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BAKAMLAR KURULU
Sayfa
— Vazife ile Amerika'ya giden Adalet
Bakam Hasan Einçer'e Devlet Bakanı
Hüsamettin Atabeyütom vekillik etmesi
(3/364)
419

Sayfa
— Vazife ile yurt dışıma giden Dev
let Bakanı Kâmil Ocak'-a Devlet Bakanı
Seyfi Öztürfk'üfa vekillik etmesi
(3/857) 261:
262

ÇEŞİTLİ İŞLER
— (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma
Komisyonu Başkanlığımın, Konıisyannın
önceki görüşmelerini ihtiva eden teyp
bandlarmm silinerek yeniden kullanılma
sına ikarar verilmiş oMağuna dair tezke
resi (3/850)
126
— Millet Meclisi {Balkanımın Baş
kanlığımda grup temsilcilerinin yaptık-

lan toplantıda, Çarşamba günleri yapı
lacak birleşim gündemlerimde sözlü so
ruların 50 ser aded olarak konulmasına
dair alınan karar.
80
— 15 Şubat 1968 Perşembe günü bağ
lıyacak 1968 malî yılı bütçesi üzerimde
yapılacak görüşmelerin programına ait
Başbakanın açıklaması
418:419

DEMEÇLER, SÖYLEVLER
— İçişleri Bakanı (Faruk Sukan'ın, ön
ceki gün Osmaniye ilçesinde cereyan eden
olaylar hakkında gündem dışı demeci. 337:338
— Tokat Milletvekili Osman Saraç'-

in, Cumhurbaşkanı ile .birlikte yaptıkları
ıSuudi Arabistan ve Libya ıgezigi izlenimle
rine dair demeci.
124:125

GENSORU ÖNERGELERİ
— Adana Milletvekili Ali Karcı ile
Kars Milletvekili Âdil Eurtel'in, petrol
karosunda (ulusal çıkarlarımıza ve millî
bağımsızlığımıza uygun bir politika izle
memesi, millî çıkarlarımıza karşı bir uy
gulamanın içerisinde ıbulunnıaaı dddiasiyle Anayasanın 89 nen maddesi gereğince
Hükümet hakkında bir (Gensoru açılması
na dair Önergesi (11/62)
83 ;89,89:91,91:108,
160:160,161:186
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker
ve üç arkadaşınım, vatandaşı birbirine dü
şüren çeşitü lolaylarla spor alanlarında ce

reyan edan hâdiselerin siyasi sorutnluları olduğu iddia edilen İçişleri Balkanı
ile Devlet Bakanı hakkında Anayasanın
89 neni ve 105 nci maddeleri gereğince
gensoru açılmasına dair önergesi (11/60) 19:30
— Kars Milletvekili' Adil Kurtel ve
Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekin
ci ile Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'm, toprak reformu >ve toprak sorumları
konusunda Hükümet hakkında bir genso
ru açılmasına dair önergesi (11/63)
127:150,
205:218
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9arfû
— fYozgaıt 'Milletveıkili Yusuf Ziya IBahadunh ile Kars Milletvekili Âdil Khsrtel'in, deniz (kıyılarının, halkımızm ortaik
malı olması gerekirken, 'birkaç yüz kişi
tarafmd'an yağnıa edildiği iddiasîyle bu

koramda 'Hükümetin sonumlukığuBMi tesbit
için Anayasanın 89 meni maddesi gere
ğince gensoru, açılmasına dair önergesi.
(11/61)
,
30:43

KANUNLAR
NoCilt Sayfa
993 — Istanlbull Üniversitesi kımıhuş
kadroları hakkındaki 5247 sayılı
Kamına ek Kamun
22 700
23 309,
501:508
994 — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi
Kamîununıa ek Karam
15 397
21
4
23 502:
503
905 3017 say ıh Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâleti teşkilâtı ve memu
rin Kanununun 24 neü maddesinin
2 nci fıkrasında ve bu kanunun
«kleri olan 3820, 4929 ve 7138 sa
yılı kanunlara bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair
dair Kanun
22

87
701
23 474:
475

996 — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990
sayıh Atatütrk Üniversitesi Kanu
numun geçici 1 nci, 2 inci, 3 mcö
maddelerindi* yürürlük sürelerinin(20) yıla çıkarılması ve geçici 4 neü
matddesinıde değişiklik yapılması
haıkkında Kaııium
18 441
20 617
23 475:
480
997 — Karayolları Genel Müdürlüğü
1967 yılı bütçesine ek Ödenek veril
mesi' hakkında Kanun
23 408
622
24 44:
45,56:57,58:61,108,108,109:112 .

No.
Cilt Suyfa
998 — 1967 yıh Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında Kanun
23 466,
622
24 45:
46,57,62:65,108,108,113:116
999 — 1967 yıh Bütçe Kaimnun'a1 bağlı
(A/J) işaretli cetvelteTd'e değişik
lik yapıfonası hakkında Kanun
23 166,
515
24 46:
47,57,66 =69,108,108,117:3 20
rOOO — 2 0 - 2 1 Mayıs 1963 ol'ayları se
bebiyle Yüksek Disiplin- Kurutta
karariyle Harb Okulundan' ihra>cedilesu öğremcİtorin askerlik duTumİOTi
hakkında* Kanun'

1 379
.2 507,
710
9 352:
353
16 491:
492,538:550
20
2
22 457,
705:711
24 218:
221

1001 — Hacettepe Üniversitesi kurulma
sı hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek
Kanun
15

324,
532

23 503:
506
24 74,
123,221:222
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KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER
— Adalet Bakamı Hasan Dinıçer'in,
T, B. M. M, üyelerinin. seçimlerinde uy
gulanacak hükütaıfer hakkındaki kartıın ta>sansınırt havale edilmiş olduğu: İçişleri,
Adaıfet; ve Anayasal komisyonlarından1 se
çilecek 5 er üyeden kurulu' bir Geçici' Ko>misyoııdaı görüsülittesiiııe dair önergesi
(4/286, 1/100>
201
— Adaüet Komisyonu Başkanlığının,
Erzurum MiletvekiM İsmail1 Hakkı YıKlırım ve 35 arkadaşımın «Hukuk mesumı
Yargıtay başkâtiplerinin savcılık ve hâkimKk sınıfına alınmaları hakkındaki ka>nuıni tekMi» liîn, Yargıtay kamuıu1 teklifi
ile Temyiz Mahkemesi teşkilâtınla d-air
1221 sayılı Kaınunnın 2021 sayılı Kanlınla
değiştirifcn: 7 inci maddesinin! değiştirirmesine1 dair kanun' teklifini görüşecek olan
Geçici Komisyona) havalesi hakkında' tes
keresi (3/861, 2/644)'
379
— Adanla Milletvekili Kem'al Sanibrahimoğluı'nira, Türkiye kıyıl'ariyle MgiIİ ka
nuni -teklifinin gündeme almamasına dair
önergesi ile İçişleri Komisyonu Başkanlı
ğının, adı geçen teklifin imar KanfununM
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyo
na havalesi ve bu komisyona Turizm ve
Tanıtına Komisyonumdan da beş üye alın-

Sayfa
ması hakkında önergesi (4/284, 4/285,
2/461, 1/225)
9:17
ı — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
«5434 sayıh KaMumiun 32 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair karam teklifi!» nin
T. C. Emekli Sandığı KanU'Munum bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki
kanuni teklifini iıücetemekte görevli Geçici
Komisyona havaıJe edilmesine dair önerge
si (4/292, 2/642)
38Ö
— Istanıbuî Milletvekili Reşit Ülker'in,
2 Haızirani 1968 de yapıîecak seçimde yeni
den seçmen kütüğü yapılması hakkındaki
kanuni teklifinin 1/100 sayılı kanun tasa
rısını görüşmek üzere kurulan* Geçici Ko
misyona havalesine dair öıuorgesî (1/100),
(2/577), (4/296)
426
— Köy İsteri Komisyonu Baişkairalığının, Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
evi olmıyam vatandaşlara ev yeri verilnvesi
hakkındaki kanuni teklifinin, Konut kanuluuı tasarısı ile Arsa OfSsi kanunu tasarısı
nı görüşmek üzere kurulmuş. olan* Geçici
Komisyona havalesine ve bu komisyona
Koy İğleri Komisyonundan da üç üyenin
gönderilmesine dair' tezkeresi (3/845,
2/365, 1/266)
8:9

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, iki Parlâmento üyesinin casusluk yaptığı hakkımdaki basında çıkan haberler,
üzerine bu konıudaı bir Meelis araştırması
yapılmasına dair Önergesi
380
— Aydım Miletveküi Reşaıt özarda'nın, Millî Eğitim ve gençlik politikamızın,
gerçek anlamı ile müll bir hüviyet ve eği
time ]aı^ra§turu^masımn, Türk gençliğime
memleket hizmetlerinde yararlı çalışma
imkânı ve sahaları ha^ırl'anmasıııiın ne swretle mümkün.1 olabileceğini araştırmak
üzere Anayasanın 88 nlei maddesi gereğin
ce Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi (10/31)
17:19

—• Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çil'esiz'in, tefecüiğin Trabzon, Giresun ve
Ordu illeri ale ilçelerinde yaptığı taürîbatı
mahallen) tetkik ve tesbit etrraek üzere
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir
Meclis araştırması yapılmasınla) dair öner
gesi (10/16)
262:284
— İstanbul Mil'fetvekiK Coşkun.' Kırca
ve Çorum Milletvekili Hilmi tncesulu'mııi'
tefeciliğe kesin oîaratk son vermek, millî
üretimi artınnak ve ziraaıtle geçinen koytîi ve çiftçilerin emeklerininı karşılığını aft
malarım sağl'aimak için gerekli olan ted
birleri tesbit etmek üzere Anayasamın 88
nei maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasiMa dair önergesi (10/23) 262:284
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ÖNEBCtELER
Sayfa
— Adalet Bakanı Hasan Dinçcr'in,
T. B. M. M. üyelerinin seçimlıerinde uy
gulanacak hükümler hakkındaki kanuni
tasarısının havide edilmiş okluğu içişleri,
Ada-let ve Anayasa komisyonlarından! seki
lecek 5 er üyedem kumlu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi
(4/286)
20]
— Adanla Milletvekili Kemal! Saırıibrahîmoğlu'mm, Türkiye kıyılariyfe ilgili ka
mın teklifinin gündeme allnmasınıa dair
önergesi (4/284-)
9:17
— Adıyaman; Milletvekili Süleyman
Arif Emre'nin, Ha&ineoe siyasi partilere
yapılan para yardımının seçim yoluyla
gınıp teşkil eden birtüı* partilere teşmiline
dair kanun teklifimin gündeme ataaması
hakkındaki önergesi ve Adalet Komisyonu
Başkanlığı tezkeresi (4/203)'
424:426
— Ama'sıya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Dilekle Kanna Komisyonu GeiKeü Ku
rulunum. 1 . T . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cctvetömdeki 399 sayılı Kararın Genel
Kurakla' göriişülmtesinıeı dair önergesi (5/5) 332,
381
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 057 sayılı Devlet memurları Kanunutnun bâzı hü'kii'mileriniri ertelenmesine ve
bu kanuna geçici maddeler eklenmesine
dair kanuni teklifîndn gündeme alınması
hakkında önergesi (4/288)
199:201
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'raıiv iki Parlâmento üyesinin casusluk
yaktığı hakkındaki basındaı çıkan haberler
üzerine bu konuda) bir Meclis araştırması
yapılmasına dair önergesi
380
— Aydını Milletvekili Reşat özarda'ran, 38 sayılı Anayasa nizamım, millî gü
venlik ve huauru! bösan bâzı fiiller hakkındald kanun! teklifinsin gündeme alınma
sına dair önergesi (4/297)
421:422
•— Aydın Milletvekili Reşatt özarda'nın, Patrikhane ve Ruhban Okulunun ka
patılması ve Patrikiln sınır dışı edilmesi

Sayfa
hakkındaki kanun teklifinin gündeme
alınmasına dair önergesi (4/294)
419:421
— Cumhuriyet Senatosu üyesi Hidayet
Aydınter'in, 6085 sayıh Karayolları Trafik
Kanunumun! 50 ve 51 nci Maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kainim teklifini geri
aldığına dair önergesi (4/291 )ı
262
— Ddirme Milletvekili Ahmet Bilgim'inı,
Diskçe Kanına Komisyonundan' çekildiği
ne dair önergesi (4/290)
262
— t-çişferi Komisyonu Başkanlığının,
Adana Milletvekili Kemal1 Sarıibrahiraöğhı'mro, Türkiye kıyılanyle ilgili kamın1
teklifinin tmüir Kanununu1 görüşmek üzere
kurulan Geçici Komisyona1 havalesi ve bu
komisyonla Turizm ve Tanıtma Komisyonutndan da beş üye alınması hakkındaki
Önergesi (4/285)
9:17
— istanbul1 Milletvekili Reşit Ül'ker'in,
«5434 sayılı Kantmuıı 32 nci maddesine
bir fıkra eklenmesirte dair kamın teklifi»
nira, T. C. Emekli Sandığı Kanununun
bâzı mıaddeUeninin değiştirilmesi hak'kındaki kanun teklifini incelemekte görevli
Geçici Komisyona havale edilmesine dair
önergesi (4/292)
379:380
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
2 Haziran 1968 de yapılacak seçimde ye
niden seçmen kütüğü yapılması hakkım
daki kanlın teklifinin 1/10O sayılı kanun
tasarısını görüşmek üzere k u r u t a Geçici
Komisyona havalesine dair önergesi
(4/296)
426
— tamir Milletivekili! Ahsan Giirsan'm,
Dilekçe Karma Komisyonu G-rnel Kuru
lunun 9 . 7 . Î9I65 tarihli Haftalık Kar
rar Cetivelindıeiki 366-6 sayılı Kararın Gö
ne! Kurulda görüşiiİMeBine dair önergesi
(5/33)
332,381
— tamir MdlletJvekiIİ> Ütimı Gürean'ııı,
Dilekle Karma 'Ktomasyonu Genel Kuru
lumun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 3657 sayılı Kararın Ge-
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Sayfa
nal Kurulda görusutmıesine dair önergesi
(5/32)
392,361:382
— î-amir MâlLettvekili İhsan Girrsan'ın,
Dîlekçe Karma Komısyonm Genel Kuru
lunum 9 . 7 . 1965 tariUl Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 3058 (sayılı Karann Ge
neli Kurulda gör&ştilm.'esine dair önergesi
(5/30)
332,381
— tsMuiir Miaetivekili Ahsan1 Gürsan'm,
Dilekçe Kanma Klonıiısyonnı Genel Kuruhmun 9 . 7 . 1966 tarihli Haftalık Ka
nar ÜettoelSndeki 3659 sayılı Kararın Ge
nel Kuralda! görusukniesinie dair önörgesi
(5/31)
392,382
— Malatya MillertMekiıLiı Şaban Eriklaı,
6245 ttayA Hasroıı-alı Kanununum 49 ucu
mtaddesindie (değişiklik yapılmasına dair
olan kamun töeMifirân gündeme alınmasi
hakkındaki -önergesi (4/287)
201503
— Mardin «Mı Mllettvekilî Talâlts
Oğuz'un, Dilekçe Eaırraıaf Koımâsyonu Ge
nel Kurulunun ^ 0 . 4 . 1904 tarikü Ha*
•balık Karar CetfveÜnidelkİ 1494 sayılı Ka
rarana Getrtel Kuralda gfitfagiiLmıesine üaîr
önergesi (5/6)
331<381
— Parti grasplart tanusilcMeranin, 'bütçe
görüışıınielsira ulsuİTİ üte İlgili 'önergesi
419
— Yozgat Milletvekili Tusüf Ziya
Bahadıııllı'ttin, tütün konusunda verdiği
gensoruerutm gm. «Mığınıa dair önergesi
(4/289)
203:204,204:205
— Samusun Milletvekili Bahattin Uizmn«glu ve arkadaşiaırmın, ıdalba1 elvvel haklarratb öncelik karara alaınmiş vte bu

Sayfa
birleşimde alınacak kanun tasan ve tek
liflerinin görüfcufaıesine geçilmesine dair
önergesi
426:431,431:432
— Tralbaon Milletvekili Haindi Or'hon'un, s&ym •uyelıerîh 'bir »tasarı veya
teklifin Geçici komisyonlara havalesine
dair verecekleri Önergelerin tçtfüöüğe ay
kırı bulunması seböbiyüe bu- yolda *artJbdkaıt
yapılmasama dair önergesi.
81:83
— Sanman Milletvekili îlyals Kılıe/ın,
'Maliye Bakanlığı rnıensaplarnKiı malî goırev tazminatı verilmesi hakkındaki öner
gesi ve Plân KamüaviMiu Başkanlığı tezke
resi. '(4/295)
423:424
— (Samı&un Milletvekili Ya^ar Akarın,
î'çtiuzugün 222 n d ınaddesiniın atıf yaptığı
119 mttnaralı dipnotuna istineJden Haıvza
üJeösânin Bekdiğin köyürJde buğdaydan
zeklrlenerek Ölen vatandaşlar hakkında1
açıklama yatpılnrasın'a dair önergesi.

80

— Siirt Milletvekili Süreyya öner,
Amasya Milletvekili Reşalt Arpacıoğiu,
Diyarbakır Milletvekili HilmS Güldoğan
ve îstamlbol Mîlleifcvekili iHhamıİ Sanear'ın, DHıefkşe Karma Komilsyomu Genel
Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarfui Haftalık
Karar Cetvelindeki 13û>6 sayılı Karann
Genel Kurallıda! 'göriişülMie^in'e daför öner
gesi (5/4)'
331,381
— Yoiagat Milletvekili Yuısnıf Ziya Bakadınlı'nın, türtun konuşumda
verdiği
gensorusunu geri aldığıma dair önergesi
(4/289)
203 304,204:205

RAPORIAR
Adalet Komisyonu raporları
— Oorahuriyet (Senatosu Aydm Üye
si Mkret TurhangÜ ve 9 arkadaşının, Ta
babet ve iŞuabatı saaıatlanaııin tarzı icra
sına dair 1219 sayılı Kararana bir geçici
madde eklenmesi hakkında fe&ntm tekli
fine dair (2/140)
382
— Gaziantep Milletvekili Ali Ilışan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı (Basın
Kanuittanran 31 nci maddesinin yürürlük-

ten kaldırılmasına dair
hakkında (2/41)

kanın

teklifi
382:393

— Vatandaşlığın kazanılması komusunda 'karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulumduğuna dair kainin tasarısı hakkında
(1/183)
75,223,244:247,262,325:328
Çalışma Komisyonu raporu
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve [Ankara Milletvekili llyaa SeçMtı'*

—a
Sayfû
lunun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar
Öetvelinldeki 3657 sayılı Kararım Genel
KuraMa görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/32)
332,381:382
— tamir Milletvekili İhsan G'ürsam'ın,
Dildkiçe Karma Komisyonu Geme! KnruLunun 9 . 7 . 1965 tarjjhli Haftalık Karar
Cetvelindeki 3656 sayılı Kararın Genel
Kurulda görüşülmesine dair önergesi' (hak
kında (5/33)
332,381
— Mardin eski Milletvekili Talât
Oğuz'un, Dilcikçe Kanma Komisyonu Genıel Kurulunun 30 . 4 . 1964 tarihli Haf
talık Karar Cletvetöndteki 1494 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülrnıetsine dair
onlergesi 'hakkında . (5/6)
381,381

Sayfa
in, 15 Tonunuz 1963 tarih re 275 sayılı
Kanumum 35 taci ımaddesinıaa bîr fıkrasımım
değiştirilmesi hakkımda kamun teklifime
dair ı(2/629)
332
Dışişleri Komisyonu raporu
— ICeza işlerimde karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Sözleşmesinin Kalaylanmasımm uygum bulunduğıu hakkında kamum
tasarısına dair (1/147)
225,381
— Devlet memurları aylıklarımı» tev
hit ve teadülüme dair olan 3656 sayılı
Kamıma bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayı
lı Kamunla değiştirilen Dışişleri Bakamlığı kısmıma bâzı kadrolar eklenmesi hak
kımda kamım tasarısına dair (1/352)
359:360
— Momtreu.x'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Anlaşması»
ve eklerinim omaylanmasımm uygun bulumrîuğiffia dair kamum tasarısı hakkında
(1/335)
74:75,222:223,240:243,262,321:324
— Vıatandaglığın kazanılması komusuîi'da karşılıklı "bilgi verilmesi hakkında
ki Sözleşmemin onaylamnıasııım uygum bu
lunduğuma dair kamun tasarısı hakkımda.
(1/183)
75,223,244:247,262,325:328

