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T. B, M. Mecliai KrtİMUi

Fihrist
BAKANLAR KURULU
Sayfa
— Diriğleri Bakanı Ihsaıı Sabri Çağlayan'gil'e içişleri Bakam Faruk Sükan'm
vekillik etmesi
659
— Ulaştırma Bakanı Sadettin Bil•giç'e Devlet Bakanı Hüsamettin Atabey
li'ti in vekillik etmesi
659
—Vazife ile yurt dışma giden Dev
let Bakanı Seyfi öztürk'e Devlet Bakanı
Sadık Tekin Müftiioğlu'nun vekillik etme
si
659
— Vazife ile yurt dışına gideeek olan
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakana Retfet
Scz,gin'e Devlet Bakanı Seyfi öztürktkı
vekillik etmesi
515 616
— Vazife ile yurt dışına giden; Millî
Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'e Devlet Ba
kanı Seyfi özflürk'im veîdllik etmesi
239:240
— Vazife ile yurt dışma giden Sa
nayi Bakam Mehmet Turgut'a Devlet Ba
kanı Seyfi öztürBün vekillik etimesi
3A
— Vazife ile yurt dışına giden Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel'in dönüşüne
kadar kendisine Devlet Bakam Seyfi
üztürk'im vekillik etmesi
296
Çeşitli işler
— Avrupa Konseyi îstişari Meclisi
nin 20 nei dönem toplantısına katılacak
asıl ve yedek üyelerini isimlerinin Genel
Kurulun bilgisine sunulması.
' 676:676
— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'ıtin, ıgündemde bulunan gensoru Öner
gelerinin gündeme alınıp alınmaması ko
nusundaki (görüşmelerim 10 ar dakika ile
tahdidine dair önergesi.
136:141
— Aydın Milletvekili Kesat uzarda'-'
nın, Çarşamba, günleri birleşimlerinin

Sayfa
ilk iki saatinde ve Perşembe günleri ya
pılacak birleşimlerde görülecek konula
ra dair Önengesi
473 476
—. Bâzı konuların görüşülmelerinin
geri bırakıldığına dair Başkanlığın açık
laması.
134:135
— Grup baskamekillerinin,
Genel
Kurulun 15 . 12 . 1967 tarihli toplantısın
da alınmış «lan kararın, Pazartesi ve
Cuma günlerinin ilk bir saatlik süresinde,
sırası Başkanlıkça tesbit olunacak işlerin
görüşülmesine ait kısmının kaldırılmasına
dair önergesi. :
300:301
— Grup temsilcilerinin, Kurban Bay
ramı münasebetiyle Meclîs çalışmalarına '
8 . 3 . 1968 Cuma ıgünü akşamından
18 . 3 , 1968 Pazartesi -günlüne kadar ara
verilmesine dair önergeleri
167
— Millet Partisi Grup (Başkanlığıma,
İçtüzüğün (Bir üyenin ikiden fazla ko
misyona üye olamıyacağ)) hükmü gere
ğince, Sayıştay, Köy işleri, Dilekçe Kar
ma ve Kamu îstisadi Teşebbüsleri Karma
Komisyonlarına Gruplarınca üye ayrılma
sının mümkün olmadığına dair tezkeresi
(5/41).
676
—Parti Grupları temsilcilerinin, 2 Ha
ziran 1968 de yapılacak seçimler dolayısiyle Millet Meclisinin 16 Nisan 19Ö8 den
10 Haziran 1968 tarihine kadar tatile
girmesine dair Önergesi
677
— Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'n-un, içtüzüğün 36 ncı maddesinin
tatbikatında usul müzakeresi açılmasının
hatalı olduğuna dair önergesi
402 *W3

—4—
DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
Sayfa
— tnıar ve İskân Bakanı Haldim Menteşeoğlu'nun, son günlerde devam eden
şiddetli yağışlar ^ sebebiyle vukubulan
su talkınları ve sel felâketlerine kargı alı
nan tedbirlere dair gündem dışı demeci. 239

Sayfa
— Sivas Milletvekili Seyfi Kurtbck'in, Amerika'da Zenci Lider Martin Lnther
King'in öldürülmesinden duyduğu üzüntü
yü belirten demeci.

.

580

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ
— İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'm, rejim buhranı havasınnı nedenle
rini ve durdurulması çarelerini araştır

maya yarıyacak bir genci görüşme açılmasma dair önergesi. (8/28)
240

GENSORU ÖNERGELERİ
— Afyon İMilletvekili ıMurat öner,
Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve Zon
guldak Milletvekili Kâmil Kırakoğlu'nun,
köylerimizin kalkınması hususunda hiçbir
tedbir ve politika getirmediği iddiası ile
Hükümet hakkında gensoru
açılmasına
dair önergesi. (U/69)
46,46:47,200
— Ankara 'Milletvekili llyas Seçkin'in, Polatlı Hudutları dahilindeki Hazine
arazilerinin dağıtılmasında haksız, ada
letsiz ve partizanca hareket ettiği iddiaasiyle, Köy İşleri Baltanı hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi. (U/72) 680:681
— Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'mn, Avrupa'da çalışan Türk işçileri
konusunda, Hükümetçe izlenen politikanın
kifayetsiz olduğu iddiasiylc Başbakan
hakkında Anayasanın 89 neu maddesi ge
reğince gensoru açılmasına dair önergesi
(U/70)
472,522:554,582:591
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan
Göğüş'le İstanbul Milletvekilli Reşit Ül
ker'in, Türk vatandaşlarına ait mallara
Suriye Hükümetince el konmasına yanlış
tutum ve davranışlarının sebebolduğu
iddiasiyle, Dışişleri Bakanı hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi. (U/71) 679:680

