
duğu iddia edilen içişleri Bakanı ile Dev-

Sayfa 
let Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu ve 
105 nci maddeleri gereğince gensoru açıl
malına dair önergesi münasebetiyle 666:669 

-— Konya Milletvekili Fakih özfakih 
ve 14 arkadaşının, nafaka alacaklarının ya
bancı memleketieıde tahsili ile ilgili Sözleş
meye katılmamızın uygun bulunduğuna 
dair kanun teklifi münasebetiyle 18:19 

— Tiirk parası kıymetini komınma hak-
kında'ki 1567 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına tlair kanun tasansı 
münasebetiyle 197 :.l 99,277:279 

Süreyya Koç (Balıkesir)^- Gece öğre
timi yapan îsîtan'bul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline <ck ücret 
verilmesine dair kanun tasarısı mümasc-
betiyk 327:328 

Yumtu Koçak (Konya) - Af kanunu . 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 'Hatay 
Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 780 sayılı 
Kanunim 4 ncü maddesinde 'değişiklik ya
pılması 'hakkında, Üumlmriyct iSeruıtmmı 
Ta'biî tîyfesi Fahri Özdîlek ve 14 arkada
şının, 780 «ayılı Kanunun 4 neü ıma'dkle-
sine ek Kanun, Kntnya Milletvekilli Seyit 
Faruk önlleır ile iki arkadaşının, 2fl Ma
yıs suçlularının affı hakücmda. Ankara 
Milletvekili Alpamlan Türkeş ve iki ar
kadaşının, 7$0 sayılı Kanunun 4 neü ıııanl-
desine ek kanunu teklifleri -müııasıelbetiyle ">8 

— Ankara Üniversitesi Kuruluş kad
roları hakkınidaki 5239 sayılı Karnına ek 
Adana Ziraat Fakültesi Kuruluş, kayra
ları 'kanunu tasansı tmünase<betiyle 55C:55t 

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - Anka
ra Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
kındaki 5339 sayılı Kanuna ek Aldana 
Ziraat Fakültrai Kuruluş kaidrolan kanal
ımı tasansı mrtünaıse'betiyle 552 :'5f>3 

— CıUm'huriyet 'Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, ınıievcut ve 
kurulacak olan teknik 'okullarda geçici 
surette yevmiyeli i'dawei ve öğretim üyesf 
gürevlenjdirttmesi Ihalkkmcla k/ınun teklifi 
münasebetiyle 275:276 
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Sayfa 
pılması hakkında, Ouumburiyet Senatosu 
Tabiî Üytesi Fahri «Öddîlek ve 14 arkada
şının 780 sayılı Kamımın 4 neü ımalı3d«̂ -
sine ek Kandın, Konya Milletvekili Seyit1 

Faruk örJder ile iki arkadaşının, 21 Ma
yıs suçlularının affı îıakikında, Ankara' 
Milletvekili Alpamslan Tnitrkeş -ve iki ar
kadaşının, 780 sayılı Kanunun 4 moü mad
desine ek kanun teklifleri raılünaseıbetiyle 56:57 

— 1076 sayılı İhtiyat aulbaylam ve İhti
yat askerî ımemrarlan Kanununun 14 neüi 
anrildl&esinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 9:10,13 

Sayfa 
— Ctota^ımyet Senatosu Kastaimonu 

Üyiesi Alhtmiet. Nu(9r*et Tuna vıe 9 arkada
şının, Mustafa «ğlu Murat Çalışkan'a va
tani hizmet tertibindteaı aylık ibağlanma* 
sına dair kanun tekli'ili münasebetiyle 284,286 

— Oıece öğretimi yapan İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakü l t e Öğretim üye
leri ile Öğretim yardımcılarına "ve diğar 
personeline ek ücret verilmesine dair ka
mın tasarısı mriînase'betiyle 424:427,438 

— Kayseıti Milletvekili Atıf Haeıpa-
şaoğhı ve 13 arkafdaşının, Rulet, tilt, Iân- -
gırt ve fcemeri loyraı âlet ve makinaları 
•hakkımda kamun teklifi ite Haktkâıri Mil
letvekili Ali Karanan, Cumhuriyet Sena
tosu Tünden Üyiesi Mteihımet Ali Demir'in, 
Türk Ceza Kanununun 567 nci 'maJdlde&ine 
Mr fıkra eklenmie&inıe ıdair kanun teklifi 
^münasebetiyle 25 

• — (Sorulanın görüşüldüğü (birleşim 
gündemlerine 60 den eok sözlü Ktornı alın-
rmamasma dair önergesi miünasieıbetıyle 232 

— Tekel Genel MHidürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması lıaktkmüa kanun tasarısı-
raiünaöelbıetiylıe 188:189 

Feyyaz Köfesal (Kayseri) - istanbul 
Milletvekili Orihan BBârıgit ve iki arkadaşı
nın, (bakanlığın dış gürevleıürllde kendi 
partisinle yakın ve kendisiyle aynı politik 
göriigü paylaşan kimseleri istihdam, edece-
ğini ısöytediği iddiasiyle Turizm ve Tanıt
ma Bakanı hakkında Anayasanın 89 nıuc 
maddesi gereğlinee gensoru açılmasına 
dlair öneHgesi 'münasebetiyle 631:632 