— 'Siirt MiDetvekili Süreyya önler,
Amasya Milletvekili Reşat ATpacıoğlu,
Diyarbakır Milletvekili Hilmi GMüoğan
ve, İstanbul Milİetvtekil llhami İSancar'm,
Dilcikçe Karma Komfeytonu Gemel Kuru
lunun 12 . 3 . 1964 taırimlî Haftalık KaranCetvfelinldeki 1316 sayılı Kaa-arın Genel
Kurulda ıgöruişülimıesiMıe dair öm&ngesi hak
kında (5/4)
331,381
Geçici Komisyonlar raporları

Dilekçe Karma Komisyonu raporları
— Amasya Milletvekili Nievzaıt Şend
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genıel Ku
mlunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 399 sayılı Kararın Gentel'
Kurulda £ör%ül)mesine dair ömengiesi Hıakkınöa (5/5)
332,381
— İzmir Milletvekili İhsan Günsan'ın,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurultınun 9 . 7 . 1965 tarihli Hafitahk Karar
Cetvelindeki 3658 sayılı Kararın Genel
KuruMa göriişülmesin<c dair ön'erg'e&i hak
kında (5/30)
332,381
— tattık Milletvekili İhsan Guııısan'ın,
Düelkçe Kanma Komistyonu Genel Kurulu
nun 9- . 7 . 1965 taırfflıli Haftalık KatranCetK^lînldteki 3659 »ayılı Kararın Genle!
KuruUda görüşülnneısine dair önemgjmi hak
kında (5/31)
332,382
— İzmir Milfcfcvfekili İhsan G-tiıraan'ın,
Dilekçfl Karana Kotaıisyonu Gcniel Kuru-

1

— ATBa Ofisi kanun tasarısı hakkın
da (1/157)
60+
— Bitlis Milletvıdkİli Zarifle Koçak ve
29 arkadaşının, İSiyasi Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin ideğiştirîlmteBuıe
Idair kanun teklifi hakkında (2/633 )•' 194,363:
3*66,366:367,,393:408,432'^66,467:470
—Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Hasan ÂH Türkler ve 6 arkadaşının Ta
rım Balkanlığı Tieşlkuliâtınıda çalışan hay
van sağlığı ım*ennnırla(rına ödemek vteHlmasirae dair kaman tekli© 'hakkında
(2/5&1)
12»
— Çorum Milletvekili Ashmuefc Uysal"
•v<e 12 arkadaşının, Tarım Bafkankğımjn
muttıtelif kademelerinde hizJırKt "gömen !bolgc ziraat okulları 'mezunu penaouele majhtruımiyet yeri ödeneği verilimesi hakkında
kanun teklifi*» dair (2/498)
332
— Gemel nüfus yazıma kanunra tasamı»
hakîlunda (1/69)
332

_ * _

Sctffts
— Gümrük kanunu tasarısı hakkında
(1/195)
382
— 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, 2/280, 2/336, 2/418,
2/423, 2/449, 2/546 2/547)
47:
57,347:359,368:371,
381,409:412
— Konut kanunu tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşımın,
konut kanunu teklifi hakkında (1/266,
2/17)
604
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev ye
ri verilmesi hakkında kanun teklifine dair
(2/365)
605
— Nüfus kanunu tasarısı hakkında
(1/70)
332

Sayfa
Üyesi Ahmet Nusret Tımarın, Bozkurt
adiyle bir ilçe kurulması hakkında kanun
teklifine dair (1/446, 2/557, 2/592)
417
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın
Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten
kaldırılmasına dadr kanun teklifi hakkın
da (2/41)
382:
393
— Uyuşturucu maddelerin murakabesi
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sına dair (1/173)
332
— Vatandaşlığın kazanılması konusun
da karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkında (1/183) 75,
223,244:247,262,325:328

— Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat
Öztürkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet
Şener ve 10 arkadaşı ile Cumhuriyet Se
natosu Zonguldak Üyesi Tevfik Inci'ndn,
Su ürünleri kanunu teklifleri hakkında
(1/190, 2/26, 2/42, 2/83)
4
—>. Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dadr 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkında kanun tasarısına dair (1/231) 376
— 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilât Kanununa ve bu kanuna Ek
3818, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kamun tasarısına dair
(1/461)
193:
360:363

— Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe
kanunu tasarısı hakkında (1/428)
416
—. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1968 yılı Bütçe kanun tasarısı hakkında
(1/429)
415
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/463)
45:
46,62:65,108,113:116
— 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair (1/427)
415,
473:601,605:630,631:674,
675:679
— Cumhuriyet Senatosu 1968 yılı Büt
çesi hakkında
724
— Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu
tasarısı hakkında, (1/430)
416
—> Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1968 yılı Bütçe kanunu tasamı Üıakfeında
(1/431)
416
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı 'Bütçe ikanunu tasarısı
hakkında (1/432)
416
— Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl-

İçişleri Komisyonu raporları
— Abana ve Bozkurt adları ile iki dlçe
kurulması hakkında kanun tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskdn ve 173
arkadaşının, Kastamonu iline bağlı (Boz
kurt) adı ile bir ilçe kurulmasına ait kanun
teklifli Cumhuriyet Senatosu Kastamonu

Bütçe Karma Komisyonu raporları
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Sayfa
ması hakkında kanun tasarısına dair
(1/466)
376
— Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı hakkında (1/433)
416
— Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı hakkında (1/434)
416
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
hakkında (1/435)
416
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1968
yılı Bütçe Kanıtını tasarısı ve 1968 yılı Büt
çe Kamunu tıasarısmda yapılan değişikliğe
dair (J/437)
416
— İstamm'l Üniversitesi 1968 yılı Bütçe
Kamum taamı hakkında (1/436)
416
•—• Karayolları Gen'el Müdürlüğü 1967
yılı Bütçesine et ödenek verilmesi hakkın
da kanun tasarısına dair (1/462)
44:45,58:
61,108,100:112
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968
yılı Bütçe Kanunu tasarısı hakkında (1/438) 416
— Millet Meclisi 1968 yılı Bütçesi hak
kında
724:725

Sayfa
— Mîllet Meclisi idare Âmirleri İzzet
Oktıay, Musluk Görentaş, ve Celâl Sungur'un, 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifine ûmr (2/612) 46:47,66:
69,108,117:120,150,160:161,187:190
— Onman Genel Müdürlüğü 1968 yılı
yıh Bütçe Kanunu tasarısı hakkımda (1/439) 416
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı hakkında (1/442) 416:
417
— Tekel Genci Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe Karnımı tasarısı hakkında (1/440) 416
, — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1968
yılı Bütçesi hakkında
698:723
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanım tasarısına.
dair (1/465)
332,382
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe d&ir
(1/441)
415:416

KARMA KOMİSYONLAR RAPORLARI

Anayasa - Adalet
— Adana MHİjettvtMi Ali Bozdoğanoğlu'ımn, yasamna tlokıınulma'zl'iğiin'in kal
dırılması hakkında (S/fl2)
333
— Adama Milletvekili Turhan DilK'gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldi'nllması
hakkında. (3/315).
(3/480)
(3/546)
(3/547)
(8/548)
(3/595)
(3/596)
(3/811)
(3/615)
(3/636)
(3/6716)
(3/684)
(3/741)
(3/742)
(3/743)

388
334
385
335
336
336
336
336
336
396
387
337
838
338
338

1 (3/744)
(3/745)
(3/746)
(3/747)
(3/762)
(3/761)
(3/766)
(3/776)
(3/782)
(3/783)
(3/789)
(3/794)
(3/805)
(9/806)
(3/807)
(3/856)

338
338
338
338
33»
339
339
339
339
369
339
340
340
340
340
•386

— Ankara Milletvekili Alhimet Dalh'ıı-ın,
yasanına dokunufaıaBİığınıa Italdın-Iımasıı
nakkundaki (3/104)
337
— Ankara MilletJveikiîi A. Rıza Çetü1ner'in yabama dökuinılmaslığınıın kaldmlıması hakkında. (3/393)
337

— 11 —
Sayfa

Sayfa
—t Ankara Mfflfctvekili Hüseyin Balan'ın. yasaım'a dofcıuıulıuazbğınm kaldırıl
ması hakkında. (8/T83)
— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm,
ytasama dokunu Lmtuzî'ığınm kaldırılması
hakkında, (3/525)
(3/685)
(3/785)
— An*alya Milletvekili Hasan Beflımi
Batftepe'min, yasaimıa dofkunulmıa^lığmum
kaldırılması hakkında. (3/86)
(3/87)
— Antalya Milletvekili îhasn AltalbVün,
yasaımla dokumülmıaalı^ınm 'kakînTİka'ası
hakkında, (3/53)
(3/686)
337
— Arot&lya Milletvekili Osman Yüfc«sl'in ya&ama dokunulmazlığının kal'dunlması hakkında. (3/338)
(3/403)
(3/580)

339

385
337
830

333
337

837
#38

334
834
336

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, yasam» dofcuınU'limazhğınMi kaldınllmıun hakkında. (3/664)
336;337
— Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'
un, yasama dokunullmaızlığınan kaldırıl
ması hakkında. (3/447)
337
— Çanakkale Milletvekili CShad BaıIbam'ın, yasamıa dokunulmazlığının kandı
rılması hakkında. (3/323)
333
(3/330)
' 333
(3/448)
334
— Çanakkale MÜfllelrveGdli 'Muaminver
Baykan'ın, yaşatma
dokunulmazlığımın
kaldırılması hakkında. (3/774)
— Çorum Milletvekili AlbduTnaSMnBir
GiüTerln, yasamıa âtokunufanazlığının k&Mırilması hakkında, (3/7=9)
— Denizli Milletvekili Fuat Aveı'nın,
yasama dokımaılnıazlıığınm kaldırılması
hakkında. (3/37)
— Denizli Milletfv*fkilij Muzaffer Kanaın'ın, yasamıa dokurmlmaBİığmın kıaldınl<ma»ı 'hakkında. (3/363)
(3/766)
— Döjyaribakır Milletvekili Metin Cizreü'nin, yasama d^kımıâmaızlığunm katdmfonası hafekmdaı. (3/177)

339

333

333

334
339

336

— Gaaiantep Milletvekili Ali İhsan
ı'ün,
yasamaı dokunulnnazlıği'nnı
•kaldırılması hakkında. (3/70)
— Ginesun Milletvekili Ebemi Kılıçoğhı'ntuı, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkımda (3/7*6)'
(3/77)
3/502)
— istanbul Millfetvekili Abdurrahman'
§eraf Lâr ile AnWya Milletvekili Osman
Yükselen, yasama dokunulmazlığının kaldırdması hakkında. (3/452)
— İstanbul Milletvekili Çfetin Altan'uı, yaSamaı dokunulmazlığının kaüdınlnuaısı hakkında. (3/254)
(2/262)
(3/305)
(3/4Ö4)
(3/405)
.(3/427)'
(3/449)
,
(3/475)
<8/482)
(3/515)
(3/54B)
(3/593)
(3/601)
'(•3/602)
(3/603)
(3/604)
(3/763)
(3/754)
<3/77&y
.
(3/808)

338

338
333
325

384

333
333
334
334
334
334
334
334
335
336
335
336
336
336
336
336
339
339
339
340

— fetemJbul Milletvekili Meöum«t Ali
Avbar'ın, yasama, dttomulınıazlığ'mm kal
dırılması hakfanlda, (3/702)
338:339
— İstanbul Milletvekili Onhan Seyfi
Oflhon'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/4S1)
334:335
(3/513)
(3/514)
(3/665)
(3/671)
(3/706)
(3/7419)
(3/750)
(3/751)

335
335
337
337
338
338
338
338

İl —
Sayff
~~ İataabul Milletvekili Osman öaer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/369)
337
— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'İn
yasama dokunulmazlığının
.kaldırtması
hakkında (3/675)
337
(3/784)
339
— İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu,
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan *xoğüe 've
Niğde Milletvekili 'Selâhattin Hakkı Esotoğlu'nun yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkında (3/709)
338
— İzmir Miletvökili Mehmet Ali Aytaç'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/172)
333
— İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun yasama dokunulmazlığını kaldı
rılması hakkında (3/47G)
(3/531)
(3/539)
(3/550)
— Kastamonu Milletvekili Adil Aydin'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/590)

334
335
335
336

336

— Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasama dokunulmazlığının
kaldırtması hakkında (3/342)
334
(3/597)
336
— Kayseri Milletvekili Ali Özkan'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/90)
333
— Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce
lerin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması lıakkında (3/707)
338
— Kırşehir -Milletvekili Memduh Erdemir'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/532)
335
— Konya Milletvekili Selçuk Aytan'ın,
yasama
dokunulmazlığının
hakkında
(3/579)
336
— Malatya Milletvekili Hamİt Fendoğlu-'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması haklımda (3/790)
340
—• Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça
ile Kayseri Milletvekili Vedat Âli Öz
kan'ın yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkında (3/90)
333

— Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça
ile Kayseri Milletvekili Vedat Âli Özkân'ıny asama dokunulmazlıklannın kal
dırılması halikında (3/90)
333
— Manisa Milletvekili Muammer P.irik'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/455)
334
(3/848)
335
— Nevşehir
Milletvekili
Selâhattin
Hakkı Esatoğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaMırtıması hakkında (3/485)
335
— Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nım yasama dokunulmazlığını
kaldırılması hakkında (3/709)
338
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/64)
337
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/486)
335
(3/756)
339
(3/781)
339
— Sakarya Milletvekili Kadri Eroğan'ın, yasama dokunulmazlığmınk aldırtma
sı hakkında (3/48)
333
(3/71)
333
~~ Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, yasama dokunulmazlşğmm .kaldırılması
hakkında (3/81)
337
— Samsun Mİlctvekilİ Kânıran Bvlİyaoğîu J nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/393)
334
(3/487)
335
(3/793)
340
— Siirt Milletvekili -Abdülhalim Aras'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/679)

337

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın, yasama dokunulmazlığını kaldırılması
hakkında (3/666)

337

— Tokat Milletvekili Bedrettin Karaerkek'in, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/585)
336
— Trabzon Milletvekili Ahmet Çebİ'nin
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/810)
340

— İS —
Sayfa
— Zonguldak Milletvekili Bülent Evevit'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/7Ü8)
338
(Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ilgili
EomûyonkmuUm kumlu)
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sa
yılı Kanunla değlîştirilen 1076 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesine 5 fıkra ^ eklenme
sine dair ek kanun teklifinin Cumhuriyet
Senatosunca değiştirilen ve Millet 'Mecli
since benimsenmiyen maddeleri hakkında
Karma Komisyon raporu ile Millet MecİM, Cumhuriyet fâenatosu ve Karma Ko
misyon metinlerine dair (2/2, 2/66)
47,218:
221

Maliye Komisyonu raporu
— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Ka
nuna" geçici bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/295)
223:224
Meoles Hesaplanın İneeleme Komisyonu
raporları
— T. B. M. Meclisi Saymanlığının
Aralık 1966, Ocak, Şubat 1967 ayları he
sabı hakkında (5/36)
255,347
— T. B. M. Meclisi Saymanlığının
Mart, 'Nisan ve Mayıs 1967 ayları hesabı
hakkında (5/37)
255,347
— T. 0&. M, Meclisi Saymanlığının
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1967 ayları
heaahı -hakkında (6/38)
255,347
— T. E. M, Meclisi Saymanlığının
Eylül, Ekim ve Kasım 1967 aylan hesabı
hakkında (5/39)
255,347
Plân Komisyonu raporları
— Abana ve Bozkur-t adlan ile iki il
çe kurulması hakkında kanun tasarısı
ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin
ve 173 arkadaşının, Kastamonu iline bağ
lı (Bozkurt) adı ile bir ilçe kurulmasına
flit kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu

Sayfa
Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Bozkurt adiyle bir ilçe kurulması
hakkında kanun teklifine dair {1/446,
2/557, 2/592)
417
— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (.2/351) 332
— Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek
kanun tasarısı Cumhuriyet .Senatosunca
yapılan değişiklikler hakkında,'(1/344)
123,
221:222
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı eetveln 621 sayılı
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkın
da kanun tasarısına dair (1/352)
359:360
— Ordu Milletvekili .Sadi Pchlivanoğlu ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/295)
223:224
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumları ile esenleşttirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair 641
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı hakkında
(1/454)
417
Sağlık ve SofyaJ Yardım Komisyonu raporları
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Fikret Turhangdl ve 9 arkadaşının, Taba
bet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına
dair 1219 sayılı Kanuna bir geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifine
dair (2/140)
382
— Sağlık ve ISosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair 641
sayılı Kanunun 4 ncü maddesfinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı hakkında
(1/454)
417
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— Uyuşturucu maddelerin murakabesi
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/173)
332

Sayfa
kıflar Genel Müdürlüğü 1964 Bütçe yılı
Kesinhesap
kanım
tasarısına
dair
(1/233)

417

Tarım Komisyonu raporu
Sayıştay Komisyonu raporları
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1964 büt^e yıh Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tes
keresi ile Devlet Hava Meydanlan iş
letmesi Genel Müdürlüğü 3964 bütçe
yılı Kesinhesaıp kanun tasarısı hak
kında (1/221)
604
— Devlet Su işleri Genel MÜidürliığüTiü.n 1964 bütçe yılı Kesiınhesabma ait
uygunluk bildiriminin sunulduğu a dair
Sayıştay Başkanlığı teizkeresi ile Devlet
Sn işleri Genel Müdürlüğü 1064 bütçe
yılı Kesinlıesap kanun tasarısı hak
kında (1/175)
604
— Orman Genel Müdürlüğünün 1964
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuma dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ile Orman Genel
Müdürlüğü 1&64 bütçe yılı kesinhesap
kanun tasarısına dair (1/170)
604

— Uyuşturucu maddelerin muraka
besi hakkındaki Kanunun 28 ve 28 nei
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
mun tasarısına dair (1/173)
382

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporları
— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Kanunumun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifine
dair (2/351)
332
— Gaziantep Milletvekili AH 'ihsan
Göğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Ba
sın Kanumıımn 31 nei maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun teklifi
hakkmda (2/41)
382:393
— Montreux'de fimza edilmiş olan
«Milletleranası Telekomünikasyon Anlaşnıası> ve eklerinin onaylanmasının uy
sun bulunduğuna dair kanun tasarısı
hakkında
74:7,
222:223,24ü ;243,262s3&l =834
Ulaştırma Komisyonu raporu

— Sivil Savunma İdaresi Fon işleri
Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları rap>or ve bilançosu hakkında (3/411)
604
— Vakıflar Genel Müdürlü günün
1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
Sayıştay SBaşkarthğı tezkeresi ile Va-

— Montreux'de 5 niza edilmiş olan
«Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaş
ması» ve eklerinin /onaylanmasının ukigun
ve eklerinin onaylanmasının uygun bubulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/335)
74:T5,
222:223,240:243,a62,3£l,324

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER
Çekümeler
— Edirne Milletvekili Ahmet Bilgin'in, Dilekçe Karma Komisyonundan çe
kilmesi. (4/280)
262
İzinler
— Antalya Milletvekili H, Fehmi Göz
tepe'ye hastalığına binaen , 6 . 2 , 1968

tarihinden itibaren. 10 ıgiin izin veril
mesi. (3/858)
345
— Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yıl
maca mazeretine binaen, 5 . 2 . 1968 ta
rihinden itibaren, 15 gün izin verilmesi
(3/854)
m
— Bursa Milletvekili Mustafa Teıyyar'a mazeretine binaen, 7 . 2 . 1968 ta-
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Tihkıdeıı itibaren. 20 gün izfcı verilmesi
(3/858)
345
— Gaziantep Milletvekili Hüseyin Inceoğlu'na, hastalığına binaen, 16 . 1 .1968
tarihinden itibaren. 34 •gün- izin verilmesi
(3/854)
lfi7
— Hatay Milletvekili Hüsnü tözkan'a
mazeretine binaen, 29 . 1 . 19)66 tarihin
den itibaren, 10 gün izin verilmesi
(3/854)
W
— içel Milletvekili Mazhar Arıkan'a
mazeretine binaen, 9 . 2 . 1966 tarihinden
itibaren. 10 gün izin -verilmesi (3/868)
345
— tzmir Milletvekili Şinasi Osma'ya
mazeretine binaen, 24 . 1 . 1966 tarihin
den itibaren. 11 ıgiin izin -verilmesi
(3/854)
127
— Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'a hastalığına binaen, 01 . 1 . 1968
tarihinden itibaren, 19 [gün izin veril
mesi. (3/854)
mi
— Urfa Milletvekili Mahmut Çetin'e
mazeretine binaen, 3 . 2 . lî*68 tarihinden
itibaren, 10 :gün izin verilmesi (3/858)
346
Seçimler
— Açık bulunan
üye seçimi.

bâzı

komisyonlara
345:346

Yasama dokunulmazlıkları
— Adama Milletvekili Ali ÎBozdoğaınoğlutaun yasama dokunıalmazlığı.
333
— Adana Milletvekili Turhan 'Dilügil'in, yasama dokunulmazlığı
333;340
— Ankara Milletvekili Ahmet daUı'nın yasaıma dokunulmazlığı
337
— Ankara Milletvekili A. Rıza Çetioıer'in yasama dokunulmazlığı
337
— Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'uı, yasama d-dkannlmazlığı
339
— Ankara Milletvekili Rıaa Kuas'ın,
yasama dokunulmazlığı
335,337,339
— Antalya Milletvekili Hasan Pehoni
Boztepefoin yasama dokunulmazlığı
333,337
— Antalya Milletvekili -İhsan Ataöv'ün, yasama dokunulmazlığı
337:338

Sayfa
— Antalya Milletvekili Osman YÜkscl'in, yasama dokunulmazlığı
334,336
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın
yasama dokunulmazlığı
336;337
— Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'
un yasama dokmmuknazhğı
337
— Çanakkale Milletvekili Oihad Baban'jıt, yasama doimınultoazlığı
333,334
— Çanakkale Milletvekili Muammer
Baykam'm, yasama dokunıulmaalığı
339
— 'Çorum Milletvekili Abdurrahmatu
Güler'in yasama dokunulmazlığı
333
— ü>eı>izîi 'Milletvökili Rjat Avcıtoun,
yasama dokunulmazlığı
333
— Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'ın, yasama dotkuttiulmazlığı
334,339
— Diyarbakır Milletvekili Metin CS-zreli'nin yasama dokunulmazlığı
333
— 'Eski 'Erzurum yeni Manisa Millet
vekili Ertuğrul Akçatam yasama dokunul
mazlığı
333
— Gaziantep Milletvekili Alı İhsan
Goğüs/iin yasama dokunulımaalığı
338
— Giresun Milletvekili İbrahim Etcm
Kılıçoğln'nun yasama dolknınulmazlığı
333
— ttstanıbul Milletvekili Abdıurrahman Şeref Lâç'ın yasama dotouııulmazlığı 334
— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın
yasama dokunulmazlığı
123,193,255,333 ;340
— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali
Aybar'uo, yasama dokımaulnıaahğı
338:339
— istanıbul Milletvekili Orhan Seyfi
Orhom'un yasama dokunulmazlığı 334:335,335,
337 338

— İstanıbul Milletvekili Osman Özer'in yasama dokunulmazlığı
337
— İzmk Milletvekili LoMt Yıurdoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
338
— tzttnir Milletvekili Mehmet Ali Aytag'ın yasama dokunulmazlığı
333
— İzmir Milletvekili Osman Zefci Efeoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
334:336
— Kastamonu Milletvekili Adil Aydrcı'ın yasama dokunulmazlığı
336
— Kastamonu Milletvekili Ahmet ıŞevket Bohçalnın yasama dokunulmazlığı 334,336
— Kayseri Milletvekili Mehmet Yü
celerin yasama dokunulmazlığı
338
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— Kayseri Milletvekili Vedat Âli Öz
kan'ın yasama dokuüinılmazlığı
333
— Kırşehir Milletvekili Memdmh Erdemir'in, yaşanma dökumılmazlığı
335
— Konyıa Milletvekili Selçuk Aytan'HI, yasama dokunulmazlığı
336
— Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ'lu'nıum, yasama doOcraınılnıazlığı
340
— Manisa Milletvekili Erfcuğrul Akçataını yasama dokunulmıazlığı
333
— Manisa Milletvekili Muammer Krik'in yasama dokrannılmazlığı
334,335
— Maraş. Milletvekilî Sacı Ahmeıt Özsoy'uın yasama dokunulmazlığı
415
— Nevşehir Milletvekili Uüelâhattin
Hafckı lEsatoğlıı'num yasama dofeuraulmazlığı
335
— Niğde MUlatvakili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'<n/um yasama dokımıulmazlığı
338
— Sakarya Milletvekili Hami Teakan'ın yasaıma dokıuradmazlığı
337
— (Sakarya Milletvekili (Hayrettin <Uysal'ım yasama dokunulmazlığı
335,339

— Sakarya Milletvekili Kadri Enoğan'ııı, yasama dokunnılmazlığı
333
— Sakarya Milletvekili »Nuri Bayar'm
yasama dolnuııılmazlığı
337
— Samsun Milletvekili Kâmraa İEvliyaoğkılnun yasama dokrarahrıazlığı 334,335,340
—. iSiirt Milletvekili iAbdülhalim Aras'nn yasama dokunuolmazlığı
337
— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptaaı'ııı yasama dokummlmaalığı
337
— Tokat (Milletvekili Bedrettin 'Karaerkek'im, yasama dokunulmazlığı
336
— Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'ııin yasama dokunulmazlığı
335,338
— Tnabozn Milletvekili Oanıan Turan'm yasama dokunulmazlığı
340
— Eski ıTJrfa yemi (Sakarya Milletve
kili Kadri Eroğam'uı, yasama dokumulmazlığı
333
— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'iın, yasama dokunulmazlığı
338

SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR VE
Adalet Bakanından
— Aydın Milletvekili NaMt Menteşe'nin, Aydın ili hudutları içinde bulunan
Bafa gölünün müUkiyetîne dair Maliye,
Adalet ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
lkanlarımdan sözlü sorusu (6/539)
293
— îstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
bir dergide yayınlanan milletimizi bölücü
nitelikteki yazılara dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/578)
296
— Manisa Milletvekili >Saım(i Binicioğiu'nun, Kayseri'nin Pınarbaşı eski Yassıpınar köyünde cereyan eden hâdiselere
dair İçişleri ve Adalet bakanlarından sözlü
sorusu (6/702>
254
Barbakandan
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
Türk Hava Kurumunun kuruluş, gayesine

CEVAPLARİ

ve malî kaynaklarına
sözlü sorusu (6/533)

dair Başbakandan
293

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan GÖğüg'ün, Erzurum Eadyosunun yayma baş
latılmaması sebebine dair ©Bşbafcandan
sorusu (6/576)
,296
— Kırklareli Milletvekili Hasan'Tahsin
Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/575)
296
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik
olunacağına dair Barbakan ve Çalışma Bakaımdan sözlü sorusu '(6/514)
292
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'aıun, memleketimizdeki işsiz saysma ve ge
lecekteki inkişafına dair ıBaşba&an ve Çalıgma 'Bakanından sözlü sorusu »(6/515)
292
— Kenya Milletvekili Nazif Kurucu',t nun, Konya'nın 'bâzı ilçelerindeki arazile-
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Sayfa

rin sulanmasına ve hidro - elektrik enerji
si sağlanmasına dair Başbakan, Enerji ve
Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
(6/542)
293
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, Kenya'nın Boğanlıisar İlçesinin kal
kındırılmasına dair Barbakan, Tanını,
Enerji ve Tatriî Kaynaklar bakanlarından
sorusu ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar Ba
kanı Refet -Sezgin'in sözlü cevabı (6/566) 294:
296
Bayındırlık Bakanından
— Afyon KaraJıisar Milletvekili Musta
fa Akalın'm, Afyon Karaffıiisar - Şuhut yol
güzergâhının, kadîm İstanbul - Antalya
yolu istikametinde değiştiriloıesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusu ve
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü ce
vabı (6/491)
289:292
— Erzurum 'Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un Ovacık bucağı köylerinden
bâzılarının yolunun inşası ile bâzılarının
seyrüsefere açılmasına dair Bayındırlık ve
Köy işleri bakanlarından sözlü sorusu
(6/698)

— İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, Mersin'de Sosyal Sigortaya kayıtlı işçi
adedine ve sağlık durumlarının kontroluna dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/704)
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, iişsizlik sigortasının ne zaman tatbik
olunacağına dair Başbakan ve Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu '(6/514)
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mın, memleketimizdeki işsiz sayısına ve
gelecekteki inkişafına dair Başbakan ve ÇaIşma Bakanından sözlü sorusu (6/515)
— Malatya Milletvekili Şaban Erikln,
Ankara'nın Varlık ve Gayret ınaihalleleriride, Sosyal 'Sigortalar Kurumuna ait
meskenlerin, kimler için inşa ettirildiği
ne ve balen kimlerin oturduğuna dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/489)

255

292

292

289

Devlet Bakanından
— Kırklareli Miltetvekıli Hasam Tah
sin Uzu'nı'um, Kırkl'areli'mm bâzı ilçelerin.^die spor tesisleri! yapılmasının düşünülüp
düşüniMmodîğitve dair Devlet Bakamından?
•sözlü sorusu (6/546)'
293

3:4

— Totkat Milletvekili Fethi Alacalı'nın, Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal
ve Artova'ya bağlyacafc karayollarının
1967 yılı Ibütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıyacağma dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in «Özlü ce
vabı (6/465);
287:289
Çalışma Batanından
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait •
hastanelerin Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım ve
Çalışma bakanlarından sözlü sorusu
(6/570)
296
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, işçilerin iş mahallini terk eder
ken aramaya tabi tutulup tutulmadığına
ıdair Çalışma Bakanından isözlü ısorusu
(6/577>:
296

— Trabzon/ Milletvekili Ali Kıza Uzuner'in, Trabaonı'da1 sportif faaliyetlerin: ge
lişmesi için nte gibi tedbirler alıroacatğma
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu(6/558)
294
Dışişleri Bakanından
— Konya Milletvekili Natzif Kurucu'111111', nvemlieketimizini diplomatik temsilciI'erirte dair Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/543)
293
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-er'io, Am'erika'ni - Suni Ortodoksl'arı Li
deri Başpiskopos Yakovas'ını Şubat ayın1da yurdumuza girmesine1 neden' ve nasıl
izin verildiğime dair Dışişleri Bakaıflndatı/
sözlü soruşa (6/306)
284
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj
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inşasıninL' d%ü|nüllülp diişüaü'1'iaödiğiıi'c dair
Enserji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından!
sözlü sorusu (6/537)
293
— Aydın Milletvekili Nahit Meniteşe'nİn, Aydın ili hud\ıtîarı içinde buhın-atı'
Bafa dölünün mülkiyetine dair Maliye,
Adalet ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/539)
21)3
1
— Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'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)
285
— istanbul Milletvekili' Kesit Ülker'in,
Boraks madeninin' değerine ve bu madenle
rimiz içil» millî bir politikanın tesbit edilip
edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/551)
294
•— Konya Milletvekili Nazif Kurucunun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazile
rin sulanmasına ve hidvo - elektrik sağlan
masına dair Başbakan, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü sonısu (C/542) 293
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kal
kındırılmasına dair Başbakan, Tarım,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından
sorusu ve Enerji1 ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Refet Sezgin'in sözlü cevabı (6/566)
294:
296
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebic-ğlu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istas
yonlarının sayısına, tanzimine ve sattıkları
petrole dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu
(6/545)

293

Gümrük ve Tekel Bakanından
— izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın,
tütün müstahsili hakkında verilmiş olan1
tasarılara dair Gümrük ve Tekîel ve Tica
ret baka-nlarından sözlü sorusu1 (6 705)
376

Sayfa
sauı'da1 vukubulaM hâdiselere ve ortaokul
müdürünün' Erzurum'a nakil1 sebebine dair
içişleri ve Millî Eğitim bakan lan imlan
sözlü sonısu (6/516)'
292
— îstatubul MillHvekİli Ueşit Ülker'in,
eski Tokat Valisinin!, Türk Kadınlar Bir
liği Gentei1 Merkezini denıetlîycıi' miilettişiıı
elinden zorla tahkikat evrakımı alıp alma
dığına dair içişleri Bak anı itti ani sözlü soru
su (6/564)
*
294
— İstanbul Milletvekili Jtrçit Ülker'in,
Istaıısbııl Barosu- avukatlanndaıi! Suavi Iiaşitöğlu'nıa yapılan ha-ksız ınufun'd Herin
doğru1 ohıp ol-nnaılığııi'ai dair İçişleri liatavımüdaıı aozlü sommt' (6/703)
254
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mın, Akşehir Emniyet kadrosunun takvi
yesine dair içişleri Bakanı nda'iıı sözlü soru
su (6/540)
293
— Konya: MiMletvekiH Na'zif luımcu'nllttj Konya'nın' ilçelerdeki ja'iitda'rnıa ve1
polrs teşkilâtına dair İçişleri Bakırı M ınlaıi'
sözlü soıusiT (6/541)
29!»
-— Konya Milletvekili Nıvzif Kıırueu'ıı'mv, Türkiye'de dışardan yöıvetilvn bir
lııristiyanldc propagandacı olup olm'a'dığıîiaı dair İçişleri Bakanımdan' sözlü sorusu
(fi/431)
2S5
— Konya Milletvekili NIVKIE Kumcu'nuır, Türkiye'de rmirkezi dışımla İmlinvaıı
kaç. dernek olduğuıi'a: dair İçişleri lîakanımdai* sözlü «orasu (fi/430)
285
— Konya Milletvekili Nazif Kunum'ııım, yeniden hazırlanmakta olan Köy Ka
nununun ne zaman Meclise sevk edileceği
ne dair içimleri Bakanından sözlü sorusu
(6/436)
285
— Manisa Milletvekili Sami Bhıieioğlu'nuııı, Kayseri'nim Pınarbaşı eski Yassıpınar köyünde ceroyan eden hâdiselere dair
İçişleri ve Adalet bakanlarından sözlü so
rusu (6/702)
254
imar ve İskân Bakanından

içişleri Bakanından
— Erzurum Milletvekili Adnan- fjpınyurt'ıuı, 9 - 10 Ocak 19(57 tarihimle Hora-

— Erzurum Milletvekili Adnan ŞJeın
yııi't'ını, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi banka
ları tarafından yaptırılmakta olan .ikramiye
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— Çorum Milletvekili Hasum Lâtif Sa
rı y İrce'n in, Çanıkaya Vergi Dairesinde sui
istimal olup olmadığıu'a dair Maliye Baka
nından söaKi sorusu1 (G/512)
292
— Erzurum Milletvekili Adman Şo.mynıt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaParı tarafımdan! yaptı nrnı akta olan! ikrami
ye evlerinin, yurdun muhtelif yerlerinde
yapılması hususumda! ne düşünüldüğüne
dair Mitliye, Ticaret ve imar ve Iskatı bakaml'a'rından sorusu ve Ticaret Bakara Ah
met TürkePitı sözlü cevabı (fi/449)
285:287

evlerinin, yurdun muhtelif yerlerinde ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Maliye, Ticaret ve imar ve İskân bakanla
rından sözlü sorusu ve Ticaret Bakanı Ah
met Türkel'm sözlü eovabı (6/449)
285:287
— Trabzon Milletvekili Air Rıza Uzuner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon
bölgesindeki uygulamasına, 2510 numaralı
Kanunun yeterli olup olmadığına ve orman
içi köylerin iskânına dair imar ve İskfm
ve Köy işleri1 bakanlarından sözlü sorusu
(6/549)
2!W
— Yozgat milletvekili Nuri' Kodamanoğlu'nun, Niğde'nin Akasray ilçesine bağlı
Kızılkaya köyü sâkinlerinin iskânlarına
dair imar ve iskân Bakanından sözlü soru
su (6/528)
292
— Yozgat Milletvekili Nuri Kodanıanoğlu'nuıı, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı
ÇiftekÖy sakinlerinin iskânına dair imar
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/529)
292

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzırner'irr, Orman Oren#l Müdürlüğü teşkilâ
tında. calIşan/Lairım terfileri ne dair Tarım ve
Maliye bakanıJarımlaın sözlü! sorusu (6/544) 293

EÖy İşleri Bakanından

Millet Meclisi Başkanından

— Erzurum Milletvekili1 Adnan Şı>nyıırt'un, Bakanlık teşkilât kanunu tasarımı
üzerindeki çalışmaların hangi safhada ol
duğuna dair Köy işleri Bakanından sözlü
sorusu (0/354)
285
— Erzurum Milletvekili Nihat Dî'ler'in,
Erzurum'un, Ovacık bucağı köylerinden bâ
zılarının yolunun inşası ile bâzılarının sey
rüsefere açılmasına dair Bayındırlık ve
Köy işleri1 bakanlarından sözlü sorusu
(6/698)
3:4
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'm, 7269 numaralı Kanunun Trabzon
bölgesindeki uygulamasına, 2510 numaralı
Kanunun yeterlik olup olmadığına ve or
man içi1 köylerin iskânına dair imar ve İs
kân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/549)
294

— Aydın Milletvekili Reşat özanla'nm1, Millet MeclM teşkilâtı içinde fazla
mesai ücreti tatbikatı olup olmadığına
dair Millet Meclisi Baışkamrtdani sorusu ve
İdare Amiri îazet Oktay'ut sözlü cevabı
(6/579)
296:298

Maliye Bakanından
— Aydın Milletvekili Nalıit Menteşe'ııiıı, Aydın ili hudutları içirfde bulunan
Ba;fa Gölünün mnikiyetine dair Maliye,
Adalet ve Erterji ve1 Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından! sözlü sorasu (6/539)

293

— Mardin Milletvekili Narini Oğuz'un,
Kocaeli'<İJe Hükümet konağı irtşassınfın' dü
şünülüp düşiinülin'Odiğitıo' dair Maliye lltrkammlam sözKi1 sorusu (6/552)
294

Millî Eğitim Bakanından
— Aydın) Mill'ctvckiH Reşat özarda'nı», Knrbaıu Bayramı süresince açık bu^
1'umîuraTan Istanibnl müzelerine* dair Millî
Eğitim Balcaıurııd'&H sözlü sorasu (6/532)
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, ticaret lisesi mezunlarının, üniversitele
rin sosyal İlimler tedris eden fakültelerinle
girebilme imkânlarına dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/504)
— Erzurum, Milletvekili Adnan Şenyurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Hora
san'da vukubulan hadiselere ve ortaokul
müdürünün Erzurum'a nakil sebebine dair
içişleri ve Millî Eğitim bakanlarından söz
lü sorusu (6/516)
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adın-

293

292

292
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da, astetaıı veya doçent, birinin olup olma
dığına dair Millî Eğitim Bakarandan sözlü
sorusu (6/477)
289
— Kırklareli MulebvekMi (Kasan Talisin
Uzun'un, Kepirtepe îlköğretmen Okuluna
tâyin edilen öğretmenlere ve bir Öğretme
nin tutumuna dair MüUî Eğitim Baikıanın*dan sözlü sorusu .(6/099)
73
— .Kırklareli Milletvekili Hasan Tabsin Uzum'un, Kepirtepe İlköğretımen Oku
lunun l>ina "bakımından geliştirilmesine ve
gündüzlü öğrencilerin de yemek ve M'tap
ihtiyacının kolay karşıl'anımasHia dair 'Mîllî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu '{6/700)

73

— Kırklareli 'Milletvekili Basan Tali
sin Uzuu'unı, Kırklareli'ne bağlı Balbaesiki
ilçesinin ortaokul ihtiyacına dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü ısorusu '(6/535) 293
— Tralbzon MUletveMIi Ali Rıza Uzanerln, Karadeniz Teknik Üniversitesinin
ahtiyaçlarrn-a dair Millî Eğitini {Bakanın
dan (Sözlü sorusu (6/519)
292
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çaııga'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna 'ait tfıastanelerin Devlete devredilip •edilmiyeceğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ça
lışma Bakanlarından sözlü sorusu (fi/570) 296
Sanayi Bakanından
— Konya Milletvekili Nazif Karasu'
nun, Ereğli Dokuma Fabrikası Müdürünün
tutum ve davranışına dair (Sanayi Bakajnmdan sözlü sorusu >C6/701)
254
— Konya Milletvekili Nazfö Kurucu*nun, Türkiye'de yaJbancı sermaye ile kuru
lan işletmelerin istîhsallerîinin, muayyen
Mr kısmının ihracedârmesi1 için almımıs bir
tedbir olup «olmadığına dıair Sanayi Ba
kanından öÖzlü sorusu' C6/43S)
285