— îstanlbul Milletvekili Reşit Ülklear'in, 
Adapazarı deprem Ibölgeteinde, sağlalm ve 
hasar gör-mıemis binaların yanındaki îhteıto-
narme "binaların «bir moloz yığını haline 
gelmesi nedenlerini tdaibirt etmsek ücterfe 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştrnması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 213:223 

Talât Köaeoğlu (Hatay) - Af kamunu 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Hatay 
Üyiesi Mustafa Deliveli'nin, 780 sayılı 
Kanunun 4 neü maddesinde değişiklik ya-

— Oeee Öğretimi yapan İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri ite öğretim yardımcılarına vte diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 340:341 

— Gufmbuıriyeıt Senatosu Ka&tatmıonu 
Üytesi AOıJmıet NuısHet Tuna ve'9 arkada
şının, Mustafa oğlu Murat Çalışkan'a va
tani hizmet tertilbind>en aylık [bağlanma
sına dair kamun teöcUfî münasebetiyle 286 

— İstiklâl Madalyası vfârilmis.ibulunan-
landan (muhtaç durumda olanlara vatanî 
hizmtet tertibinden aylık İbağlanıma&ı hak
kında kanun tasarım ve teklifleri raainase-
betiiyle _ 484:485 

— İşçilerin îyonizan raldyoöyonlara kar
şı korunması Ihakkıııda 1115 sayılı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 16.:İ7 

— Kayseıft Milletvekili Atıf Haıcıpa-
gaoğlu ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, lan
gırt ve benzeri löyuın alet ve maldnalan 
hakkınca kanun teklifi ite HakMıri Mil
letvekili Ali Karahan, Oumhuıriyet 'Sena
tosu Tunceli Üylesî Mehmet Ali Demirin, 
Türk Ceza Kanununun 567 inci tmafddesine 
bir fıkra êktenm.'eöime dair kanun teklifi 
(münasebetiyle 26 

— Türk parası kıymetlini koruma Shak-
kınldaîki 1567 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına <dair kanun tasarısı 
münaserbıetiylte 190 
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Sayfa 
Adil Kurtel (Kars) • Aydın Milletve

kili Kesat özarda'nın, meyva ve sebze ye
tiştiricilerinin elinden çok ucuza satıtnalı-
nan ürünlerin halka ne suretle çok paha
lıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin* 
ce bir Meclis araşıtrması yapılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 100:101 

— 1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun 
Şümulüne giren kasaba ve köylerin ade
dinin ne kadar olduğuna dair Başbakan1 

dan sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atebeyli'nin sözlü cevabı münasebetiyle 448: 

449 
— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 

Sim Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
10 . 7 . 1953 tarihli ve 6136 sayalı Kanu
nun 13 neü maddesiyle 15 nei maddesi
nin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle 523:524 

— Hangi İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin sigorta şirketlerine ortak olduklarına 
ve bu teşekküllerin sigorta işlerini hangi 
sigorta şirketlerine yaptırdıklarına dair 
Başbakandan sorusu ve . Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel'in sözlü cevabı münasebe
tiyle 597:599,600:601 

— İstanbul Milletvekili Orhan Birgit 
ve iki arkadaşının, bakanlığın dış görev
lerinde kendi partisince yakın ve kendisiy
le aynı politik görüşü paylaşan kimseleri 
istihdam edeceğini söylediği iddiasiyle Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 644: 

646 

— İstanbul Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı münase
betiyle 538:539 

Nazif Kurucu (Konya) - Bozkır - Üç-
pınar - Hadim - Taşkant - Tepebaşı - Er
menek yolunun geçişe açılmasına dair so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in 
sözlü cevabı münasebetiyle 452 

— Doğanhisar - Engili - Akşehir yolu
nun bitirilmesinle ve Doğanhisar - Hüyük -
Beyşehir yolunun geçişe açılmasına dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'
in sözlü cevabı münasebetiyle 451 

— Konya ilinde sulama ile entansif zi
raatı hâkim kılmak için ne gibi çareler 
düşünüldüğünle dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Tarım Bakanından sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin'in sözlü cevabı münasebetiyle 119:121, 

121:122 

— Küçük esnafın, fakir zümrenin ve 
köylünün yeterli krediye kavuşturulması 
için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair so
rusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in 
sözlü cevabı münasebetiyle 603:604,604:605 

— Mahkemelerdeki işlerin süratini sağ
lamak konusunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in 
sözlü cevabı münasebetiyle 241:242 

— Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç 
yolu inşasının, 5 Yıllık Plân hilâfına ge
ciktirilmesi sebebine dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü cevabı 
münasebetiyle 445,446 

— Türkiye'de yabancı sermaye ile kuru
lan işletmelerin istihsallerinin, muayyen 
bir kısmının ihracedilmesi için alınmış bir 
tedbir olup olmadığına dair Sanayi ve Ti
caret bakanlarından sorusu ve Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel'in sözlü cevabı müna
sebetiyle 606 

Nihad Kürşad (Turizm ve Tanıtma 
Cakanı) (İzmir) - îstanbul Milletvekili 
Orhan Birgit ve iki arkadaşının, bakanlı
ğın dış görevlerinde kendi partisine ya
kın ve kendisiyle aynı politik görüşü pay
laşan kimseleri istihdam edeceğini söyle
diği iddiasiyle Turizm ve Tanıtma Bakanı 
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince gensoru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 649:652 



Abdurrahman Şeref Lâç (istanbul) -
Anayasa Mahkemesinin 'gerekçesiz karar 
vermesinin Anayasaya ve usul kanuniarı<-
n-a uygun bulunmadığına dair 410:411 

Haldun Mentegeoğlu (İmar re takan 
Bakanı) (C. S. Muğla Üyesi) - Erzurum 
Milletvekili Gıyasettin Karaea'nm, deprem 
bölgesinde evleri yıkılan vatandaşların ev
lerinin ne zaman ve ne şeklide yapılacağı
na d'air Başbakandan sözlü sorusu müna
sebetiyle 110-112.114:117 

— istanbul MSjllefvdkîli Ueşit Ülker'in, 
Adapazarı deprem -bölgesinde, sağlam ve 
hasar görmemiş binaların yanındaki (beto
narme binaların Mr moloz yığını 'haline 
gelmesi nedenlerini tesbit etmeOt üzere bir 
Meclis arattırması yapılmasına dair öner-
,gesi münasebetiyle 227:229 

— Saıkarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sakarya ilinin geçirmiş olduğu •zel
zele ve sel felâketleri sebebiyle güç •ekono
mik şartlar içinde bulunan çiftçilere yar
dımcı olmak üzere bu yıl panear ekim sa
hası tahdidinin kaldırılması ve çalışma'k 
için yabancı ülkelere öneeliîkile gönderHmet-
leri imkânının sağlanması konularındaki 
demeci münasebetiyle 168 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu1-
ner'İn, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı 
Köprüüstü köyünde sel felâketine mânız 
kalan ailelere yardım yapılması fconusun-

Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları baikkındaki 
5*259 sayılı Kanuna efe kanun tasarısı mü
nasebetiyle 505:506 

— Ankara Üniversitesi 'kuruluş kadro
ları-Kanununa ek kanun tasarısı münase
betiyle 508 

— Devlet Demiryolları ve Limanları Iş1-
letm.e Gened Müdürlüğü İşçileri Emekli 

L 
1 Sayfe 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa İM merkez ve ilçelerinin uğradı
ğı sel felâketi ve alınması gerekli tedbirler 
hakkındaki demeci münasebetiyle 2r67 

M 
da ne düşünüldüğüne dair imar ve. îsıkân 
ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu 

, münaselbetiyle 234,235 
1 

Sadık Tekin Muftüoğlu (Devlet Baka
nı) (Zonguldak) - Adana Milletvekili Ke
mal Sanibraıhimoğhı'jıun, Türkiye'deki ta
rihî eser kaçakçılığı olaylarını incelemek 
ve bu konuda aHınması gerekli tedbirleri 
•tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir M'eelis araştırması yapıl
masına 'dair önergesi münaselbotiyle 435:438 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanıga-
nm, Bursa ili merkez ve ilçelerinin uğra
dığı sel felâketi ve alınması gerekli ted1-
birler hakkındaki demeci münasebetiyle 266: 

267 
— Elâzığ Milletvekili Kemal Satır'ın, 

1953 yılında çıkan ve Abana İlçesinin koy 
haline 'getirilmesine dair olan Kanunun 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptaline 
rağmen, bu defa içişleri Bakanlığınca Aba-
na'nın bucak haline getirilmesinin uygun 
bulunmadığına dair demeci münasebetiyle 81:82 

— Trabzon Milletvekili AOımet Şener'in 
Karadeniz Bailıkçılık 'kooperatifleri h&k-
kındaıki konuşması münasebetiyle 519 

N 
Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt v-e 
Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devri hakkmdna kanun tasarısı 
münasebetiyle • 30:31,3i ':'32,35:37 

— İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun 'tasarısı ve teklifleri münase
lbetiyle 488 
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— İşçilerin iyonizan radyasyonlara kar
şı korunması hakkında 115 sayılı Mill-etl*!"-
arası Çalışma Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna -dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 15:16 

Kevnİ Nediraoğlu (Elâzığ) • Itftanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve üç arkadaşının, 
vatandaşı birbirine düşüren çeşitli olaylar
la spor alanlarında cereyan ed-en hâdisele
rin siyasi sorumluları olduğu iddia edilen 
İçişleri Bakanı ile Devlet Bakanı hakkın^ 

Sayfa 
da Anayasanın 89 ncu ve 105 nei nnaddeleri 
gereğince gensoru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 664 f665 

Nermin Neftçi (Mu§) - istanbul Mil
letvekili Beşit Ülker'in, Adapazarı dep-_ 
retn bölgesinde, sağlam ve hasar görmemiş 
binaların yanındaki "betonarme (binaların 
'bir moloz yığını 'haline «gelmesi nedenHerini 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önetfgesi münasebetiyle 334:236 