Sayfa
dığına dair Tanm Bakanından sözlü «oram (6/4^9)
285
—• Konya Milletvekili Nazif ıKuracu'nun, Konya üinde sulama ile entansîE «iraati 'hakim tkılmaik i'çin ne ıgSbi çareler dü
şünüldüğüne 'dair Tarım (Batanından Sözlü
sorusu (6/434)
285
— Konya Milletvekili Nazif Kuraeu'nun, Konya'nın Doğanbisar ilçesinin kalkındımilmasına dair Barbakan, Tanm,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar baka'nîarukkm
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Retfet Sezgin'in sözlü cevabı ('6/506) 2&4:
B9'6
— Trabzon tMülletvekili Ali Rıza tÜzuner'in, Onman 'Gene']" Müdünlüğü teşkilâtmda çalışanların 'terelerine d'air Tarım ve
Maliye •bakanlarından sözlü ısorusu {ift/544) 293
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuııer'in, Tarım 'arazisi yeterli 'Otfmıyan Do
ğu - Karadeniz Bölgesinde, bu uneyanda
Trabzon ilinde hayvancılığın ıslah, ive in
kişafı için alınmış ve alnnacak tedib-irlerhı
neler olduğuna dair -Tarsm Bakanından
sözlü sorusu (6/335)
284:285
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon Orman Tekniker ÜkuliTnun, (meslekî löğretiimle görevli eleman ih
tiyacının ne zaman giderileceğine d'air
Tarım Bakanından sözlü 'sorusu :(&/38S) 285
Ticaret Bakanından
— Erzurum Milletvekili Adnan <Şenyurfun, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi banka
ları (tarafından yaptırılmakta ottan ikrami
ye evlerinin, yurdun muhtelif yerlerinde
yapılması 'hususunda ne düşünüldüğüne
dair Maliye, Ticaret ve İmar ve t&ân ba
kanlarından sözlü sorusu ve 'Tioaret Baka
nı Ahmet TürkeTin sözlü eevabı :(<>/449) 285:
287

Tarım Bakanından
— Konya 'Milletvekili Nazif Kunıeumm, 1&06 ekim mevsiminde yapılan toihum
dağıtımında ne 'gibi esasların naaara alın-

— izmir Milletvekili Arif Ertunga'nuf,
tütün nnüstahsılı 'hakkında verilmiş olan
tasarılara dair Gümrük ve Tekel ve Tica
ret bakanlarından sözlü sorusu ('6/705)
Ş7Ö,
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— Muş. Milletvekili Kemal Ayteç'ın,
Malazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri
Ofisi ajansının silo, araç ve bina ihtiyacı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/531)
292
— 'Tekirdağ Milletvekili Kemal 'Nebftoğlıı'mro, memleketimizdeld petrol •tev^i is
tasyonlarının sayısına, tanzim'ine ve sattık
ları petrole dair Ticaret ve "Enerji ve Tabiî

Sayfa
Kaynaklar bafeanlarıod'an sözlü sorusu
(6/545)
293
Ulaştırma Bakanından
— Kars Milletvekili Muzaffer ıŞamiloğıiu'nun, Kars hava seferilerinin ibaıngi tarih
te baslıyacağına ve bava alanı yapımımın
naniği yır programına alınacağına dair
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/333)
284

B — YAZİLİ SORULAR VE
Adalet Bakanından
— Giresun M'iUetvekiü! Kudret (Boşuter'in, Adalet Bakanlığı aleyhine acılan
dâvalara dair Adalet Bakanından yazılı
sorusu. (7/638)

74

Başbakandan
— Çankırı Milletvekili M, Ali Arsan'm, Ktfbns konusunda basında yer alan id
dialara dair s;orusu ve Başbakan ıSüleyman
Demirdin yazılı oennsfcı <7/444)
298:299
— Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan
Gölünüm kuratul'masiylc elde edilen arazi
ye dair sorusu ve Barbakan •Süleyman Demirel'in yazılı cevabı (7/466)
299:300
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'mun, TüıMyeye iıöhal «dillen traktör
lere dair sorusu Ve Barbakan Sülöyıman
Detmirel'in yazılı cevabı (7/497)
304:305
Bayındırlık Bakanından

'konağı flhtiyaema ve daireler için ödenen
kiralara dair sorusu ve Maliye Balkanı Ci
hat Bi'lgehan, Baymdırlıik Bakanı Orihan
Alp ve içişleri Bakanı Faruk (Süikan'ın yaızıh cevaplan (7/534)
307 &10
— Tunceli •Milletvekili Hasan Ünlü'nün, Tunceli sağlık ocoikları yollarının kıs.
programına alınıp alınmıyaeağına dair
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orfhan Alp
ın yazılı sorusu (7/508)
306:307
Çalışma Bakanından
— Afyon Karahisar Mil'lelıveikili Mu
zaffer özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kuru
mu Genel Müdürlüğü ite Adana Şubesin
deki hizmetliler arasında vufkulbulan ihti
lâflara dair sorusu ve Çalışma Baıkanı Alî
Naili Enlemin yazılı eevalbı (7/629)
3*18:320
— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel
Müdürlüğü aleyttıine açılan dâvalara dair
Çalışma Bakanından yazılı sorusu (7/641)
73

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöıv'ün, Karayolları İsparta Şubesinin oturdu
ğu (binaya dair sorusu ve Baymdırıklıik
Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı'(7/603)
— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'ın, Bayındırlk Bakanlığı aleyhine açı
lan dâvalara dair Bayındırlık [Bakanından
yazılı sorusu- (7/649)
— Sinop Milletvekili Hilani işgüzar
ın, Sinop'un Boyabat 'Ilçesönin Hükümet

CEVAPLARI

916

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nıelbîoğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunca
Ereğli'de inşa olunan meskenlere dair soru
su ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem ile
Enerji ve Tabiî Kaymaklar Balkanı Refet
Sesjgîn*m yazılı cevaplan (7/588)
312:314

73

Dışişleri Bakanından
— Çankırı Milletvekili Melhmet Ali Arsan'm, Dıgişlerî Bakanının yapmış olduğu;
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son seyahate dair Dışişleri 'Bakanından ya
zılı sorusu (7/609)
415
— Giresun •Mülletveikili Kudret Bosu•tertfn, Dışişleri Bakanlığı •aleyhine açılan
dâvalara dair Dışişleri1 Bakanından yazılı
sorusu (7/645)
73

•— Giresun Milletvekili Kudret Bosuiter'in, Gümrük ve Tekel Bakanlığı aleyhine
açılan dâvalara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından yazılı sorusu (7/651)

74

içişleri Bakanından

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
—Afyon Karahisar Milletvekili Murat
öner'İn, Dinar'ın Yeşilyurt ılsöyünden g*eçen kanala dair Enerji ve Talbiî Kaynakıkr Bakanından yazılı sorusu (7/666)
415
— Amasya Milletvekili Kâzımı Uluaoy'un, Amasya'nın Boğazköy içinden 'geçen
Tersakan Imnağma dair Enerji ve Taüiî
Kaynaklar Bakanından yazılı
sorasu
(7/668)
416
— Denizli Milletvekili Muraatâfer Karan'ın, İsparta'da kurulan 1Mr şirket tara
fından Keban Barajı inşaatına satılmak
üzere, Devlet Orman işletmesinden ne mik
tar kereste alındığına dair sorusu ve Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel ile Enerji ve
Taîbiî Kaynaklar Baltanı Retfet .Sezfgin'in
yazılı cevapları (7/474)
300:304
— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Enerji ve Taniî Kaynaklar Baltan^lığı aleyhine -açılan d'âValar dair Enerji
ve Talbiî Kaynaklar 'Bakanından yazılı so
rusu (7/655)

Sayfa
Gümrük ve Tekel Bakanından

74

— Konya Milletvekili ismet Kapısız'm, "
Yozgat'ın Sor-gun ilçesinde istihsal edilen
linyit k<&mürüne dair Enerji ve Talbiî Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu (7/664) 255
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nelbioğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunca
Ereğli'de inşa olunan meskenlere dair so
rusu ve Çalışma Baıkanı Ali Naili Erdem
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgindin yazılı cevaplan (7/5S8) 3.12:314
— 'Tunceli ıMilletveîdM Hasan Ü-nlü'riün, kamu sektörü yatırımlarından Tunce
li ilmin de istifade ebtirilmeısine ve Tun
celi enerji ve naikil hattının ele alınıp almmıyacağına dair Enerji ve Tabiî Kaynak1lar Bakanından yazılı soraau (7/063)
255

-— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, içişleri Bakanlığı aleyhine acılan dâva
lara dair içişleri Bakanından yazılı sorusu
(7/643)

73

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'nde artan hırsızlık
olaylarına ve Emniyet Teşkilâtına dair
sorusu ve içişleri Bakanı Faruk Sükan'm
yazıh cevabı (7/626)
316:318
— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın,
Sinop'un Boyabat ilçesinin Hükümet kona
ğı ihtiyacına ve daireler için ödenen kirala
ra dair dair sorusu ve Maliye Bakam Cihat
Bilgeba-n, Bayındırlık Bakanı Orhan Alp
ve içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı ce
vapları (7/534)
307:310
imar ve İskân Bakanından
ı— Giresun Milletvekili Kudret Bosmter'in, İmar ve îı&ân Bakanlığı aleyhine açılan
dâvalara dair imar ve iskân Bakanından
yazılı sorulsa (7/657)

74

Köy işleri Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Murat
Öncr'in, Dinar ilçesinin Çiçektepe köyü ile
Devlet yolu arasındaki köy yolunun yapı
mına dair Köy işleri Bakamından yazılı so
msu (7/667)
415
— Diyarbakır Milletvekili Dr. Tarık
Ziya Ekinei'nin, Ağrı Y.S.E. Bölge Müdür
lüğünde çalışan işçilerin ücretlerine dair
Köy işleri Bakanından yazılı sorusu
(7/661)
193
— Erzurum, Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum/nn Çat kazasına 'bağlı
köyleri ilgilendiren köprünün ne zaman ya
pılacağına dair Köy işleri Bakanından ya
zılı sorusu (7/665)
376
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Sayfa
— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Köy işleri Bakanlığı aleyhine açılan
dâvalara dair Köy işleri Bakanından yazıh
sorusu (7/658)
— Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş'un, Kütahya'nın, Simav ilçesi Yeşil
köy - Kuşu yolunun bakımına dair Köy
işleri Bakanından yazılı sorusu (7/640)

lan dâvalara dair Millî Savunma Bakanın
dan yazılı sorusu (7/644)
74

4

73

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
•— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
aleyhine açılan dâvalara dair Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından yazılı sorusu
(7/650)
73:74

Maliye Bakanından
.— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Maliye Bakanlığı aleyhine açılan dâva
lara dair Maliye Bakanından yazılı sorusu
(7/646)

Sanayi Bakanından

73

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın,
Sinop'un Boyabat ilçesinin Hükümet kona
ğı ihtiyacına ve daireler için Ödenen kira
lara dair sorusu ve Maliye Bakam Cihat
Bilgehan, Bayındırlık Bakanı Orhan Alp ve
Içiglerî Balkanı Faruk Sükan'ın yazılı ce
vapları (7/534)
307:310
Millî Eğitim Bakanından
.— Bilecik Milletvekili Şâdî Binay'ın,
Bilecik'te inşa olunan imam - Hatip Okulu
nun öğretmen ihtiyacına dair Millî Eğitim
Bakanından yazılı sorusu (7/659)
123
i— Bilecik Milletvekili Şâdi Binay'ın,
«Bugün» gazetesinde hir öğretmen hakkın
da; yayımlanan haber dolayısiyle tahkikat
yapılıp yapılmadığına dair Millî Eğitim
Bakanından yazılı sorusu (7/660)
123
— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine açılan
dâvalara dair Millî Eğitim Bakanından ya
zılı sorusu (7/647)

73

,— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Tekirdağ vilâyetinde yapılaca
ğı söylenen ilköğretmen okulu binasına dair
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu
(7/662)
255
Mîllî Savunma Bakanından
ı— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Millî Savunma Bakanlığı aleyhine agı-

•— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Sanayi Bakanlığı aleyhine açılan dâvajara dair ISanayi Bakanından yazılı so
rusu (7/654)

74

Tarım Bakanından
— Oiresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Tarım Bakanlığı aleyhine açılan dâ
valara dair Tarım Bakanından yazılı so
rusu. (7/652)

74

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Yozgat'ın, ilçe ve köylerinde selden
meydana gelen zararların telâfisi için ne
düşünüldüğüne dair sorusu ve Ticaret Ba
kam Ahmet Türkcl ile Tarım Bakam Bah
ri Dağdaş'ın yazılı cevapları (7/567) 310:311
Ticaret Bakanından
— Denizli 'Milletvekili Muzaffer Karan'm, İsparta'da bir şirket tarafından
Keban Barajı inşaatına satılmak üzere,
Devlet Orman İşletmesinden no miktar ke
reste alındığına dair sorusu ve Ticaret
Bakam Ahmet Türkcl ile Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakam Kefet Sezgin'in yazılı
cevapları (7/474)
300:304
— Giresun Milletvekili Kudret Boşuter'in, Tlicaret Bakanlığı aleyhine açılan
dâvalara dair Ticaret Bakanından yazılı
sorusu. (7/648)
— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Yozgat'ın, ilçe ve köylerinde selden
meydana gelen zararların telâfisi için ne
düşünüldüğüne dair sorusu ve Tiearet

73
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Bakanı Ahmet Türkel ile Tarım Bakanı
Bahri Dağdaş'm yazılı cevapları (7/567) 310:
311

Turizm ve Tanıtma Bakanından
— Giresun Milletvekili Kudret Boşuter'in, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı aley
hine açılan dâvalara dair Turizm ve Ta
nıtma 'Bakanından yazılı sorusu. (7/642)

73

Ulaştırma Bakanından
— Diyarbakır Milletvekili Tarık '2iya
Ekinci'nin, Devlet Demiryolları memur
larının fazla çalışma ücretlerine dair
sorusu ve Ulaştırma Bakam (Sadettin Bil
giç'in yazılı cevabı (7/600)
314:316
— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Ulaştırma Bakanlığı aleyhine açı
lan dâvalara dadr Ulaştırma 'Bakanından
yazılı sorusu. (7/653)

74

Tasarılar
— Abana ve Bozkurt adlan ilet iki ilçe
kurulması hakkında '(1/446)
420
— Ankara Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/428)
416
— Ankara Üniversitesi 'Kuruluş Kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek
kanun tasarısı. (1/344)
74,123,221:222
— Arsa Ofisi kanun tasarısı (1/157)
604
— Beden Terbiyesi 'Genel Müdürlüğü
1968 yılı Bütçe kanun tasarısı (1/429)
+15
— 5247 sayılı (tstanbul Üniversitesi
Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun
tasarısı (1/478)
604
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişikMk yapılması hakkın
da (1/463)
45:46,62:65,108,113:116
— 1967 yılı (Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/468)
74
— 1968 bütçe kanun tasarısı (1/427) 415,
473 =601,605:630,63i :674,675:697
— 1412 sayılı Ceza 'Muhakemeleri Usu
lü Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair (1/472)
255

— 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair
(1/476)
415
— Ceza 'işlerinde karşılıklı Adlî Tar
dını Avrupa Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında (1/147) 255,
381
— -Devlet Hava 'Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesİnhcsabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet 'Hava 'Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kcsiııhesabı hakkında (1/221)
604
— Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu
tasarısı (1/430)
416
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı
Kanunla dcğiştiirilen Dışişleri Bakanlığı
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkın
da (1/352)
359:360
— Devlet Su İşleri 'Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı Kesinhesabı hakkın
da (1/175)
604
— Devlet iSu İşleri «Genel Müdürlüğü
1967 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi
hakkında (1/469)
74
— Devlet Su İşleri »Genel Müdürlüğü
1968 yılı 'Bütçe kanunu tasarısı (1/431) 416
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı (Bütçe kanunu tasarısı
(1/432)
' 416
— 431 sayılı İş Kanuuunun 110 ncu
maddesinde değişiklik yapılması hakkında
(1/471)
— Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/466)
— Kgo Üniversitesi 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı (1/433) ,
— Genel Nüfus Tazımı kanunu tasarı
sı (1/69)
— Gümrük kanunu tasarısı (1/195)
— Hacettepe Ürirvensitcsd 1968 yılı Büt
çe kamımı tasamı hakkında, (1/434)

74

376
416
332
332
416

- 2 5 Sayfa
1

— Hüdn't ve Sahiller Sağlık Geni ! Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe 'kanunu tasarısı
(1/435)
416
—• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
eski yengin yerlerin* çap verilmesi içim
6785 sayılı İtmar 'Kanununa geçici madde
ler eklenmesine dair olan -kanun tekMAimıı,
6785 sayılı İmar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında (1/225) 125:126
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1968
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 19G8 yılı
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair (1/437)
416
— İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı (1/436)
416
~ Istfiklâl Madalyası verilmiş, 'bulunanknrclan muhtaç durumda okankıra vatani
hizmet tertibinden aylık bağlamması hak
kında, (1/372)
47:57,224:239,347:359,
368:371,381,409:412
— Kaçakçılığın men ve takibine dair
1918 sayılı Kanun ile <bu kanunun bâzı
ınadde'ienİııfiıı değiştirilmesine dair olan
3777, 6829, 6846 ve 152 sayılı kanunların
bâzı Maddelerinde değişiklik yapılması
haklauda (1/473)
331
— Karayolları Gemi Müdürlüğü 1967
yılı Bütçesine ek Ödenek verilmesi hokkında (1/470)
74
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1967
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkın
da (1/462)
44:45/58:61,108,
109:112

Sayfa
Uçuş Hmnetlcıi Tazminat Kanununun bâzı
•maddelerinin
değiştirilmesi
hakkında
(1/477)
604
— Orman Genel Müdürlüğü 1964 Büt
çe yılı Kesinbesap kanunu tasarısı (1/170) 604
— Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe Kanunu tatsiarısı (1/439)
416
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı
Bütçe Kamımı tasarısı (1/442)
416:417
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı «ağlık kurumlan İle eserileşıtirme *Behaibilitasyon» tesislerine verilceek döner
sermaye 'hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair 641 sayılı
Kanunun 4 ncü nıattdo&iriin değigtiril meşi
ne dair (i/454)
420
— Su ürünleri kanunu tasarısı (1/190)
4
— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı
Bütçesine ek ödenek vermesi hakkında
(1/474)
331
— Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı (1/440)
416
— T. B, M. M. üyelerinsin seçimlerinde
uygulanacak hükümler hakkında (1/100) 201
— Tütün ve tütün tekeli kanunu ta
sarısı (1/205)
379
— Umumi hayata müessir âfetler dolayısi'yle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair İS . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kamum bâzı maddeler eklen
mesi hakkında (1/231)
8,376
— Uyuştıurueu -maddelerin murakabesi1
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 neİ madde
lerinin değiştirilmesi hakkımla (1/173)
332

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968
yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/438)
416
— Konut kamana tasarısı (1/266)
8:9,604
— Montreux'de imzia edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Anlaşması»
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna d'a'ir kanun tasarısı (J/S35)
74:75,
222:223,240:243,262,321:324

— 3204 sayılı Orman Genel 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)
193,360:363

— Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ka
nunu tasarısı (1/475)
376
— No-terl&k kJaııunu tasarısı (1/445)
127
— Nüfus kanunu tasarısı (1/70)
332
— 10 Ocak 19C3 tarih ve 144 sayılı

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964
Bütçe yılı KesSnhesabı hakkında (1/223) 420
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı
Bütçe Kanunuma 'bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/465)
332,382
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— Vakıflar (JotıH Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütec
Karnımı tasarısında yapılım değişikliğe da
ir (1/441)
4:i5:4IB

— Vatandaş lığın k-azanıhıı'aHi konu
sunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkında
ki Sözleşmenin mıayhı turnasının uygun bu
lunduğuna dallr (1/183)
75,223,244:247,
262,325:328

TEKLİFLER
— Adana "Milletvekili Kıiııiîfl Marıi-brahiımoğlu'mın, Türkiye kıyıcı fiyle ilgili
kanun teklifi (2/401)
9:17
— A<ta»a Milletvekili Turhan TMlMgü'in, 265 «ayılı. Tıııfetn ve Tîinnfcmsı Bakanlığı
Kanununun bâzı madiklerinin değiştiril
mesi hakkında kanım teklifli (2/351)
302
— Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif
Kmre'mu, Hazinece siyasi partilere yapı
lan para yardımının seçim yo İliyle grup teş
kil eden bütün partilere tekmiline dair ka
nun teklifi (2/233)
424:42c
— Af yun ivurahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 15 arkadaşının Piyade Üsteğ
men Oğuz Bakırbııç'ım hükümlü bulundu
ğu cezanın affı hakkında kanun teklh'İ
(2/655)
376
— Antalya Milletvekili Ahmet Togiiy'ın, İstiklâl Havasına Kilen katılıp Lstikiâ'
MadıUy^sı 'alanlardan muhtaç durumda
oîanlaıia ıiijnaw bağla ut ırası hakkında ka
nun teklifi (2/547)
47:57,224:239,347;
3,59,368:371,38!,409:412
— Antalya Milletvekili İhsan AtabVün, 6785 sayılı İmar Kanununun 42 nei
maddesinin değiştirilmesi Hk, (2/46)
125:
126
— Aydın Milletvekili Kesat
Özar'da'mn, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâ'/ı lıüikü inlerin in ertelenmesine ve
bu kanuna geçici maddeler
eklenmasinc
dair kanun teklifi (2/344)
199:201
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, muhtaoolan İstiklal Madalyası sahip
lerine ayda 'bin lira yardım yapılması hak
kında kanun teklifi (2/197)
47:57,
224:239,347:859,368:371,381,409:412
— Aydın Milletvekili Reşat Özai'da1nın, 38 sayılı Anayasa nizamını, Milli Oii-

vcnlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkın
daki kanun teklifi (2/51, 206,247,249,313,380,482)
421:422
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Patrikhane ve Ruhban Okulunun ka
patılması ve Patrik'iıı sınır dışı edilmesi
hakkındaki kanun teklifi (2/322),
419:421
— .Balıkesir Milletvekili M. Zeki Yücctiirk ve 4 arkadşmın, 6235/7303
sayılı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Kanununun tadili hakkında kamın teklifi
'(2/652)

331

— Balıkesir Milletvekili M. Zeki Yücetıiıtk ve 5 arkadaşının, Tabiattı koruma sa
haları kanun teklifi. (2/653)
331,380
— Bitlis Milletvekili Zarife
Koçak
ve 29 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanu
nunun 74 ncii maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi (2/633)
194,363:
366:367,393:408,432:466,467:470
— Bursa Milletvekili Barlas Küntay'ın, Emniyet mensuplarının nakil vasıtala
rından istifadelerine dair kanun teklifi
(2/649)
193
— Bursa Milletvekili Ömer üztürkmen
ile Manisa Milletvekili Önol Şakar'ın, 38
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırtmasına
dair kanun teklifi (2/657)
415
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si Fikret Turhangil ve 9 arkadaşımı, Talbaıbet ve Şuaibatı sanatlarının tarizi icrasına
dair 1219 sayılı Kanuna bir geçici madde ek
lenmesi hakkmda kanun teklifi (2/140)
382
— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Hasan Âli Türkcr ve 6 arkadaşının Ta
rım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan
sağlığı memurlarına Ödenek verilmesine
dair kamın teklifi (2/561)

123
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— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi
Sırrı Uzıınhasanoğlu ve 13 arkadaşının,
vatani hizmet .tertibinden maaş tahsisi
hakkında kanun teklifi (2/546)
47:57,224:
239,347:359,368:371,381,409:412
— Cumhuriyet Senatosu C. B. Seçilen
Üyesi Hasan Kangal'ın, İstiklâl Madalyası
alınış bulunan ve yağları 60 ı geçenlere
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi
(2/336)
47:57,224:239,347:359,368:
371,381,409:412
— Cumhuriyet Senatosu C. Baş. Seçi
len Üyesi Hidayet Aydmer'in, 6085 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun 60 ve 51
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifi (2/539)
262
— Cumlıuriyet ıSenatosu C. Baş. Seçi
len Kontenjan Üyesi Hidayet Aydmer'in,
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun 232 sayılı Kanunla değişen 50 ve 51
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
kamın teklifi (2/650)
255
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley ve 2 arkadaşının, Mu
harip gaziler hakkında kanun teklifi
(2/241)
47:57,224:239,347:359,
368:371,381,409:412
•— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin, 3656 «ayılı Kanu
nun 19, 3659 sayılı Kanunun 10 ncu mad
delerine göre ücret alan memurların emek
lilik müktesepleri ile barem içine geçebil
melerine dair kanun teklifi, (2/639)
4
— Cumlıuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin, Su ürünleri ka
nun teklifi (2/26)
4
— Cu'mihuriyet Senatosu Kastamonu
üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Bözfcurt
adiyle 'bîr ilee kurulması hakkımda kanun1
-teklifi (2/592)
416
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi!
Kadri Kaplan'm Millî Kurtuluş Savaşma
iştirak etmiş olanlara vatani Bi'hsmefc .terti
binden aylık (bağlanmasına ve Devlet has
taneleriyle askerî hastanelerden ücretsiz
istifade edöbilmel erine «dair kanun teklifi
(2/289)
47:57)224 ;239,347 =359,368 £71,
381,409.412

8ayf(t
— Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı
Kanunla değiştirilen 1076 sayılı (Kanunun
3 neü maddesine 5 fıkra ekflenoıesine dair '
ek kanun teklifi (Ş/2, 2/66)
47,218:22i
— Cumhuriyet Senatosu Zonguldak
Üyesi Tevfiık Inei'nin, Su ürünleri kanunu
teklifi (2/83)
4
— 'Çoruraı Mülefevekili 'Ahmet Uysal ve .
12 arkadaşının, Tarım (Bakanlığının onulhtelif kademelerinde hizmet (gören bölge
ziraat okulları mezunu personele tmahruıniyet yeri ödeneği verilmesiflıaikfei'nda(kanun
teklifi (2/498)
332
— Denizli MMlebvıekil-i Zafer Nihat
özel'in, 9696 ve 3659 sayılı kanunlar şü
mulü dâhilinde vazife görmekte iken yük
sek tahsil yapanlarm (terfi ve (kıdemleri
hakkında kanun teklifi (2/640.)
4
— Erzurum ıMidlet-vCkili İsmail fliakkı
Yıldırım ve 35 arkadaşının, Hukuk mezu1nu Yargıtay başkâtiplerinin savcılık ve hâ
kimlik sınıfına alınmaları hakkında kanun1
teklifi (2/644)
74,379'
— Gaziantep MaHeıtorakiIi Ali ithsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 6680 sayılı IBasın
Kanununun 31 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair 'kanun teklifi
(2/41)'
382:39B
— İstanbul (Milletvekili Ali 'Esat fBîrol'un, 6785 sayılı imar Kanununda bâzı
değişiklikler yapılması hakkında kanun
teklifi (2/540)
105 U26
— istanbul Mililetvekili Reşit ÜlfceHin,
eski yangın yerlerine -çap verilımesi için
6785 sayılı imar Kanununa igegn-ei m-addeler eklenmesine dair olan kanun teklitfi
(2/307)
125:126
— istanbul Milletvekili Reşit Ülkerîn,
«5434 sayılı Kanunun 32 ııei maddesine Ibir
fıkra eklenmesine dair kanun teklâifi»
(2/642)
379:380
— tstanlbttl Milletvekili Reşit Ülker'in,
!
2 Haziran 1968 de yapılacak seçimde yeniden seçmen İditüğü yapılması hakkımdaki
kanun teklifi (2/577)
426
— istanbul Milletvekili 'Beşjt Ülker ve
2 arkadaşının, postacılara (PTT dağıtıeılaî-

Sayfa
rina) ve 'hat bakıcılarına fiilî (hizmet zam
mı verilmesi için 5434 sayılı Kanunun 32
ncî maddesine "fıkra •eklemm'esi ihakkında
kanun -teklifi (2/642)
4
— tamir Milletvekili Musrtaıfa Uyar'ın,
5 Ocak 1961 'gün ve 222 sayılı Kanunun
1 - 6 . 7 . 1965 g t b ve S693 sayılı Kanunla
değişik 'geçici ikinci maddesine !bir fıkra
ekle-nınesinıe dair kanun teklifi '(2/654)
331
— izmir Milletvekili Musrtatfa Uyar ve
13 arkadaşının, Ikonut kanunu 'teklifi
C2/17)
604
— Kars Milletvekili Aİbbas Aid Çöfcin'în
3456 sayılı ve 28 . 6 . 1038 tarifeli Noter
lik Kanununa 5 madde eklenmesine dair
kanun -teklifi '(2/263)
Ü27
1

— Kars Milletvekili Muızaflfer Ştâimiloğlu ve 2 arkadaşının, Türk (Silâhlı KuMvefcl«ri Personel Kanununun 18 nci ımaddesi•nin (fo) fıkrasının değişlaralımesi (hakkında
kanun teklifi (2/646)
123

Sayfa
— Konya Milletvekili Naai-J; Kurucu'nun, evi olmıyan köylü vatandaşlıara ev yeri
verilmiesi hakkında kanun teklifi- (2/365)
8:9,
605
— Konya Milletvekili Seyît Faruk ömder ile ismet Kapısız'ın, senatör, mİllctvcikül ve dışardan tâyin 'edilen bakanların
'mıal beyanına talbi tutulmasu hakfeıntla ka
nun teklifi (2/643)

74

— Konya MHletivekili Seyit Faruk ön
der ile Maraş. Mi'Betvelkrli Hüseyin Yaycıoğlu'nun, Maraş İli adının
(Kahraramıan Maraş) olarak değişti rl imce i hak
kında kanun 'teklifi (2/648)
193
— Konya Milletvekili Seyit Faıruk
önder ve 2 arkadaşının, Diyanet İşleri
Kuruluş Ve Görevleri hakkındaki' 630
sayılı Kanunun 28 nei 'maddecinin ta
dili hakkında kamun teklifi (2/647)
190

— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yrianlıoğlu'ınun, istiklâl Madalyası tanı
yanlara aylık ücret bağlanması (hakkında
kanım teklifi (2/423)
47:57,224:239,347:359,
368 #71,381,409:4'12

— Kütahya Milletvekili MeSaıt Fnez
ve 2 arkadaşını/ı, IstiMâl, Madalyası ite
taltif edilmiş ıolup
muhtaç durumda
bulunanlara aylık bağlanması hakkında
(kamun teklifi (2/449)
47:57,224:239
347:359,368:37.1,381,409:412

— Kastamonu Milletvekili Saibri (Kes
kin ve 173 arkadaşının, Kastamonu ilân-e
ıbağh (tBozkurt) adı ile IMr ilçe kurulması
na ait kanun teklifi .('2/557)
417

— Malatya Milletvekili Şa/ban Erik'in, 6245 sayılı Harcırah
Kanununun
49 ucu maddesinde1 değişiklik yapılma
sına dair »lan kanun teklifi. (2/279) 2Ö1:203

— Kayseri Milletvekili Aihm^t Atıf
Hacıpaşaoğlu ve 11 arkadaşınım, 237 sayılı
Taşıt Kanununa bağlı 2 sayılı cetvellde
değişiklik yapullmıası lıaklbnld'a kınının tek
lifi. (2/659)
604

— Millet Mceflisi idare Âmirleri' îztmt Oktay, Muslin Göremtaş ve öelâl
SuMgur'un, 1967 yılı Bütçe Kanununa
ibağbt (A/l) işaretü cetvelde değişiklik
yapftnası hakkıindıaT kanun 'teklifi (2/612) 46:,
47,66:69,106,117:120,150,160:161,187^90
— Muş Milletvekili Kemal Ayitaıç'ın-,
Oğuz Ba'krıtourç'U'nı, aiffı hakkında ka
nun teklifi. (2/656)
376

— Kocaeli Milletvekili Süreyya S'ofuoğlu ve 3 'arkadaşının, Sıhhat ve içtimai
Muavenet Vekâleti fceşkiMt ve oiümurları Kanununa bâlzv 'hüMimler eMenm'esira ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro
cetvellerinin değiştirrmesinc dair efen'
4862 sayilaı Kamuna 'bağlı cetvelleri», 3017
sayılı Kanunun 60 ncı •madldesinm takMli hıaJkkmdaki İ6942 'sayılı Kanuna 'bağlı
ce*velterde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi. (2/61'5)
331

— Ordu Milletvekili Ferda Oüley'in,
istiklâl Madalyası sahiplerine
vatani
himıeü tertMnden aybk bağlanması hak
kında kanun teklifi. (2/418)
47:07,224:239,
347:359$&8:371,381,409:412
— Ordu Milletvekili Şad'i PeMivan•oğlu ve Kemal Şettsoy'un, 5434 sayılı
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Sayfa

Sayfa
Kanuna geçici bir madde
dair kamın teklifi. (2/395)

eklenmeline
223:224

— Safca-rya MHetveKifli Hayrettin Uy
sal ve 6 arkadaşmın, 16 Temmuz 1965
gün 'Vö 693 sayılı Kanunun değişti
rilmesi hakkında kanun tekMfi. (2/658)
415
— Sakaırya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve Ankara Mfflelttvekili Ilyas Seçkin'in, 16 Temmuz 1963 tarih v& 275 sa
yılı Kanunun 35 nıoi .maddesinin bir fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi. (2/029)
38Ğ
— Sakarya Milletvekili MıM'iflıittm
Giirer ve 9 arkadaşının, 3456 «ayılı No
terlik Kanununun 4166 sayılı Kanunla

dteğişik Ibdrkt'Cİ maddesinin d'eğîigtiril'mıesi
hakkımdaki kanun teklifli (2/1T5)
127
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Ndb'ioğlu • ve1 3 arkadaşının, 506 saydı Sos
yal Sigortalar Kanunumun 36 neı râadde-'
sJnin
deği§ıtrrillm«si hakkında
kanun
teklifi. (2/645)
74
— Trahzon Milletvekili Ahmet Şener
ve 10 -arkadaşının, Su Üriinl'e'ri 'kanunu
teklifi. (2/42)
4
— Zonguldak Milletvekili Kemal Sun
gun ve 5 arkadaşının, 5434 sayılı T, C.
Emekli Sandığı Kanununun 32 nei mad
desinin (d) fıkrasının değistMlm'esi vo
•ayını maddeye yeni bîr (!h) fıkrası eklen
mesine dair kanun tekîlifi. {'2/041)

4

TSZKEItEIîE«R
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Bılaurunt Mülle'ÜvekiH ismail Hakkı
Yıldırım ve 35 arkadaşınım «Hukuk me
zunu Yargıtay başkâtiplerinin savcılık ,
Ve hâkimlik Sınıfına alınmaları hakkın
daki 'kanun teklifi'» nin, Yargıtay ka
nunu teklifi ite Temyiz Mahkemesi teşki
lâtına dair 1221 sayılı Kanunun 2021 sa
yılı Kanunla değiştirilen 7 inci mtaddosinin değişfcilmes-ine dalir tkanun teklifini
görüşecek olan Geçici Komisyona hava
lesi hakkında, (3/861)
74,379
— Sakarya Milletvekili Mudlihittin
G-ürer ve 9 arkadaşının, 3456 sayılı No
terlik Kanununun 4196 sayılı Kanunlaı
değişik birimci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki ıbanun
tefelfteıriyle Kare
MilLetVekili AIbbas ATİ Çetin'in 3456 sayılı
ve 28 . € . 1938 tarihli Noterlik Kanu
nuna 5 madde ekieıünmestee dair kanun
teklifinin, Noterlik kanunu tasarısını gö
rüşmek üiaere kurulan GegSıei Komisyona
havale edilmiiefei hakkında. (3/852)
127
Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Aydın Milletvekilli Reşat öza-rda1'nm, 38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Gü
vendik ve huzuru bozan bazı fiiller-hakkın

daki kanun tekliflerinin gündeme alınma
sına dair önergesine dair. (4/297)
421:422
Başbakanlık tezkereleri
Çeşitli işler
— Elektrik îşleı J i Etüt İdaresi 1964 malr
yılma aftt Ib'fflifıreçoisıt ile f<aaliyet ve mu
rakıp raporlarının
sunulduğuna
dair.
(3/847)

74

— Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin
1963 ve 1964 malî' yıll'am hesap ve işlem
lerine ilişkin raporları İle biMneOİannın
sunulduğuna dair. (3/848)

74

Geriverme istekleri
— hşjğüc'ün'ün işyerlerinde!
eğitim ila eıesleğe yömeltmTe
nm düaenlenmıesi hakkındaki
rısının geri veriimiesine dair.

ve dışında
çadısmalarıkanun tasa
(3/851)
125

— Ölümt cetzasına hükülml'ü er Melhtoet
inanç hakkındaki dosyanın gerivmlimesinedair. (3/862)
378:379
Tasama dokunulmazlıkları
— Adana (Milletvekili Ali îBoadoğanoğlulnıttn yasama dokunulmazlığımın kaldırıl
ması hakkında (3/62)
333
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Sayfa

Sayfe
— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, yasama dıoikuaıulmazhğınıııı kaldırılma
sı hakkında (3/315)
(3/480)
{3/546}
(3/547)
(3/548)
(3/595)
(3/596)
(3/611)
(3/615)
(3/636)
(3/676)
(3/684)
(3/741)
(3/742)
(3/743)
(3/744)
(3/745)
(3/746)
(3/747)
(3/762)
(3/764)
(3/766)
(3/775)
(3/782)
(3/783)
(3/789)
(3/794)
(3/805)
(3/806)
(3/807)
(3/856)

333
334
335
335
336
336
336
336
336
336
337
337
338
338
338
338
338
338
338
339
339
339
339
339
339
339
340
340
340
340
336

— Ankara 'Milletvekili Ahmet Dalh'mın yasama dokıımulmazlığıniin kaldırılma
sı hakkında ı(3/104)
337
— Anikar-a Milletvekili A. Bıza Çetiner'in yasama dökaannılmazlığııım kaldırıl
ması hakkında (3/362)
337
— Ankara Milletvekili Hüseyin 8ar
lan'ra yasama dokranraimazlığnıın kaldırıl
ması hakkında (3/763)
339
— Ankara Milletvekili Hıza Khıas'ın
yaşatma dokunulmazlığının kaldırılması
hakkımda (3/525)
335
(3/685)
337
(3/785)
339

— AnUlya Milletvekili Hasan Fehmi
Boztepe'nin yasama dokıun'u.lmazlığmm
kaldırılması hakkında (3/86)
333
(3/87)
337
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yasama dokunnlmazlığıniin kaldırıl
ması hakkında (3/53)
337
(3/686)
337:338
— Antalya Milletvekili 'Osman YükseTin yasama dokunulmazlığımın kaldırılma
sı hakkında (3/338)
334
(3/403)
334
(3/452)
334
(3/580)
336
— Aydın Milletvekili Reşat öz&rdatom
yasama dokunulmazlığının kaldır ılıması hak
kında (3/664)
336:337
— Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/447)
337
— Çanakkale Milletvekili Onıad Babaıı'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/323)
333
(3/330)
333
(3/448)
334
— -Çanakkale Milletvekili Muammer
Baykan'ın, yasama daknünlulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/774)
339
— Çorum. Milletvekili Abdurrahman
G-üler'in yasama doktumıuimazhğmın kal
dırılması hakkmda (3/79)
333
— Denizli Milletvekili Fuat lAvcı'nM
yasama dokumu! m azlığının kaldırılması
hakkımda '(3/37)
333
— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'nin yasama dokumıulmaızlığmun kaldı
rılması hakkında ^(3/177)
— Denizli 'Milletvekili (Muzaffer Karan'ını yasama dokunulmaızlığmıın kaldırılması hakkında (3/363)
(3/756)
Eski Erzurum yeni (Manisa Milletve
kili Ertuğnıl Akçatan yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkınd-a (3/90)
— Eski TTrfa yani Sakarya Milletveki
li Kadri Emğan'ın yasama doikiumulmazlığınım kaldırılması hakkmda (3/48)
(3/71)

333

334
339

333

333
333
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Sayfa
— Gaziantep .Milletvekili Ali İhsan1
Oöğüg'ün yasama dokranadratazlığııniin kal
dırılması hakkında (3/709)
— Giresun (Milletvekili iEtem Kılıeoğ1'u'iHin yaşanma dotkumnılmazlığHUirı kaldı
rılması hakkında (3/76)
(3/77)
(3/502)

338

333
333
335

— tstaınibul Milletvekili Abdum-ahman
.Şeref Lle'm yasama dofcuTnulmazlığı (3/452) 334
— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm yasama dokranıulmazlığı ı(3/254)
(3/262)
(3/395)
(3/404)
(3/405)
.
(3/427)
(3/542)
(3/449)
(3/475)
(3/482)
(3/516)
(3/593)
(3/601)
(3/602)
(3/603)
(3/604)
(3/7*53)
(3/754)
(3/776)
(3/808)
(3/809)
(3/849)
(3/855)
(3/856)