Kâmil Ocak (Devlet Bakanı) (Gazi
antep) - Afyon Karahisar. M-iHetıvekilî 
Mustafa Akalm'm, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün, nerelerde dinllenme tesis
leri bulunduğuna dair sorusu münasebe
tiyle 613^614,615 

Gerad Odyakmaz (Sivas) - tsttfclâj Ma
dalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç du^ 
ramda olanlara vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı 
ve teklifleri münasebetiyle 487 :48B 

Süleyman Onan (Kırşehir) . 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununa ek kanun 
tasarısı münasebetiyle 503 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki K239 sayılı Kanuna ek 
Adana Zinaat Fakültesi kuruluş kadroları 
kanunu tasarısı münasebetiyle 551:552 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 3239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı münasebetiyle 504 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı .münase
betiyle 507' £08 

— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı-
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 171:172 

— Gece öğretimi yapan İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 344:347 

— İstanbul Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa «k kanun tasarısı münase-
betiyle 536:537,542 

— 3'1 Mayıs 1957 tarihli' ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun fteçrei bi
rinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürür
lük sürelerinin (20) yıla çıkarılması ve ge
çici dördüncü maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı .münasebe
tiyle 477:478 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı eetjvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı mrü-
aasebetiyle 179 

Hamdi Orhon (Trabzon) - 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli -cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 176 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 182:1'83,184 

Kasım Önadım (Bursa) - Aydın Millet
vekili .Reşat £)zaraa'nın, meyva ve sebze 
yetiştiricilerinin elimden çok ucuza satma-
lınan ürünlerin halka ne suretle çok paha>-
hya- satıldığı konusunu incelemek ve bu 

hususta ahnaeak. tedbirleri tesbit etmek . 
üzere Anayasan™ 88 n-ci maddesi gereğiro-
ce bir Metelik araştırması yapıltaa'sına 
dair önergesi münasebetiyle 90,93 
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Reşat Uzarda (Aydın) • Anikaraı Üm-
Tersitesi kuruluş kadroları hafekon^aki 
5239 sayılı Katranla ek Adana Ziraûit Fa* 
kültesi kuruluş} kadroları kanunu tasarısı1 

münasebetiyle 549:550 

— Antalya Milletvekili ihsan AtaÖv'ün, 
giece eğitimi yapan* yüksek deröceli İstanbul1 

Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek 
öğretmenler ile asistanlara ve diğer perso
nele verilecek ek ücret kanunu teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisti Plân 
Komisyonu raporu münasebetiyle 530 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
10 - 7 . 1953 tarihli1 ve 6136 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesiyle 15 nci maddesinin 
ilk fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle . 526:527 

— Emekli bir memurun Ölümüne sebe
biyet veren CENTO Teşkilâtında görevli 
İngiliz Çavuşu hakkında, Türk kanunları
na göre neden kovuşturma yapılmadığına 
dair Adalet, Dışişleri' ve içişleri' bakanla
rından sorusu münasebetiyle 106:107,108 

— İstanbul Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı1 münasebe
tiyle 540 

— istiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani'̂  
hizmet tertibinden aylık bağlanması' hak
kında kanun •tasansı ve teklifleri münasebe
tiyle . 482,497:498 

— 31 Mayıs 1957 tarihli' ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici biL 

rinci, ikinci, üçüneü maddelerinin, yürür
lük sürelerinin (20) yıla çıkarılması ve ge
çici dördüncü maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 479 

Muzaffer Özdağ (Afyon Karaaisar) • 
Af kaıııunıu tasarısı ile Cumhuriyet Senato
su Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 780 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde değişik
lik yapıîması hakkında, Cumhuriyet Sena-

Sayfa 
tosu Tabiî Üyesi Fahri özdilek ve 14 arka
daşının, 780 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sine ek Kanun, Konya Milletvekili Seyit 
Faruk önder ile iki arkadaşının, 21 Mayıs 
suçlularının affı hakkında, Ankara Millet
vekili Alparslan Türkeş ve iki1 arkadaşının, 
780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine ek 
kanun teklifleri münasebetiyle 60:61 

Kaya özdemir (İstanbul) • İşçilerin 
iyonizan radyasyonlara karşı korunması 
hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasansı münasebe
tiyle 15 

Hüsnü •Özkan (Hatay) - Güıeey sahille
rindeki baitık avcıhğında çaflış/ani avdan1 

Sosyali1 Sigortalar Kuromu Adanma Şubesi
nin sigorta primi ataiak içim basla yap-
nıalsınııu doğru' olnıaıdığınaı dair 412 

— İstiklâli Madalyası verilmiş bulünıaM-
iardanl muhtaç durumda oklulara vatani 
hizmet tertibinden! aylık bağlanması hak
kında! kaiKuM tasarısı ve teklifEöri münase
betiyle 490:491 