333
333
334
334
334
3S4
335
334
334
335
886
336
336
336
336
336
339
339
339
340
340
123
193
255

— İstanbul Milletvekili Metanet Ali Aybar'm yasama dokunulmazlığı (3/752) 338:339
— İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi
Oıihon'un yasama dokunulmaızlığı (3/75)
338
(3/481)
334:335
(3/513)'
335
(3/514)
335
(3/665)
337
(3/671)
337
(3/706)
338
(3/749)
338
(3/750)
338

Sayfa
— İstanlbul Milletvekili Osman özer'in
yasama dokunulmazlığı (3/369)
— İstanbul Milletvekili Telkin Erer'in
yasama dokunulmazlığı (3/675)
(3/784)
— İstanlbul Milletvekili Tekin Erer'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/675)
(3/784)
— tamir Milletvekili Lebit Yurdoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması
ihakfcında (3/709)

337
337
339

337
339

338

— tamir Milletvekili Metanet Ali Aytaş'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/172)
333
— İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/476)
(3/531)
(3/539)
(3/550)

334
335
335
336

— Kastamonu Milletvekili Âdil Aydm'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
'hakkında (3/593)
336
— Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça *nın yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/342)
334
(3/597)
336
— Kayseri Milletvekili Mehmet Yüeeler'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/707)
338
— Kayseri Milletvekili Vedat Âlî Öz
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/90)
333
— Konya Milletvekili Selçuk Aytan'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/579)'
336
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında '(3/532)
335
— Malatya Milletvekili Hamit Fendoğlu'nun yasaıma dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/790)
340
— Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı halikında (3/90)
333
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Sayfa

SajffB
— Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında •(8/455)
(3/484)
— Maraş Milletvekili Hacı Ahmet özsoy'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/863)
— Nevşehir Milletvekili 'Salâhattm HaikIkı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/485)
— Nevşehir (Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esaıtoğlu'nun yasama dokunulmazlığının
kaldırılması halikında (3/709)
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında ;(8/64)

334
335

415

335

338

337

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyeal'ın yasama dokuınulmaızlığmm kaldırıl
ması hakkında (3/486)
335
(3/756)
339
(3/781)
339
— Sakarya Milletvekili Kadri Eroğan'ın
yasama dokunulmazlığının (kaldırılması hak
kında (3/48)
333
(3/71)
333
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm,
yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/81)
337
— Sanısını Milletvekili Kamran Evliyaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldmlması hakkında (3/393)
334
(3/487)
325
(3/793)
340
— Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/679)
337
— Sinop Milletvekili Mustafa föaptan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/666)
337
— Tokat Milletvekili Bedrettin Karacrkek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/585)
— Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/51G)

(3/700)

— Trabzon Milletvekili Osman Turan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/810)

340

— Zonguldak Milletvekili Bülent Kcevit'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/708)

338

Bütçe Karma Komisyonu ve Cumhuriyet
Senatosu, Başkanlıkları tezkereleri
— Ankara Üniversitesi .1968 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Kanıta Komis
yonu raporuna dair (1/428)
— Beden Terbiyesi Gcınol Müdürlüğü
1968 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe
(Karma Komisyonu nrıponnıa dair (1/429)

41ö

415

— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Kanım Komisyonu ra
poruna dair (1/463)
45:46,62:65,1.08,.I.Kİ:J10
— 10G8 bütçe kaimin t a s a m ı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı
Bütçe kanunu tasarlısında yapılan değişik
liğe dair (1/427)
415,473:601,605:630,031:
674,675:697
— Devlet Hava Meydanları İmletmesi
lîcncl Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanının
tasarısı ve Bütçe Karma Koimsyonu rapo
runa dair (1/430)
416
— Devlet Su İşleri ("!cnel Müdürlüğü
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair (1/431) 416
— Devlet Üretme Çiftlikleri Ocnel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasa,nsı ve
Bütçe 'Karma Komisyonu raporuna dair
(1/432)
416
— Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı eetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair (1/466)

376

336

— Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair (1/433)

416

335

— Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı*"
flütçe kanunu tasarısı ve (Bütçe Karına
Komisyonu raporuna dair (1/434)
4Kİ

338
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— Hudut ve iSahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair {1/435)
416
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1968
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı
Bütee kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair (1/437)
416
— İstanbul Üniversitesi 1968 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair (1/436)
416
— Karayolları Genel 'Müdürlüğü 1967
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hak
kındaki kanun tasarısı (1/462) 44:45,58:61,
108,109:112
— Karayolları Grenel Müdürlüğü 1968
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair (1/438)
416
— Millet Meclisi idare Âmirleri iz
zet Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Karma
Bütçe Komisyonu raporuna dair (2/612) 46:
47,66:69,108,117:120,150,160:161,187:190
— Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dalir (1/439)
416
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair (1/442)
416
— Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
misyonu raporuna dair (1/440)
416
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair (1/465)
332,382
— Vakıflar 'Genel Müdürlüğü 1968
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı
Bütçe kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair (1/441)
415:416
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
— Vazife ile Amerika'ya giden Ada
let Bakanı Hasan 'Dinçer'e Devlet Baka-

Bvyfa
nı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/364) 419
— Vazife ile yurt dışına giden Devlet
Bakanı Kâmil Ocak'a Devlet Bakanı Scyfİ öztürk'ün vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair (3/857)
261:262
Dışişleri Komisyonu Başkanlığı teskereleri
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Patrikhane ve Buiıîban Okulunun ka
patılması ve Patrik'in sınır dışı edilmesi
hakkındaki kanun teklifinin gündeme
aimmasma dair (4/294)
419:42i
Geçici Komisyonlar Başkanlıkları tezkereleri
— Gündemde bulunan «Umumi hayata
müessir âfetler dolayısiyle alınacak ted
birlerle yapılacak yardımlara dair Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve Jbu
kanuna fcâzı maddeler eklenmesi hakkın^
daki kanun tasarısının* 'Geçici Komisyona
geriverilmesine dair C3/846)

8

— istanbul Milletvekili Bekit Ülker'
in, eski yangın yerlerine çap verilmesi' için
6785 sayılı imar Kanununa geçici madde
ler eklenmesine dair olan kanun teklifi
nin, 6785 sayılı îm>ar Kanunun "bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki tkanun
tasarısı ve tekliflerini görüşmek üzere ku
rulmuş ;bulunan Geçici Komisyona havale
sine dair (3/853)
195*126
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun
önceki görüşmelerini ihtiva eden teyp
bandlarmın silinerek yeniden kullanılma
sına karar verilmiş olduğuna dair (3/850)
126
Köy İğleri Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— Köy işleri Komisyonu Başkanlığı
nın, Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, evi ohnıyan vatandaşlar ev yeri veril
mesi hakkındaki 'kanun teklifinin, Konut
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Atffl
kanunu 'tasarısı ile Arsa Ofisi konunu ta
sarısını görüşmek üzere kurulumuş olan
Geçici Komisyona havalesine ve fbu komıîsyona Köy işleri Komisyonundan da üç
üyenin gönderilmesine dair (3/845)
8:9
— Köy işleri Komisyonu Başkanlığı
nın, «Tütün ve tütün tekeli Kanunu tasa
rısı» nı görüşmek üzere kurulan GeçM
Komisyona Köy işleri Komisyonundan da
üç üyenin katılmasına dair (3/958)
3T9
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Sayın üyelerden (bâzılarına, izin ve
rilmesi hakkında (3/858)
345
Plân Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Samsun Milletvekili llyas Kılıe'm,
Maliye Balkanlığı mensuplarına «nalı gö
rev tazminatı verilmesi hakkında (4/295)

sinhesabına ait uygunluk ^bildiriminin su
604
nulduğuna dair (3/694)
— Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğünün 1964 (bütçe yılı Kesinhesanına ait
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/771)
604
— Orman Genel Müdürlüğünün 1964
bütçe yıji Kesinhesahma ait uygunluk [bil
diriminin sunulduğuna dair (3/772)
'604
— Sivil Savunma idaresi Fon işleri1
Saymanlığının 1964 ve 1965 yıllan rapor
ve bilançosu hakkında (3/411, 3/565
604
— Vakıflar Genci Müdürlüğünün 1964
bütçe yılı Kesinhesafbma ait uygunluk tak
diriminin sunulduğuna dair (3/702)
4K
Tarım Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
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Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
— Devlet Hsv<a Meydanları işletmesi1
Genel Müdrülüğünün 1964 foutçe yüı Ke-

— «Balıkesir Milletvekili M. Zeki YÜcetürfc ve 5 arkadaşının Ta'biatı korunma
sabaları kanun teklifi» nin Millî parklar
kanunu tasarısının görüşmek üzere ku
rulan Geçici Komisyona havalesine dair
(3/860)
380

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ
Cilt

29 . 1 . 1968
şime ait tutanak
31 . 1 . 1968
şime ait tutanak

Cilt

Sayfa

tarihli 33 neü Birle
özeti
24 72:74
tarihli 34 ncü Birle
özeti
24 122:
123
2 . 2 . 1968 tarihli 35 nci Birleşime
ait tutanak özeti
24 192:
193
15 . 2 . 1968 tarihli 36 neı Birleşime
ait tutanak özeti
24 253:
255
7 . 2 . 1968 tarihli 37 nci Birleşime
aiit tutanak özeti
24 330:

331
9 . 2 . 1968 tarihli 38 nei Birleşime
ait tutanak özeti
24
12 . 2 . 1968 tarihli 39 nen Birleşi
me ait tutanak özeti
24
14 . 2 . 1968 tarihli 40 ncı Birleşi
me ait tutanak özeti
24
16 . 2 . 1968 tarihli 41 nei Birleşi
me ait tutanak özeti
24
16 . 2 . 1968 tarihli 42 nei Birle
şime ait tutanak özeti
25

YOKLAMALAR
lOilt
24

Sayfa

Sayfa
4,75,89,194,256,340,366,377,408,
417,431,473
»>+<*

375:
376
414:
415
472
604
2

Söz alanlar
(Soyadlarına göre)

A
Sayfa
Yaşar Akal (Samsun) - Bitlis MMıeitvekili Kaiııife Kknçıalk ve 29 aıtfeudaışınMi,
Siyaöii Paıttâlef 'Kaımu-raımun 74 TIÖIİ ttinaiddıesinin 4eğiytâriilımıesıkıe dadc toanıun tfeeütİMİ müiiıaıseıbetay<lıe
464:465
Mustafa Akabn (Afyon Karahisar) Afyon - Şuhut yol güzergâhının, tkadim
istanbul - Antalya yolu istikametinde de
ğiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in sözlü eevatbı münasebetiyle 290:291
— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve
29 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 noü maddesinin değiştirilmesine
dair kanım teklifi münasebetiyle
452
— istiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve teklifleri münasabetiyle 227
Ertuğrul Akça (Manisa) - •Strazburg'da toplanmış bulunan Avrupa Konseyi istişari Meclisi çalışmaları izlenimlerine dair
demeci,
256:258
Sedat Akay (Kocaeli) - 3204 sayılı Or
man Genel Müdürlüğü -Teşkilât Kanu
nuna ve bu kanuna Ek 3818, 3904, 4777,
6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle
363
Tabir Akman (Çankırı) - Aydın |MHlıeltvakl'Iii Reşat özarda'nm 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun bâzı hükümlerinin
ertelenmesine ve bu kanuna geçici madde
ler eklenmesine dair kanun teklifinin gün
deme alınması hakkında önergesi münase
betiyle.
200
Fethi Alacalı (Tokat) - Tokat'ın ffite
ilçesini Amasya, Turhal ve Artova'ya bağ
lıyacak karayollarının 1967 yılı Bütçe dö-

Sayfa
neminde tamamlanıp tamamlanamıyacağına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in sözlü eevabı münasebetiyle
288
Orhan Alp (BayındırUk Bakanı) (An
kara) .- Afyotn Milletvekili Mustafa Akalın'm Afyon - Şuhut yol -güzergâhinin•, ka
dîm İstanbul - Antalya yolu istikametin
de değiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusu münasebetiyle
289:290
—Tokat Milletvekili Fethi Alaeah'nm
Tokat'ın Zile İlçesini Amasya, Turhal ve
Artova'ya bağlıyacak karayollarının 1967
yılı Bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıyaeağına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu münasebetiyle
288
Çetin Altan (İstaribul) -1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı münasebetiyle
693:695
Kenan Aral (Tunceli) - Pülümür il
çesinin Kocatepe köyünde çığ yüzünden
ölüm ve yaralanmalar olduğu, bu gibi hâ
diselerin Önlenmesi için .iskân politika
sı takifcedilmesi ve gerekli yardımların ya
pılması konularındaki demeci ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kefet Sezgin
in •cevabı münasebetiyle.
76:78
Sadun Aren (tetaribul) - 1968 yılı büt
çe kanunu tasarısı münasebetiyle
619:030
M&zhar Ankan (İçel) - Adıaına Millet
vekili Ali Karcı ile Kars Milletvekili Âdü
Kurtel'in petrol •konusunda ulusal çıkar
larımıza ve millî bağımsızlığımıza uygun
bir politika izlememesi, millî çıkarlarımıza
karşı bir uygulamanın içerisinde bulun
ması iddiasiyle Anayasnın 89 neu maddesi
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
84
Na»uh Nazif Aralan (Sivas) - İstanbul
Milletvekili Eeşnlt Ülker ve üç arkadaşının^
vatandaşı birıbiren düşüren çeşitli olaylarla

_86 —
Bagfa
spor alanlarımda eeTeyam eden hâdisele
rin siyasî sorumluları olduğu İddia edilen
İçişleri Bakanı ile Devlet Balkanı hakkın
d a Anayasanın 89 ucu ve 105 nci madde
leri gereğince gensoru açılmasına dair
önergesi münasebetiyle

27

Mehmet Atagün (Kırklareli) - Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kap
lan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kamınla
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 neü
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek
kaınum [teklifinin Cumhuriyet Senatosunca
değişttirilen ve Millet Meclisince uenimsenmiyen maddeleri hakkında Karana Komis
yon raporu münasebetiyle

220

Sayfa
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Türkiye kıyılariyle ilgili
kamun teklifinin gündeme alınımasına dair
önergesi ile içişleri Komisyonu Başkanlı
ğının, ;adı geçen teklifin imar Kanununu
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona
havaimi ve •bu Komisyona Turizm ve Tanıltma Komisyonundan d a beş üye alın
ması 'hakkındaki önergemi münasebetiy
le
15:16
— Bitlsis Milletvekili Zarife Koçak ve
29 arkadaşının, (Siyasi partiler Kaııunuınun 74 neü (maddesinin değiştirilmesinle
dair kanun teklifi münasebetiyle
459:460
Şevket Ashuzoğlu (Eskişehir) - Vatan
daşlığım kazanılması (konusunda karşılıklı
bilgî verilmesi 'hakkındaki sözleşmenin
onaylaınmasınm uygun (bulunduğuna dair
kanun .tasarısı münasebetiyle
223
Şahit Osman Avcı (Artvin) - Kara
Milletvekili Adil Kurtel ve Diyarbakır
Milletvekili Tarık Ziya Ekinci ile Hatay
Milletvekili Yahya Kanbolat'ııı, toprak
reformu ve toprak sorunları konusunda
Hükümet hakkımda hir gensoru acılmasıına
dair önergesi münasebetiyle
207:208,213

İhsan AtaÖv
(Antalya) • Adana
Milldtvekil'i Ali Kareı ile Kars Milletve
kili Âdil Kurterim., petrol
konusunda.
ulusal çıkarlarımıza ve ımillî 'bağıımsıalı
ğımıza uygun 'biı- politika izlememesi,
millî çıkarlarımıza karşı bir uygulamanın
içerisinde huhmması iddiasiyle Anayasa
nın 89 mcu maddesi gereğince Hükümet
hakkımda bir ıgansoru açılmasına dair
Önergesi ırminasöbaBiyle
156:157,185:186

B
Yusuf Ziya Bahadınh (Yozgat) - Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve 12
ar.kadas.inm, 5680 sayılı Basın Kanunumun
31 aıci ımaddesİnin yürürlükten fcaldırılmasına dair kanun 'teklifi münaseıbetiyle
382:384
Kemal OBağcıoğlu (Ankara) • Adana
Milletvekili Ali Kareı ile Kars Milletve
kili Adil Kurtellın, petrol
konusunda
ulusal cılk arlarımız a ve millî bağımsızlı
ğımıza uygun Tbir politika izlememesi,
millî çıkarlarımıza karşı bir uygulamanın
içerisinde bulunması iddiasiyle Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince Hükümet
hakkında ıbİr 'gensoru açılmasınla dair
önergesi 'münasebetiyle
100:101.
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker
ve üç arkadaşının, vatandaşı birbirine dü
şüren çeşitli olaylarla spor alanlarında ce
reyan eden hâdiselerin siyasi sorumluları
olduğu iddia >edilen içişleri Bakanı ile

Devlet Bakanı hakkında Anayasanın 89
ve 105 tucı maddeleri gereğince gen
soru açılmasına dair önergesi münasefoeItİyle
28:30
Nuri Bayar (Sakarya) - Adıyaman
milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Ha
zinece sâyasi partilere yapılan para yardı
mının seçim yoliyle grup tteşkftl edem bü
tün partilere teşmiline dair kanun tekli
finin gündeme alınması hakkındaki Öner
gesi münaseıbdtiylc
425
— Maılatya Milletvekilli ŞaD-atn Erik'in,
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 neu
maddesinde değişiklik yapılmasına dair
kanun teklifinin gündeme alınması hakkın
daki Önergesi •raünasöbetiyle
203

BICU

— .Samsun Milleıtveikili tlyas Kılıç'm,
Maliye Bakanlığı mensuplarına malî gö
rev tazminatı verilmesi hakkındaki öner
gesi ımünasöbetliyle
424

37
Sayfa

Rifat Baykal (Mardin) - Bitlis Milletvekfili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının, Si
yasi Partiler Kanununun 74 ıncü (maddesi
nin değiştirilmesine -dair ıkanun teklifi ımünasabetiyle
456:457
Cihat Bügehan (Maliye Bakanı) (Ba
lıkesir) - 1968 yılı Bütçe kamunu tasarısı
münasebetiyle
473 =489,656:674,675:6S5
— İstiklâl Madalyası verilmiş •bulunan
lardan muhtaç durumda «klanlara vartanı
hiz-met tertibinden aylık bağlanması hak
kında ik-anun tasarısı miinasebetiiyle
53,54,229
Sadettin Bilgiç (Ulaştırma Bakanı)
(İstanbul) - Islfcîklâl Madalyası verilmiş bu
lunanlardan muhtaç durumda olanlara va
tani hizmet tertibinden aykk 'bağlanması
hakkımda ikamın tasarısı ve teklifI-eri. nıünasebet%-le
352
Ahmet Bilgin (Edirne) - Adana
Milletvekili AM Karcı ile Kars MilletveMli Âdil Kurtel'itrı, petrol konusunda
ulusal çıkarlarımıza ve millî 'bağımsızlı
ğımıza uygun bir politika izlememesi,
•millî çıkarlarımıza karşı bir uygulamanın
içerisinde bulunması Mdiasiyle Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince Hükümet
hakkında bîr gemsonı açılmasına dair
önergesi münasöbotiiyle
101:102
Turhan Bilgin (Erzurum) - Adana
Milleibvekili AM Karcı ile Kars Milletve
kili Adil Kurtel'iın, petrol konusunda
ulusal çıkarlarımıza ve -millî 'bağımsızlı
ğımıza uygun bîr politika izlememesi,
millî çıkarlarımıza karşı bir uygulamanın
içerisinde bulunması iddiasiyle Anayasa
nın 83 neu maddesi 'gereğince Hükümet
hakkında bir -gemsoru açılmasına dair
önergesi münasebetiyle
175:177
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çesi 'münasebetiyle
713:717
Şâdi Binay (Bilecik) - 3204 sayılı Or
man Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa
ve bu 'kanuna ek 3818, 3904, 4777, 6223,
6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle
361
Sami Binicioğlu (Manisa) - Millî ku
ruluşları ve bu arada yüksek öğrenim genç-

Sayfa

ligi kuruluşlarını hedef alan ve gün geç
tikçe aticisini artıran yıkıcı akımlara karşı
ciddî tedbir alınması ıgerektiğine dair de
meci
341:343
Orhan Birgit (İstanbul) - Bitlis Mil
letvekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının,
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
münasebetiyle
454:455
Ali Esat Birol (tetauibul) - Yozgat
Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı ile Kars
Milletvekili Âdil KurteHn, denliz kıyıları
nın, halkımızın 'ortak malı obuası gerekir
ken, bir kaç yüz kişi tarafından yağma
edildiği iddiasüyle bu konuda Hüküme
tin sorumluluğunu tesbit içlin Anayasanın
89 neu maddesi gereğince gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle
35:36
Kudret Btvsuter (Giresun) - Adana
Milletvekili Ali Karcı ile Kars Milletve
kili Adil Kurtel'iın, petrol komusunda
ulusal çıkarlarımıza ve 'millî 'bağımsızlığrmiiza uygun bir politika izlememesi,
millî çıkarlarımıza karşı bir uygulamanın
içerisinde bulunması iddiasiyle Anayasa
nın 89 neu maddesi gereğince Hükümet
hakkında bir gemsoru açılmasına dair
önergesi münasebetiyle
88,89:90,95:96
— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve
29 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi münasebetiyle
400:
402

— İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatanî
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı teklifi münasebetiyle
232
İsmail Hakkı Boyacıoğlu (Burdur) İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan
muhtaç durumda olanlara vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle.
349
Mahmut Bozdoğan (Adana) - istiklâl
Madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç
durumda olanlara vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve teklifleri münasebetiyle.
228
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Sayfa
Sadrettin Çanga, (Bursa) - Bitlis Millet
vekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının, Si
yasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle
363:
364
İsmail Çataloğlu (İçel) - İstiklâl Ma
dalyası verilmıis bulunanlardan muhtaç
durumda olanlara vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun tasa

Bahri Dağdaş (Tarım Bakanı) (Kon
ya) - Kars MiıUetvekili Adil Kurtel ve Di
yarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci ile
Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, top
rak reformu ve toprak sorunları konusun
da Hükümet hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle.
214:
218

Nihat Diler (Erzurum) • Adana Millet
vekili Ali Karcı ile Kars Milletvekili Âdil
Kurtel'in, petrol konusunda ulusal çıkar
larımıza ve millî bağımsızlığımıza uygun
bir politika izlememesi, millî çıkarlarımıza
karşı bir uygulamanın içerisinde bulunması
iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğinee Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle.
173:
174
— Kars Milletvekili Âdil Kartel ve Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci ile

Bülent Ecevit (Zonguldak) - 1968 yılı
Bütçe kanunu tasaTisı münasebetiyle 490 :5Ö2.
'503 =553,652tf55
— Gaziantep Milletvekili Ali thsan
Göğüs vfe 12 arkadaşımın, 5680 sayılı Ba
sın Kanununun 31 nci ımadldletsinfin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tjeklifî
münasebetiyle
386:393
Tank Ziya Ekinci (Diyarbakır) - AÖana Milletvekili Ali Karcı ile Kars Mil

Sayfa
232,
233,236
Abbas Ali Çetin (Kars) - Adana Mffietvekili Ali Karcı ile Kars Milletvekili Âdil
Kurtel'in, petrol konusunda ulusal çıkar
larımıza ve millî bağımsızlığımıza uygun
bir politika dilememesi, millî çıkarlarımı
za karşı bir uygulamanın içerisinde bu
lunması İddiasiyle Anayasanın 89 neu mad
desi gereğince Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi münasebee- 95
rısı ve teklifleri müaıasebeetiyle.

Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, top
rak reformu ve toprak sorunları konusun
da Hükümet hakkında bir gensoru açılmasna dair önergesi münasebetiyle.
212:
213
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba
hadırdı ilo Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in*
deniz kıyılarının, halkımızın ortak malı
olması gerekirken?, birkaç yüz kişi tarafın
dan yağma edildiği iddiasiyle bu konuda
Hükümetin sorumluluğunu tesbit için Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
36:37
Turhan Dilligil (Adana) - Bitli» Millet
vekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının, Si
yasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle.
459

letvekili Âdil Kurtel'in, petrol konusunda
ulusal çıkarlarımıza ve millî bağımsızlığı
mıza uygun 'bir politika İzlememıesi, ımillî
çıkarlarımıza karşı bir uygulamanın içeriısinkle bulunması iddiasiyle Anayasanın
89 ncu ımafcîdefâi gereğince Hükümet hakIkmıda 'blir gensoru açılmasına dair öner
gesi münaodbetiyle
— Kendisi ve Kars Milletvekili Âdil
Kurtel ile Hatay Milletvekili Yahya Kan-

83
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8«yf»
bolat'ın, tioprak reformu r e toprak sorun
ları konusunda Hükümet tıaÛckınıda bir
gensoru açılmasına dair Önengesi müna
sebetiyle
205,208:209
— Saımsun Milletvekili Bahatt&n Uzunoğlu ve ark: id abların m "daha evvel hiiklarıııda Öncelik kararı alınmış ve bu birle
şimde alınacak kanun tasarı ve teklifleri
nin görüşü tınasıne geçilmesine dair öner
gesi -münasebetiyle
427:429

Süleyman

Arif Emre (Adıyaman) -

Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 29 ar
kadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74
neü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle
406 -407,442,4-M
— Hazinece siyasi partölerft yapılan
para yardımının seçim yoliyle grup teşkil
eden bütün partilere teşmiline dair kanun
teklifinin gündeme alınması hakkındaki
önergtesi miünasefoetiyle
424:425
— Türkiye Büyük Mîllet Meclisti Büt
çesi münasebetiyle
707:709
Aü Naili Erdem (Çalışma Bakanı)
(İzmir) - Zonguldak Milletvekili Kenan
lîson'gin'in, TKt Kozlu havzasında işçi
lerin yaptıkları gwv ve bumun sebepleri
hakkındaki demeci müııaödbdtiyle
261
Meaut Erez (Kütahya) -1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı münasebetiyle
63'1:652
— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çitesiz'in, Tefeciliğin Trafbzon, Gire
sun ve Ordu illeri ile ilçelerinde yaptığı
tahribatı mahallen tetkik *ve teslbit letmek
üzere Anayasanın 88 nci ımaJddiesi gere
ğince bir "Meclîs araştırması yapılmasına
dair önergesi ile İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca ve Oorumı Milletvekili Hillmi
Incesıılu'nun tefeciliğe Ikeöin olarak son
vermek, millî üretimi artmmak ve ziraatle
geçinen köylü ve çiftçilerin •etmeklerinin
karşılığını almalarmı sağlamak için ge
rekli olan tedbirleri tedbit 'etmek üzere1
Anayasanın 88 nei maddeci uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle
267:271
Şaban Erik (Malatya) - 6246 sayılı
Harcırah Kanununun 49 neu maddesinde
değişiklik yapılmasına dair olan kanun'
teklifinin gündeme alınması hakkındaki

önergesi mıünasefbetiylle
202:203
Kadri Eroğan (Sakarya) - Adana Mil
letvekili
Ketmal
Sanibrahimtoğlu'muı,
'Türkiye kıyüariyle ilgili kanun teklifinin
gündeme alınmasına dair önergesi ımıünaadbetiylfe
12
Muammer Erten (Manisa) - Adana
Milletvekili Ali Karcı ile Kars Milletvekili
Âdil Kurtel'in, petrol tkonraunda ulusal
çıkarlanımi'za ve millî bağımsızlığımıza
uygun bir politika izlemıelmıe&i, millî çıkar
larımıza fkarşı bir uygulamanın içerİKİnJdte
bulunıması üddiasiyle Anayasanın 89 nem
:maıd!d]eai gereğince Hükümett hakkında bir
gensaru açılmasına dair Önergesi (müna
sebetiyle
92
— 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
696$WI
— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, Tefeciliğin Trabzon, Gire
sun ve Ordu illeri ile ilçelerinde yaptığı
tahribatı mahallen tetkik ve tesbit letmek
üaere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis araştırması yapılmasına
dair önergesi ile İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca vtö Goram Milletvekili Hümi
Incesulu^nun tefeciliğe İkesin olarak taon
vermek,- 'millî üretimi artiTtnak ve ziraatle
geçinen köylü ve çiftçilerin emeklerinin
karşılığını almalarım sağlamak için ge
rekli olan tedbirleri tedbit etmelk üzere
Anayasanın 88 nci malddıesî uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gem ımiinasöbetiyle
263:267

Salâhattin Hs>kfcı Esatoğlu (Nevşehir) Bitlis Milletvekili Zarifle Koçak ve 29 ar
kadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74
ncii malddesinm eTeğiştirilımıetsine daiır ka
nun teklifi rmünasebetîylte
394 ;396,437
— Samsun Milletvekili Babattim Uzunoğlu ve arkadaşlarının <daha eıvvel hakla
rında öncelik karan alınmış ve bu 'birle
şimde almacak kanun tasarı ve teklifleri
nin görüşüîmıesme geçilmesine dair öner
gesi ımünaselbetiyJe
426:427
Kenan üşendin (Zonguldak) - TKt
Kozlu havzasında f i l e r i n yaptıkları grev
•ve bunun sebepleri thakkındalki ıdietmeci
259
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F
Sayfa
Turhan Feyzioğlu (Kayseri) -1968 yılı
bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
559:
087,655:656
— Bitlis 'Milletvekili Zarife Koçak -ve

29 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 neü maddesinin değiştirüm esine dair
kanun teklifi münasebetiyle
442:443,461:464

G
ki 5239 saydı Kanuna ek kanun tasarısı
münasebetiyle.
221
—istiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani
hizmet tertibinden ayldt bağlanması hak
kında kanun tasarısı ve teklifleri müna
sebetiyle.
236:237
Ferda Giiley (Ordu) - Bitlİ3 Milletve
killi Zarife Koçak ve 29 arkadaşının, Siyasi
Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin
değiştirilmesine dair kanun teklifi mıiinasebetiylo
403:404,466

Kasım Gülek (Adana) - Avrupa Kon
seyi Genel Kurul toplan tısından dönerken
Yunanistan'da Yunan Başbakanı ile yaptışı şahsi görüşmeleri hakkında demeci.
417:
418
Abdun-aTunan Güler (Çorum) - Bitlis
Milletvekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşı
nın, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
405:406
Muslihittin Gürer (Sakarya) - Ankara
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkmda-

H
Behiee (Boran) Hatko (Urfa) • Adatma
Milletvekili Ali Karcı ile Kars Milletvekili
Âdil Kurtel'in, petrol konusunda ulusal
çıkarlarımıza ve millî bağımsızlığımıza uy
gun bir politika izlememesi, millî çıkarları
mıza karşı bir uygulamanın içerisinde bu
lunması iddiasiyle Anayasanın 89 ncu
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir

gensoru açılmasına dair Önergesi
sebetiyle.

müna
158.459

— Başka müdahalelerin tutanağa geç
mesi yüzünden Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Refet Sezgın'in cevabının kendi
müdahalesine verilmiş bir cevap gfcbi gö
ründüğü hakkında demeci
194:195

I
Settar İksel (İstanbul) - Aydım Mil
letvekili Reşat Özarda'nın, Patrikhane ve
Ruhban Okulunun kapatılması ve Patrik'in
sınır dışı edilmesi hakkındaki kanun -tek
lifinin gündeme alınmasına dair Önerge
si münasebetiyle
421

Hilmi İşgüzar (Sinop) - Kars Millet
vekili Âdil Kurtel ve Diyarbakır Millet
vekili Tank Ziya Ekinci ile Hatay Milletvekli Yahya Kanbolat'm, toprak reformu
ve toprak soranları konusunda Hükümet
hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle.
217:210:211
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K
Sayfa
thsan Kabadayı

(Konya) - Türkiye

Büyük Millet Meclisi Bütçesi münasebe
tle
717
tamet Kapısız (Konya) - Adama. Mil
letvekili Ali Karcı ile Kars Milletvekili
Adil Kurtel'in, petrol konusunda ulusal
(•ıkarımıza ve millî bağımsızlığımıza uy
gun bir politika izlememesi, millî çıkarla
rımıza karşı bir uygulamanın * içerisinde
bulunması iddiasiyle Anayasanın 89 neu
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir
gensoru açılmasına dair önergesi münase
betiyle,
164:165
— Avans Kanunundan istifade edemiyen mahallî idareler ve iktisadi Devlet Te
şebbüsleri personelinin şikâyetlerine dair
demeci.
6:7
— Yozgat Mületvekili Yusuf Ziya Ba- •
hadınh ile Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in,
deniz kıyılarının, halkımızın ortak malı
olması gerekirken, birkaçyüz kişi tarafın
dan yağma edildiği iddiasîyle bu konuda
Hükümetin sorumluluğunu tesbit için
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince
gensoru açılmasına dair Önergesi müna
sebetiyle.
33:34
Ali Karahan (Hakkâri) - Bitlis Mil
letvekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının,
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle
396:397
— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve
Ordu illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı
mahallen tetkik ve teabit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi
ile tstanbul Mületvekili Ooşkun Kırca ve
Çorum Milletvekili Hilmi İneesulu'nun te
feciliğe kesin olarak aon vermek, millî üre
timi artırmak ve ziraatle geçinen köylü ve
çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi münasebetiyle 275:276

Sayfa
Ali Karca (Adana) - Kendisi ile Kars
Milletvekili Adil Kurtel'in, petrol konu
sunda ulusal çıfkarlaırıraıza ve* millî bağım
sızlığımıza uygun
bir politika is
lememesi,
millî çıkarlarımıza
kargı
bir uygulamanın içerisinde bulunması id
diasîyle Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince Hükümet hakkımda bir gensoru açıl
masına dair önengeöi münasebetiyle.
154,161:
164
—Giresaı Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve
Onlu illeri ile İlçelerinde yaptığı tahri
batı mahallen tetkik ve tesbit etmek
üzere Anayasanın 88 rnci mıaddesi gere
ğince bir Meclis araştırmam yapıHmasına;
dair önergesi İle İstanbul Milletvekili
Coşkun Kurca ve Çorum Milletvekili Hil
mi încesululnun tefeciliğe kesin1 olarafc
son vermek, millî üretimi artmmaık ve
•zıraatle geçinen köyKi ve
çiftçilerin
emeklerinin karsıDığını almıailarmı sağla
mak için gerefcüi' olan tedbirelri tesfoit
etmeüc üzere Anayasamın 88 nci maddesi
uyarınca bîr Meclis araştınhıası yapılma
sına dair önergesi münasebetiyle.
276:284
îlyas Kılıç (Samsun) - Devlet memur
ları aylıklarınım tevhit ve teadülüne <Laıir
olan 385Û sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 6211 sayılı Kamınla değiştiri
len Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında 'kanun tasa
rısı. münasebetiyle.
359:360
— M'aliye Bakanlığı mensuplarına malî
görev taaminıatı verilmesi hakkındaki Öner
gesi münasebetiyle.
423
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çesi m^ünasebetâyfe.
'698:103
Faik Kırbaşlı (Burdur) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçesi mün-aselbetîyle.
723,724
— istiklâl Madalyası verilımiş bulunan
lardan 'muhtaç duruında olanlara vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanmıatsı hak
kında kanun tasarısı ve teklifleri1 mit
nasdbetiyle.
49,50,52,227,232:234,2M- :236,
238,350:351,357

Sayfa
Coşkun Kırca (tatanbul) - Adana Mil
letvekili Aili Karcı ile Kars Milletvekili
Âdil Kurtel'in, petrol 'konusunda ulusal
çrkarlanri'imza ve -millî bağımsızlığımıza
uygum bir politika izlenmesi, millî çıkar
larımıza karşı bir uygulamanın içerisinde
'bulunması iddiasiyl'e Anayasanın 89 nen
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir
gensoru açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle.
93- :95
— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve
29 ark adaşınım, Siyasi Plartii'ler Kanu
nunun 74 n<cü maddesinin değiştiril'imesine dair kanun teklifi •münasdbetiyîle. 441:442
— Kars Milletvekili Âdil Kurtel w
Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci
il'e Hatay Milletvekili Yafaya Kanbolat'uı, toprak reformu ve toprak sorunları
fconusunda HütoLinjdt hakkında bir gen
soru agıîmıasma dair önergesi münaBefbotiyte.
214
— Samsun Milletvekilli Baha'ttin Uzunoğlu ve arkadaşla'rmnı, daflıa evvel hak
larında öncelik kararı alınmış vw bu
birleşimde alınacak kanun tasan ve
tekliflerinin görüşülmesine geçilmesine
dair önergesi nıümasebetiyle.
429:430
Süreyya Koç (Balıkesir) - Yozîgat Mil
letvekili Yusuf Zİya Bahadınılı ile Kars Mil
letvekili Âdil Kurtel'in, deniz kıyılarının,
halkımızın ortak malı olması gcrekiriken, birkaç yüz kişi toraftiKtan yağma
edildiği iddiasiyle bu konuda HÜkümetin sorumluluğunu tespit için Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince gensoru
açıl-masma dair örorgcsi münasebetiyle. 34 ;35
Yunus Koçak (Konya) - Adana Mil
letvekili Ali Kareı ile Kam Milletvekili
Âdil Kuıtel'in, petrol konusunda ulusal
çıkarlarımıza ve millî bağimsızlûğHnıza
uygum bir politika izlememesi, millî çıkar
larımıza karşı bir uygulamanın içerisinde
bulunması iddiasi'yle Anayasanın 89 ncu
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir
'gensoru açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle,
151,152
— BMis Milletvekili Zarife Koça'k ve
29 'arkadaşının, Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 neü maddesinin değiştirilmesine

Sayfa
444:445,451,
460:461
— Cumhuriyet Senatosu Tabîî Üyesi
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı
Kamınla değiştirilen 1076 sayılı
Ka
nunun 3 ncü maddesinle 5 fıkra eklen
mesine dair ek kamın teklifi münasebe
tiyle.
220
— Yoztgat Milletvekili Yusuf Ziya lîahadınh ile Kars Milletvekilli Âdil Kurtol'in, deniz kıyılarının, halkımızın or
tak mali olması- gerekirken, M>pfcaç yüz
kişi tarafıtndıan yağma edildiği iddiasiyle bu konuda Hükümetin soruımluluğuııu tesbit iein Anayasanın 89 ncu mad>desi gereğince gensoru açılmasına dair
önergesi münasebetiyle.
39:42
dair kanun teklifi münasebetiyle.