Vedat Âli Özkan (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı) (Kayseri) - Sağhk ve 
Sosyal Tardım Batkarihğı Teşkilât ve me
murları Kanununda ve 4862 sayılı Kanu
na baığiı (1) sayılı cetvelde değişiklik yaL 

pıFma&miaı dair1 kaırfumı tasarısı miirtasebe-
tryle H 55 

Hazmı özoğul (Edirne) • Ankaraı Üni
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki1 

5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fakül
tesi kuruluş kadroları kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 548:549 

— Gece öğretimi yapan İstanbul ÜniL 

versitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ü«ret verilmesine «dair ka
nuni tasarısı müırase'be'tıyîe 336:337 

— İstiklâl Mad'allyaısı verilmiş bınhunaiD-
lardaıı muhtaç durumda olanlara vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı ve teklif leri münase
betiyle 485487,498 
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Sayfa 
Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas) • is

tanbul Milletvekili Reşit Ülker ve üç arka
daşının, vatandaşı birbirine düşüren çeşitli 
olaylarla spor alanlarında cereyan eden hâ
diselerin siyasi sorumluları olduğu iddia 
edilen içişleri Bakanı ile Devlet Bakam 

Sabri öacan San (öümüşane) • Cumiıu-
riyet S'eMatosu1 Bolu: üyesi Sırrı Uzfunflıaı-
sanoğlü ve 9 arkadaşının, Ateşli silâhlar 
ve bıçaMto hakkındaki 10 . 7 •. .1953 taı-
rihli ve 6136 sayılı KanunM* 13 neü mail 
desâyfe 15 roci nnaddesirtiıı; i'lfc fıkrasının 
değiştiriKmesinıe dair kanom mümiasebetiyle 321 

— Cumhuriyet Senatosu: Kastasmomi! 
üyesi Ahnuet !Nusret Tunûf ve 9 arkadaşı* 
tın, Mustafaoğhı Murat Çöhşk'a'ra'a vatani 
hizmet tertibimden aylık bağlamm'asına' dair 
kamın/ teklifî münasebetiyle! 285 

Kemal Sarıibrahiraoğlu (Adana) - Tür
kiye'deki tarihî eöer kaçakçılığı ol'ayl'atım 
incellemek ve bu konuda »Umması gerekli 
tedbirleri tesbit etrmek üzere Aroayasanm 
88 n«i msakMesâ uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmıasııte' dair önergesi münıaısev 
betiySe 414:419 

Kemal Satır (Elâzığ) -1953 yılında çı
kan ve Abama ilçesittim köy haline getiril-
mesine1 dair Kamuımıaı Anayasa Mahkemesi 
tarafından- iptalinle rağmen., buı defa içiş
leri Bafcanüğırnea Abana'mtK bucak haiine 
getâriftroesinin< uygurt buhiMmadığınıa dair 81 

tlyas Seçkin (Ankara) - 31 Mayıs 1957 
tarihli ve 6990 sayılı AtatüMc Üniversitesi/ 
KasnfuîıunuM geçici birinci, ikinci, üçüncü 
maddeferittirt yürürlük süreîerinirt (20) 
yıla çıkarıhrıası ve gemici dördüncü mad-
desuıdö değişiklik yapılması hakkında kaf-
nıuı» tasarısı münasebetiyle 479 

— Türk paırası kıymetini koruma1 hak
kındaki 1567 sayılı Kaıırunun yürürlük sü<-
resinin/ uaartıltaKasına dair kanun tasarısı 
ntünıasebetiyl'e .194:197 

Sayfa 
hakkında Anayasanın 89 neu ve 105 nci 
maddeleri gereğince gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 656:657 

— İstiklâl Savaşı gazi ve mücahitlerine, 
ödenek verilmesini temin edecek tasarının 
acilen çıkarılması gerektiğine dair demeci 6:7 

Refet Sezgin (Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakam) (Çanakkale) • Burdur Millet
vekili Faik Kırba^Iı'nın, Burdur ilintim öro-
cekî güri u-ğrakiığı sel felâketi ve bu kamu
da tedbirler aJınıtniası gerektiğirie dair de
meci münasebetiyle 209 

— Ermruim Milletvekili Gıyasettinı KaJ-
raıca'nın, Erzuru'mı'da kömür dağıtımının' 
daiha faala gecikmesini engellenme komt-
suTDdaı Hükiitotetiçie gerekM tedbirlerin' aiint-
masına dair demeci münasebetiyle 628 

— Ermıram Milletvekili Nihat Diler'in, 
Emmıını Ovasının sulaüimtaısı için w düşü
nüldüğünle dair sözlü.' sorusu münasebe
tiyle 243:244,245 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
rtuını, Kontyaı ilinde sulama île erttansif zi-
raati hâkim kılmak içini ne gibi çareler 
düşüflülidü'ğüîDe dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu! münasebetiyle 118:119,121 

— Yazgat Milfletvekili Celâl Suwgur'-
umı, Yozgat'ın Yerköy ilkesinde vukubul'aîii 
seller dolayısiyl'e tedbir afontonıası ve sıtma1 

eraıdikasyonu personeli ite ilgili Kanunum 
biranı önce çıkarılması konu'lanndalri de
meci münasebetiyle 310:312 

İrfan Solmazer (Tokat) - 1076 sayılı 
İhtiyat Subayları ve İhtiyat Askerî 
Memurları Kanununun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkmda kanun tasarısı 
münasebetiyle 10:11,11 =12,13 =14 

— Gece öğretimi yapan İstanbul Üni
versitesi Eedebiyat Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına *ve diğer 
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personeline ek ücret verilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 349':350 

— İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında karnın tasarısı-ve teklifleri müna
sebetiyle 482:484 

Celâl Sungur (Yozgat) - Yozgat'ın 
Yerköy ilçesinde vukulmlaıı seller dola-
yısiyle tedbir alınması ve sıtma eradikas-
yonıı personeli ile ilgili Kanunun biran 
önce çıkarılması konularındaki demeci 
münasebetiyle 310 

Faruk Sükan (İçişleri Bakanı) (Kon
ya) - Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'-
ün, Trafik Nizamnamesine uyutmamasın
dan doğan can ve mal kaybına dair de
meci münasebetiyle 5İ8:519 

Ahmet Şener (Trabzon) - istanbul 
Milletvekili Iloştit Ülker ve üç arkadaşı
nın, vatandaşı birbirine düşüren çeşitli 
olaylarla spor alanlarında cereyan eden 
hâdiselerin siyasi sorumluları olduğu id
dia edilen içişleri Bakanı ile Devlet Baka
nı hakkında Anayasanın 89- nen ve 105 nei 
maddeleri gereğiince gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 669:670 

— İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kad
roları Kanununa ek kanun tasarısı müna
sebetiyle 536 

— Karadeniz Balıkçılık Kooperatifle
rinin problemleri ve alınması gerekli ted
birlere dair demeci 516:517 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle . 179:780 

Adnan Şenyurt (Erzurum) - Cumhu-
huriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun-
hasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Süâh-
lar ve Bıçaklar hakkındaki 10 , 7 - 1953 
tarihlî ve 613C sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesiyle 15"nei maddesinin ilk fıkra -

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 

Sırrı Uzuhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateş
li Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 
10 . 7 , 1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesiyle 15 nei maddesinin 
ilk fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle 522:523 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Anayasanın haberleşme hürri
yeti, özel hayatın gizliliği ve konut do
kunulmazlığı ilkelerini zedeliyen olaylar 
görüldüğü ve Erzurum Üniversitesi Öğ
renci Yurduna yerleştirilen ses alma ci
hazı konularındaki demeci münasebetiy

l e 207:208 
— Malatya Milletvekilli I-Iamit Fendoğ-

lu'nun, Atatürk Öğrenci Yurdunda bir 
Öğrencinin öldürülmesi olayına, bu gibi 
konularda tedbirler alınması gerektiğine 
dair demeci münasebetiyle 627 

sının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 318:320 

— Devlet De mliryolları ve Limanları 
İşletme "Genel Müdürlüğü işçileri Emekli 
Sandığı île Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devri hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 29,41,42:43 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam 
ve hasar görmemiş binaların yanındaki 
betonarme binaların bir moloa yığını 'ha
lline gelmesi nedenlerini tesbit etmek üze
re Anayasanın 88 nei madesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 100 

— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
. lu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, lângırt ve 
' benzeri oyun alet ve makinaları hakkın
da kanun teklifi île Hakkaki Milletveki
lli Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi M. Ali Demir'in, Türk Ce
za Kanununun 567 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 25:26 
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Sayfa 
Ahmet Tahtakıhç (İstanbul) - Tekel 

Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 187: 

188 
Mustafa Tayyar (Bursa) - Bursa Mer

kez ve ilçelerinde vukubulan sel ve' don 
âfetleri dolayısiyle zeytin ürününün ve 
üreticilerinin uğradığı zararlar karşısın
da alınacak tcdbirlotv dair 467:4(îfi 

İsmail Hakkı Tekine! (İstanbul) - Af 
kanunu tasarısı İle Cumhuriyet Senatosu 
Hatay Üyosİ Mustafa Delivcli'niıı 780 sa
yılı Kanunun 4 neü nıutlesitule değişiklik 
yapılması hakkıdna, Gıtınimınyot Senatosu 
Tafoiî Üyesi Fahri özdilek ve 14 arkadaşı
nın, 780 sayılı Kanunun 4 neü maddesine 
ek kanun, Konya Milletvekili Seyit Faruk 
önder ile iki arkadaşının, 21 Mayıs suçlu

larının affı hakkında, Ankara Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve iki arkadaşının, 780 
sayılı Kanunun 4 nen maddesine ek kanun 
teklifleri münasebetiyle. 60,61 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
10 . 7 , 1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanu
nun 13 neü maddesiyle 15 net maddesinin 
ilk fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi-müasebetiyle 525:526 

— Kayseri Milletvekili Atıf llacıpaşa-
oğlu ve 13 arkadaşının, Rulet, t lir, langırt 
ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkın
da kanun teklifi ile Hakkâri Milletvekili 
Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi M. Ali Demir'iıı, Türk Ceza Ka
nununun 567 nci maddesine bir fıkra, eklen
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 22:23, 