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - Adana
Milletvekili Kem/al Sanilbrahim,oğlu'nun,
Türkiye kıyılariyle ilgili kanun teklifinin
gündeme alınmasına dair önergesi ile iç
işleri Komisyonu Başkanlığının, adı ge
çen teklifin İmar Kanununu görüşmek
üzere kumlan Geçici Komisyona havaleisi
ve bu Komisyona Turizm ve Tanıtma Ko
misyonundan da beş üye almriTuası Me
londaki önergesi münasebetiyle.
12:15
— Anayasa Mahkemesinin çalışmaları1
hakkında demeci.
79:80
— Kars Milletvekili' Âdil Kurtel TO
Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya Ekinci
ile Hatay MilîeDvGkili Yahya Kanteolat'm, toprak reformu ve toprak sorunları
konusunda Hükıünveft hakkmda Mr gen
soru açılnrnasma dair önergesi münasebe
tiyle,
2C|6:207
Feyyaz Koksal (Kayseri) - Adama Mil
letvekili Ali Kareı ile Kam Milletvekili
Âdil Kurtel'in, petrol ,kıonusuında> ulusa'l
çıka Harınımıza ve «ıiMi bağımsızlığımıza
uygum, bir politika izlememesi, mîllî çıkarlaınmızıa karşı bir uygulamanın içerisinde
bulunması iddias'iyîe Anayasanın 89 ncu
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir
gensoru «çılmasHia dair Önergesi mü
nasebetiyle.
155,160
1
—. Kars Milletvekili Âdil Kurtel ve
Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya Ekinci

— 43
Sayfa

ile Hatay Mıillertlveikili Yahya Kanbolat'ın, topraik reformu ve toprak sorunları
(konusunda Hükümet hakkında 'bîr gen
soru a^ılımasına dair önergesi müaıasıelbetiyle.
128
Âdil Knrtel (Kars) - Adama Mil
letvekili Alî Karcı ile Kars Milletvekili
Âdil Kurte'l'in, petrol konusunda ulusal
çitari arımıza ve millî bağımsızdı ğıımza
uygum bir politika izlememesi, mîllî çukarlarımıaa karşı bir uygulamanın içerisinde
'bulunması iddiasîyîe Anayasanın 89 ncu
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir
g*ensoru açılmasına dair Önergesi mü
nasebetiyle.
84:86,96:&9,119,154:1S6,169:171
— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve
29 arkadaşının, Siyahi Partiler Kanunu
num 74 neü maddesinin değd^tirilm'esine dair kanun teklif münasebetiyle.
364:365,
397:999,489:44i
— Kendisi ve Diyarbakır Mrl'letlvekili1
Tanık Ziya Ekinci İle Haltay Mîlletfveîîili
Yahya Kanbolat'ın, toprak reformu ve
toprak sorunları konusunda HüMimıet'
hıaıkkında bir. gensoru açılmasına dair
önergesi münasebetiyle.
211 ;212
— Yoagat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı ile Kars Milletvekilli Âdil Kur
tel'in, deniz kıyılarının, halkımızın or-

-

Sayfa
tak malî olması gerekirken, birkaç yüz
kişî tarafımdan yağma edildiği iddiasiyle bu konuda Hükümetin soırumluluğunu tedbit için Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince gensoru açılmasına- dair
önergesi münasteUjetiyle.
31 £3
Nazif Kumcu (Konya) • BitMs Mfflatvekilİ Zarife Koçak ve 29 arkadaşının, Si
yasî Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teiklifi
münasebetiyle
453
— Konya'nın Doğanhrsar ilçesinin kal
kındırılmasına dair Başbakan, Tarım, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Refet Sezgüı'in sözlü cevabı münasebe
tiyle
295,296
Kasım Küfrevi (Ağrı) -1968 yik Bütçe
kanunu tasarısı münasebetiyle
605:619
Kıhad Kürsad (Turizm ve Tanıtma Ba
kanı) (İzmir) - Yozıgaıt Milletvekili Yusuf
Ziya Bahadınh ile Kars Milletvekili Âdil
Kurtel'in, deniz kıyılarının, halkımızın
oıibalk msaJlı loOımıasr genetkiırlken, bîirfeaçyüz
kişi tarafından yağma edildiği iddiasiyle
1m konuda Hükümetin sorumluluğunu tesfoit için Anayasanın 89 neu maddesi gere
ğince gensoru açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle
42:43

M
Sadık Tekin Müftttoğlu (Devlet Baka
nı) (Zonguldak) • Manila MÜLLafavekiM
Sami Binicioğlu'nun, millî kurulu§lan ve
(bu arada yüksek öğrenim gençliği kuruluk

larım hedef alan ve gün geçtikçe et&isini
artıran yıkıcı- akımlara kargı eiddî tedbir
alınması gerektiğine dair demeci münasebe
tiyle
343

N
Kental Nebioğlu (Ankara) - BMife Mil
letvekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının,
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
münasebetiyle
435
— İstiklâl Madalyası verilmiş, bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani
(hizmet tertibinden aylık bağlanması hak

kında kanun tasarısı ve teklifleri münase
betiyle
55,351
— TürMyıe Büyük Millet Meclisi Büt
çesi münasebetiyle
709:713
Nermin Neftçi (Mnş) - Yozgat Millet
vekili Yusuf Ziya Bahadınlı ile Kars
Milletvekili Adil Kurtel'in, deniz kıyıları
nın halkımızın ortak malı olması gerekir
ken, birkaç yüz kişi tarafından! yağma edil-
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Sayfa
diği iddi&siyle tou tamuda Hükümetin
sorumluluğunu tesıbit için Anayasanın 89

Cevad Odyakmaz (Sivas) - Adtana Mil
letvekili Ali Karcı ile Kara Milletvekili
Âdil Kurfcel'in, petrol 'konusunda ulusal
çıkarlarımıza ve millî bağımsı zlığımızas
uygun bir politika izlememesi, millî çıkar
larımıza kargı 'bir uygulamanın içerisinde
(bulunması iddiasiyle Anayasanın 89 neu
ımaıddıesi geneğiinee Hükümet halkkmda bir
gensoru açılmasına dair önergesi münase
betiyle
152:153
Nazmı Oğuz (Mardin) - îzmatt'te 'kurul<muş, bulunan fabrikaların denize dökülen
•artıklarının su ürünlerine yaptığı zararlara
dair demeci
258:259
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi
(münasebetiyle
719:720
Nurettin Ok (Çankırı) - Adama MHetvekili Ali Kareı ile Kars Milletvekili Âdil
KurtePin, petrol konusunda ulusal çıkar
larımıza ve millî bağımsızlığımıza uygun bir
politika izlememesi, millî çıkarlarımıza
ikarşı bir uygulamanın içerisinde bulunması
iddiasiyle Anayasanın 89 neu maddesi gere
ğince Hükümet hakkında bir gensoru açıl- .
masına dair önergesi münasebetiyle
102

Sayfa
neu maddesi gereğince gensoru açılma
sına dair Önergesi münasebetiyle
37:39

olup olmadığına dair Millet Meclisi Başka
nından sorusu münasebetiyle
296:297
Süleyman Onan (Kırşehir) - Arnikana
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki
5239 sayılı Kanuna flk kanun tasarısı münasobctiylo
221
— İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani
hizmet tertibinden aylık hağlanması hak
kında kanun tasarısı ve "bdklifleri münase
betiyle
237:238,355:356
Hüdai Oral (Denizli) - Adana Millet
vekili Ali Karcı ile Kars Milletvekili
Âdil Kurtel'in, petrol konusunda ulusal
çıkanınıza ve mıillî bağımsızlığımıza uy
gun bir politika izlememesi, millî çıkarla
rımıza karşı bir uygulamanın içerisinde
bulunması iddiasiyle Anayasanın 89 neu
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir
gensoru açılmasına dair önergesi münase
betiyle
165:169
— 19(58 yılı Bütçe kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
fi85:688

İzzet Oktay (Muğla) - Aydın Milletve
kili Reşat Özarda'nm, Millet Meclisi Teş
kilâtı içinde fazla mesai ücreti tatbikatı

Hamdı Orhon (Trabzon) - Sayın Üye
lerin bir tasarı veya teklifin Geçici komisyanlara havalesine dair verecekleri öner
gelerin İçtüzüğe aykırı bulunması sebebiy
le bu yolda tatbikat yapılmasına dair
önergesi münasebetiyle
81:82

Oevat Önder (Erzurum) - Adana Mil
letvekili Ali Karcı ile Kars Milletvekili
Âdil Kurtel'in, petrol konusunda ulusal
çıkarlarımıza ve millî bağımsızlığımıza
uygun bir politika izlememesi, ırıillî çıkar
larımıza karşı bir uygulamanın içerisinde
bulunması iddiasiyle Anayasanın 89 neu
maddesi gereğünce Hükümet hakkında
bir gensoru açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle
86:88

Seyit Faruk önder (Konya) - 1968 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle 587:601
Murat öner (Afyon Karahisar) - Kars
Milletvekili Adil Kurtcl ve Diyarbakır
Milletvekili Tarık Ziya Ekinci ile Hatay
Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, toprak
reformu ve toprak sorunları konusunda
Hükümet hakkında bir gensoru açılması
na dair önergesi münasebetiyle
209:210
Reşat özarda (Aydın) - 657 sayılı
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Sayfa
Bevlet Mcmurlan Kanununun bâzı hü
kümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna
geçici maddeler eklenmesine dair kanun
teklifinin gündeme alınması hakkında
önergesi münasebetiyle
199:200
— İstiklâl Madalyası verilmiş bulu
nanlardan ımıhtaç. durumda olanlara va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması
hakkında kanun tasarısı ve teklifleri mü
nasebetiyle
o49
—Kendisinin, Patrikhane ve Ruhban
Okulunun kapatılması ve Patrik'in sınır
dışı edilmesi hakkındaki kanun teklifinin
gündeme alınmasına dalir önergesi müna
sebetiyle
420-421
— Mîllet Meclisi 'Teşkilâtı içinde fan
la mesai ücreti tatbikatı olup olmadığına
dair 'Millet Meclisi Başkanından sorusu
ve İdare Âmiri İzzet Oktay'ın sözlü cevabı
münasebetiyle
297:298
— 38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkın
daki kanun teklifinin gündeme alınmasına
dair önergesi ve Anayasa Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi münasebetiyle
422
Hasan özcan (Bolu) - Giresun Milletvekili
Mustafa Kemal Çilcsiz'in, tefeciliğin Trab
zon, Giresun ve Ordu illeri ile ilçelerinde
yaptığı tahribatı mahallen tetkik ve tesbit
etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi ge
reğince bir Meclis araştrıması yapılmasına
dair önergesi ile istanbul Milletvekili Coş
kun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi Ineesulu'nun tefeciliğe kesin olarak son ver
mek, millî üretimi aı*tırmak ve ziraatle ge
çirilen köylü ve çiftçilerin emeklerinin kar
şılığının almalarını sağlamak için gerekli
olan tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclîs
araştırması yapılmasına dair Önergesi mü
nasebetiyle
271:275
Kaya özdemir (İstanbul) - Kars Mil
letvekili Âdil Kurtcl ve Diyarbakır Millet-

Sayfa
vekili T a n k Ziya Ekinci ile Ilatay Millet
vekili Yahya Kanbolat'ın, toprak reformu
ve toprak sorunları konusunda Hükümet
hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle
205
Vedat Âli Özkan (Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı) Kayseri) - Samsun Mil
letvekili Yağar Akal'nı, İçtüzüğün 222 nei
maddesinin atıf yaptığı 119 numaralı dip
notuna istinaden Havza ilçesinin Bckdiği
köyünde buğdaydan zehirlenerek Ölen va
tandaşlar hakkında açıklama yapılmasına
dair önergesi münasebetiyle
80
Nazmi özoğul (Edime) - Cumhuriyet
Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve
4 arkadaşının, 97 sayıto Kanunla değiştiri
len 1076 sayılı Kanunun 3 neü 'maddesine
5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi
nin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen
ve Millet Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkımda Karma Komisyon raporu
münasebetiyle
220:221
— İstiklâl Madalyası verilmiş, bulu
nanlardan muhtaç durumda olanlara vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanması
hakkında kanun tasarısı ve teklifleri mü
nasebetiyle
51:52,54 =55,228,230,234,247
Seyfi öztürk (Devlet Bakanı) - (Es
kişehir) - 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı
münasebetiyle
557:558
— Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve
29 arkadaşının;, Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifi münasebetiyle
458
— İstanbul Milletvekili Reşit (İlker ve
üç arkadaşının, vatandaşı birbirine düşü
ren çeşitli olaylarla spor alanlarında ce
reyan eden hâdiselerin siyasi sorumluları
olduğu iddia edilen İçişleri Bakam ile
Devlet Bakanı hakkında
Anayasanın
89 neu ve 105 nei maddeleri gereğince
gensoru açılmasına dair önergesi münase
betiyle
26:27
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Sayfa
Emin Paksüt (Ankara) - Bitlis Mil
letvekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının,
Siyasi Partiler Kanununun 74 neü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi
münasebetiyle
365:366,399 =400,437:439
Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas) İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve üç
arkadaşının, vatandaşı birbirine düşüren
çeşitli olaylarla spor alanlarında cereyan
eden hâdiselerin siyasi sorumluları olduğu
iddia edilen İçişleri Bakanı ile Devlet Ba
kanı hakkında Anayasanın 89 ucu ve

Sayfa
105 ııci maddeleri gereğince gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle
27
—• İstiklâl Madalyası verilmiş bulu
nanlardan muhtaç durumda olanlara va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması
haklımda kanun tasarısı ve teklifleri mü
nasebetiyle
349 -.350
Nihat Pasinli
(Erzurum) - İstiklâl
Madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç
dununda olanlara vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve teklifleri münasebetiyle
237

Osman Saraç (Tokat) - Cumhurbaş
kanı ile birlikte yaptıkları Suudî Arabis
tan ve Libya gezisi izlenimlerine dair de
meci.
124:125
Kemal Sarıibrahimoğ'lu (Adana) - Ga
ziantep Milletvekili Ali İhsan Goğüş ve
12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nei maddesinin yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi münasebetiy
le
384:386
— Türkiye kıyılariyle ilgili kanun tek
lifinin gündeme alınmasına dair önergesi
münasebetiyle
10:12
Ha^an Lâtif Sanyüce (Çorum) - İstik
lâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muh
taç durumda olanlara vatani hizmet terti
binden aylık ballanması hakkında kamın
tasanBI ve teklifleri münasebetiyle
236,254
— Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi münasebetiyle
703:7Ö7
Kflnral Satır (Elâzıîr) - Bitlis Millet
vekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının. Si
yasi Partiler Kanununun 74 neü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle
445:448
Sabahattin Savacı (GÜmttşane) - Bitlis
Milletvekili tarife Koçak ve 29 arkadaşı
nın, Siyasi Partiler Kanununun 74 neü
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi miinaıse'betiyle
365
Tükrân Seçkin (Edirne) - Edime böl
gesinde 1967 yılı plân ve program uygula

masında vâki gecikmeler, 1968 yılında ya
pılması gereken işler ve bu bölgedeki DSl
ve YSE. çalışmaları konularında demeci
5:6
— istiklâl madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı ve teklifleri münase
betiyle
354:355
— Trakya'da Papazkarası üzümleri üre
ticilerinin zor durumda bulunduklanna, şa
rap fabrikası imkân ve veriminin artırılma
sı gerektiğine dair demeci
343:345
îsmet Sezgin (Aydın) -1968 yılı Bütçe
kanunu tasarısı münasebetiyle
553:557
Eefet Sezerin (Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı (Çanakkale) - Adana Milletve
kili Ali Karcı ile Kars Milletvekili Adil
Kurtel'in, petrol konusunda ulusal çıkarı
mıza ve millî bashmsızlı&ımıza uygun bir
politika izlememesi, millî çıkarlarımıza kar
şı bir uygulamanın içerisinde bulunma
sı iddiasiylo Anayasanın 89 neu maddesi
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 177:184
— 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
688:693
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın Do&anlıisar ilçesinin kal
kındırılmasına dair Başbakan, Tarım,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından
sorusu münasebetiyle
295
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Sayfa

Sayfa

.— Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın,
Pülümür ilçesinin Koeatepe Köyünde çığ
yüzünden Ölüm ve yaralanmalar olduğu,
bu gibi hâdiselerin önlenmesi için iskân po
litikası takibedilmesi ve gerekli yardımla
rın yapılması konularındaki denıeei münasebebiyle.
78:79
— Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, TKÎ Kozlu havzasında işçilerin yap
tıkları grev ve bunun sebepleri hakkındaki
dem»eei münasebetiyle
" 269:261
İrfan Solmazer (Tokat) - Cumhuriyet
Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 4
arkadaşının, 97 sayılı Kanunla değiştirilen
1076 sayılı Kanunun 3 ncu maddesine 5
fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi
nin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen
ve Millet Meclisince beuinısenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu
münasebetiyle.
220

— İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı ve teklifleri münasebe
tiyle.
52,239,358

Turan Şahin (Muğla) - Adsamıa 'M'fflatıvekiîi Ali Karcı ile Kara Milletvekili Âdil
Kurtel'în, petrol konusunda ulusal çıkarı
mıza ve millî bağımsızlığımıza uygun bir
politika izlememesi, millî çıkarlarımıza kar
gı bir uygulamanın içerisinde bulunması
iddiasiyle Anayasanın 89 neu maddesi ge
reğince Hükümet hakkında bir gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 171:173
Nevzat Şener (Amasya) - Samsun Mil
letvekili Bahattİn Uzunoğlu ve arkadaşla
rımın daha evvel haklarında öncelik kararı

alınmış ve bu birleşimde alınacak kanun
tasarısı ve tekliflerinin görüşülmesine ge
çilmesine dair önergesi münasebetiyle
430:
431

Celâl Sungur (Yozgat) - Türkiye Bü
yült Millet Meclisi -Bütçesi münasebetiyle 717:
719
Faruk Sokan (içişleri Bakanı) Kon
ya) - İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve
üç arkadaşının, vatandaşı birbirine düşü
ren çeşitli olaylarla spor alanlarında cere
yan eden hâdiselerin siyasi sorumluları ol
duğu iddia edilen İçişleri Bakanı ile 'Dev
let Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu
ve 105 nei maddeler gereğince gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
19:25
— Osmaniye ilçesinde cereyan eden
olaylar haklımda gündem dışı demeci. 377:378

Adnan Şenyurt (Erzurum) - İş, Üİraat
ve Emlâk Kredi bankaları tarafından yap
tırılmakta olan ikramiye evlerinin yur
dun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Malîye,
Ticaret ve İmar ve İskân bakanlarından
sözlü sorusu münasebetiyle
287

T
Ahmet Tahtakılıç (istanbul) - Bitlis
Milletvekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşı
nın, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
408,433:434
— Cumhurbaşkanı ile birlikte yaptığı
Suudi Arabistan ve Libya gezisi izlenim
lerine dair demeci
195:196
AMf Tekin (C. S. Antalya Üyesi) Türkiye Büyük Millet Meclisi Ibütçesi
münasebetiyle
720

İbrahim Tekin (Gümrük ve Tekel Ba
kanı) (Adana) - tamir Milletvekili Musta
fa Uyar'ın, Ege tütün piyasasına ekicile
rin güç >dwraımda kaHdıklaınna ve tütün
ile ilgili mevzuatın biran Önce çıkarılması
gerektiğine dair ıdıameei unâinaselbetiyle 198:199
İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul) - Adı
yaman Milletvekili Süleyman Arif 131™^'nrin, Hazinece siyasi partilere yapılan pa
ra yardımının seçim yoliyte ıgrup teşkil
odcn bütHin partilere teşmilime dair kamun
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Sayfa
Ahmet Türkel (Bursa) - Erznrom Mil
letvekili Adnan Şenyurt'un, İg, Ziraat ve
Emlâk Kredi 'bankaları tarafından yaptı
rılmakta -olan ikramiye evlerinin, yomdun
rmuhbelif yerlerimde yapılması kususunda
ne düşünüldüğüne dair sonıısu ım'ünase-betiyle
286

tc/klifiniıı gündemıe alınması hakkıridaM
önBrgesi münasebetiyle
425 :42G
Adil Toközlü (Kastamonu) - Ort:lta Mil
letvekili Sadi Pehlivan oğlu ve KMmal Şen'»oy'un, 5434 Baydı Kanuna geçici bir \mddde ckl'cmmıe&ine dair kanun teklifi miinaısefbetiylc
224

u
Mustafa Uyar (İzmir) - Ege tütün pi
yasasına, ekMlerin güç dununda kaldıkla
rına ve tütün ile ilgili mevzuatın biran önce
•çıkarılması gerektiğine dair demeci
1%:198
Ali Rısa Uzııner (Trabzon) - İstiklâl
Madalyası verİhr.tş 'bulunanlardan muhtaç

durumda olanlara vatani hizmet tertibhı'deıı aylık bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve teklifleri münasebetiyle
54
Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi münase
betiyle
721:72:3

o
rar verilmiş olduğuna dair teskeresi müna
sebetiyle
126
— Kendisi ve üç arkadaşının, vatanda
şı biri'birine düşüren çeşitli olaylarla spor
alanlarında cereyan eden hâdiselerin stiyasi sOTuımluİarı olduğu iddia edifcn içişleri
Bakanı ile Devlet Bakanı hakkında Ana
yasanın 89 ncu ve 105 nei maddeleri gere
ğince 'gensoru aedmasına dair önergesi mü
nasebetiyle
28

Reşit Ülker (İstanbul) - istiklâl Madal
yası verilmiş l>xıhıilanlardan muhtaç du
rumda olanlara vatani hizmet tertibinden
aylık 'bağlanınası hakkında kanun t a s a n a
ve teklifte ııi müraasebeıtiyle
2ü;>.2!36
— Kamu iktisadi Teşebbüsü]eri Karma
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun ön
ceki görüşmıe tellini ihtiva eden teyp bantla
rının silinerek yeniden kullanılmasına ka-

Âdil Yaşa (Siirt) - Memleketimizde ve
Özellikte l.)oğu İllerindi; devam eden şid
detli kış, sebebiyle yolların kapandığı, has
talık ve aehk tehlike 1 erin in belirdiği, bu
konularda tedbirler '&hmnaşı gerektiği hak
kında
75:70
îamail Hakla Yıldınnı (Erzurum) - Ay
dın Milletvekili Kesat Özarda'nın, 38 sayı-

...>...

lı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkındaki kanun
teklii'in'in gündeme abramasına clair öner
gesi. münasebetiyle
422
Salih Yıldız (Van) - Doğu illerinde,
davanı öden şiddetli kış sebebiyle beliren
hayvan yemi sıkıntısını önlemek için ge
rekli tedbirlerin alınmasına dair

>•«
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