26:27,28 
Adil Toközlü (Kastamonu) - 1967 büt

çe kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı münasebetiyle. 171,175 

— Millet .Meclisi lıdarc Amirleri İzzet 
Oktay, Muslin Güreırtaş ve Celâl Sungur'-
un, 1967 mali yılı Bütçe Kanununa bağlı 

Sayfa 
(L) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle. 177 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle. 178 

Mehmet Turgut (Sanayi Bakanı) 
(Bursa) - Ankara Milletvekili ibrahim Sıt
kı Hatipoğlu'ııun, köylü ve-çiftçilerin prob
lemlerine, muhtacoldukları malzemenin pa
halılığına, Beş Yıllık takip neticesinde tah
sili imkânsız hale gelmiş borçlarının affe
dilmesine dair demeci münasebetiyle 562 

Hasan Türkay (Ankara) - De\4at De
miryolları ve Limanlan İşletme Genel Mü
dürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile As
kerî fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 34 

•— İşçilerinin iyon izan radyosyonlâra 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Millet-
İcraınası Çallısına Sozlıeşmesiıniın onayıItaınıtiMu-
sınm uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 17 

Ahmet Türkel (Ticaret Bakan) Bursa) -
•Burdur Milletvekili Fethi Çelikb&ş'm, 

yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce sa-
tmalınması için bir emir verilip verilmedi- -
ğine dair sorusu münasebetiyle 007:608,609 

— Kars Milletvekili Adil Kıırtel'in, 
hangi İktisadi Devlet Teşekkül erin in sigor
ta şirketlerine ortak olduklarına ve bu te
şekküllerin sigorta işlerini hangi sigorta 
şirketlerine yaptırdıklarına d;ıh- Başba
kandan sonra münasebetiyle 505:597,599:600 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, küçük esnafın, fakir zümrenin ve köy
lünün yeterli krediye kavuşturulması için 
ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair sorusu 
münasebetiyle 602:603,604 

— Konya Milletvekili . Nazif Kurucu'-
nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile kuru
lan isletmelerin istihsallerinin, muayyen bir 
kısmının ihraecdilmesi için alınmış bir ted
bir olup olmadığına dair sorusu ınünase--
betiyle 606 

f 
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Sayfa 

Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) - Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv'ün, gece eğitimi 
yapan yüksek dereceli İstanbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek öğret
menler ilo asistanlara ve diğer personele 
verilecek ek ücret kamımı teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet. Meclisi Plân 
Komisyonu raporu münasebetiyle 532 

— Cumhuriyet Senatosu Balu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
10 . 7 .1963 tarihli ve 6136-sayıh Kanunun 
13 neü maddesiyle 15 nei maddesinin ilk 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 524 

— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ve 
kurulacak olan teknik okullarda geçici 
surette yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi 
görevlendirilmesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 273:275 

— Gece öğretimi yapan İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 331:333,334,339,35.1 

— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-
oğlu ve 13 arkadaşının, Rulet, tüt, lan
gırt ve benzeri oyun alet ve makkıaları 
hakkında kanun teklifi ile Hakkâri Millet-
veküi Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi M. Ali Demir'in, Türk Ce
za Kanununun 567 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 21:22 

Hayrettin Uysal (Sakarya) - Antalya 
Milletvekili İhsan AtaÖv'ün, geee eğitimi 
yapan yüksek dereceli İstanbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek öğret
menler ile asistanlara ve diğer personele 
verüecek ek ücret kanuaıu teklifine dair' 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 

Ümyf* 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu münasebetiyle 529:530 

— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ve 
kurulacak olan teknik okullarda geçici 
surette yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi 
görevlendirilmesi hakkımda kanun teklifi 
münasebetiyle 269:27Ö 

— Geee Öğretimi yapan İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri ile Öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 328 ıŞSO 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam ve 
hasar görmemiş binaların yanındaki beto
narme binaların bir moloz yığını haline 
gelmesi nedenlerini tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 101:104 

— Istanibul Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarlısı münase
betiyle 540:541 

— Sakarya Hinin geçirmiş olduğu zel
zele ve sel felâketleri sebebiyle güç ekono
mik şartlar içinde bulunan çiftçilere yar
dımcı olmak üzere hu yıl pancar ekim sa
hası tahdidinin kaldırılması ve çalışmak 
için yabancı ülkelere Öncelikle gönderil
meleri imkânının sağlanması konularında
ki demeci 167 

Hasan Tahsin Uzan (Kırklareli) -
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanuni 
tasarısı münasebetiyle 503:504 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı münase
betiyle , . 508 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
gece eğitimi yapan yüksek dereceli Istami-
bul Akşam Teknik Okulunda görevlendi
rilecek öğretmenler ile asistanlara ve di
ğer personele verilecek ek ücret kanunu 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Bas-
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Sayfa 
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato- * 
şunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Plân Komisyonu raporu müna
sebetiyle , 530:531 

— 1967 Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 172:173 

— Gece öğretimi yapan İstanbul üni
versitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri ile Öğretim yardımcılarına ve diğer 
personeline ek ücret verilmesine dair ka
nun tasarasi münasebetiyle 326:327 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam ve 
hasar görmemiş binaların yanındaki beto
narme binaların bir moloz yığını haline 
gelmesi nedenlerini tesbit etmek üzere 
Anayasama 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 230 

— İstanbul Üniversitesi kuruşu kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı münase
betiyle 537:538 

— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıp&ga-
oğlu ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, lan
gırt ve benzeri oyun alet ve makinaları 
hakkında kamın teklifi ile Hakkâri Millet
vekili Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi M. Ali Demir'in, Türk Ce
za Kanununun 567 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 20 

Beşit Ülker (istanbul) - Adana Millet
vekili Kemal Samibrahimoğlu"nunJ Türki
ye'deki tarihî eser kaçakçılığı olaylarını 
incelemek ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasama 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına air Önergesi münasebe
tiyle 431:434 

— Adapazarı deprem bölgesinde, sağ
lam ve hasar görmemiş binaların yanın
daki betonarme binaların bir moloz yağı
nı haline gelmesi nedenlerini tesbit etmek . 
Üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyann-

Sayfa 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle .178:179 

Ali Rıza tFzuner (Trabzon) - Gece öğ
retimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim. 
yardımcılarına ve diğer personeline ek üc
ret verilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 341:342 

— 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici bi
rinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürür
lük sürelerinin (20) yıla çıkarılması ve 
geçici dördüncü maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 476:477 

— Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul^ 
lise, sanat ve teknik okul ihtiyacım 
gidermek için ne gibi tedibrler düşünüldü
ğüne dair sorusu ve Millî Eğitim Bakam 
llhami Ertem*in sözlü cevabı münasebe
tiyle 237:238 

— Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı 
koprüüstü göyünde sel felâketine mâruz 
kalan ailelere yardım yapılması konusun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân 
ve Köy İşleri bakanlarından sorusu ve 
İmar ve iskân Bakanı Haldun Menteşeoğ-
lu'nun sözlü cevabı münasebetiyle 234:235,235 

ea bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 95:99,23i 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
meyva ve sebze yetiştiricilerinin elinden 
Çok ucuza satmabmıan ürünlerin halka ne 
suretle çok pahalıya satıldığı konuşunu 
incelemek ve bu hususta alınacak tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi gereğince bir Mccljs araştnması 
yapılmasına dair önergesi münasabetiyle 84:90 

'— Devlet Demiryolları ve Limanları îg-
letme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli 
Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
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Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devri hakkında kanun tasarısı 
münasebetilye 29 

— istanbul Milletvekili Orhan Bir-
git ve iki arkadaşının, bakanlığın dış. gö
revlerinde kemdi partisine yakın ve kendi
siyle aynı politik görüşü paylasan kimse
leri istihdam edeceğini söylediği iddiasiy-
le Turizm ve Tanıtma Bakam hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gen
soru açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle • _ 633:634 

— Kendisi ve üç arkadaşını, vatandaşı 
birbirine düşüren -çeşitli olaylarla spor 
alanlarında cereyan eden hâdiselerin si
yasi sorumluları olduğu iddia edilen İçiş
leri Bakanı île Devlet Bakanı hakkında 
Anayasanın 89 neu ve 105 nci maddeleri 
gereğince gensoru açılmasına dair Öner
gesi ™üuîi« Hıdivi e 659:661 

Hasan thılü (Tunceli) - Cumhuriyet 
Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ ve 9 ar
kadaşının, mevcut ve kurulacak olan tek
nik okullarda geçici surette yevmiyeli ida
reci ve öğretim üyesi görevlendirilmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle. 276 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de-, 
ğisiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle. 48:49 

Ahmet Üstün (Ankara) - Devlet ihizme-
titMİc çalhşan ve statülerinin mıeanıor veya 
isçi olduğu hususunda tartışılan hizmetli-

Sayfa 
lerle kapıcı ve kalorifercilerin güç durum
da olduklarına, bunlar hakkında gerekli 
tedbirlerin alınmasına dair 

— Trafik Nizantnalmesine uygulanma
masından doğan oan ve imal kaybına dair 
demecii. ve içişleri Balkanı Faruk Sükanfaı 
cevabı münasebetiyle 

Mehmet Yardımcı (İstanbul) - İstiklâl 
Madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç 
durumda olanlara vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve teklifleri münasebetiyle. 

İsmail Hakkı Yüanlıoğlu (Kastamonu) 
- istanbul Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiy
le 

Mustafa Kemal Yılmaz (Aydın) - 31 
Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk 
Üniversitesi Kanununun geeçici birinci, 
ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük sü
relerinin (20) yıla çıkarılması ve geçici 
dördüncü maddesinde değişiklik yapılma
sı hakkında ltanun tasarısı münasebetiyle. 

Nejdet Yücer (Çonun) • «Köy alt -
yapı hizııı etilleri Genel Müdürlüğü kunilma-
ınasına dair kanun teklifi» nin, havale 
edilmiş olduğu Maliye, KÖy işleri ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden 
kurulu Bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi münasebetiyle. 
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