— İstanbul 'Milletvekili Şadım Arcn
ve Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ekinei'nin, dış ekonomik ilişkilerimiz ko
nusunda, millî menfaatlerimize aykırı bir
politika izlediği iddiası ile, Hükümet hak
kında gensoru açılmasına dair önergesi
(U/66)
24:32,153:163
— Malatya Milletvekili 'Şaban Krik'in, Karayolları ve YSE 'Genci •Müdür
lüğü işçilerinin yevmiye ve ikramiyelerini
zamanında alamadıkları iddiası ile görev
lerini yerine getirmiyen Bayındırlık Ba
kanı ile Köy İşleri Bakanı hakkında gen
soru açılmasına dair Önergesi (11/68) 35:46,
187:200
— Nevşehir Milletvekili Salâh attin
Hakkı Esatoğlu'nun, Anayasamızın lâyik
Devlet ilkesini ihlâl ettiği iddiası ile Hü
kümet Başkanı Süleyman Demirel hak
kında gensoru açılmasına dair önergesi.
(11/67)
32:35,163:175
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya
Bahadmlı ve Tekirdağ Milletvekili Ke
mal Nebioğlu'nun, Anayasanın 45 ve 52
nci maddeleri muvacehesinde tütün ekici
lerine karşı görevinn yerine getirmiyen
Hükümet hakkında gensoru açılmasına
dair önergesi. (U/65)
4:24,14i ;15:)

8_
KANUNLA»
No.
"üt Sayfa
1030 — Ankara Üniversitesi Kuruluş
Kadroları Kanununa ek Kanun 19 155
23 308;
309,506:509
1031 — 5434 sayılı Kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair kanun , 6 296
24 223:
224

1032 — İstanbul Üniversitesi Kuruluş
Kadroları Kanununa ek 'Kanun 19 156
23 309,
533:543
1033 — İşçilerin iyondzan radyasyon
lara kargı korunması hakkında
.115 sayılı Milletlerarası Çalışına
Sözleşmesinin- onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun
15 242
19 95:
96
23 14:
18,61,66:69,84,122,124:127
1034 — «Ceza İşlerinde Karşılıklı Ad
li Yardım Avrupa Sözleşmesi* nin
onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında Kanun
5 99
8 729
15 451,
486,488:491
20 294
24 255,
381
27 247:
248

1035 — Montercux'dc imza edilmiş olan
«Milletlerarası Telekomünikasyon
Anlaşması* ve eklerinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair
Kanun
14 443
24 74:
75,222:223,239,240:243,262,298,
321:324
1036— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı
maddelerinin yürürlükten kaldırıl
ması ve 306 sayılı Milletvekili Se-

No.

Cilt
çimi Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında Kanun
2
4
5

Sayfa

413
676
24:
38
27 57:
85,86:107

1037 — Sivil Savunma İdaresi (Başkan
lığı Fon İşleri Saymanlığının 1964
ve 1965 yılları
bilançolarının
onanmasına dair Kanun
7 504
24 604
27 57,
85,124:127
1038 — Vakıflar Genel Müdürlüğü
1964 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu
21 489
24 417
27 53:
54,85,108:111
1039 — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1964 büt
çe yılı Kesinhesap Kanunu
20 605
24 604
27 56,
85,120:123
1040 — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1964 bütçe yıü Kesinhe
sap Kanamı
22 90
24 604
- 27 55:
56,85,116:119
1041 — Orman Genel Müdürlüğünün
1964 yılı Kesinhesap Kanunu
22 90
24 604
27 54:
55,85,112:115
1042 — Hakimler Kanununa ek 5017
sayılı Kanuna bağlı ve 661 sayılı
Kanunla değiştirilmiş bulunan cet
vele ve bu kanunun 1 nci madde
sine ilâve yapılmasına dair Kanun 27 3,
399,621:623

6 —
No.
Cilt Sayfa ,. No.
Cilt Sayfa
1043 — Vatandaşlığın kazanılması ko
verilmesi hakkında Kanun
26 590
nusunda karşılıklı bilgi verilmesi
27 4(İ3,
hakkındaki Sözleşmenin onaylan
036:638
masının uygun bulunduğuna, dair
1045 — 2004 sayılı icra vo İflâs Kanu
Kanun
5 654
nunun 3890 saydı Kanunla deği
24 75,
şik 83 ncü maddesinin iktinei fık
223,237,244:247,262,298,325:328
rasının değiştirilmesine dair Ka
nım
27 399,
1044 — Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
399,399,458:459
tesinde görevli öğretim üyeleri ilo
yardımcılarına ve tıp personeline
27 467,
döner sermayeden ödenek ve prim
505,591:592,072:093

KOMİSYON KURULMA ti VEYA HAVALELER
— •BUIMİUH* MiilrtotvffkilH (Fethi "ÇelISlkbaş'ın, gelişmemiş, bölgeler Kalkınma ve
Yatırım Bankası kanun teklifinin havale
edilmiş olduğu Maliye, Ticaret ve Plân
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kuru
lacak hir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi. (4/325, 2/676)

679

— Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nan, 819 sayılı Kanunda değişiklik
yapılmasına dair (kanun tasarısının, hava
le okunduğu İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından (seçilecek
4 er üyeden kurulu bir Geçici Koni İsyonda incelenmesine dair Önergesi
(4/323,
1/508)
517:522

MECLİS ARAŞTI! VIA ÖNERGELERİ
— direştin Milletvekili Mustafa Ke
mal Oilesiz'in, tefeciliğin Trabaon, Giresun
ve Ordu illeri ile ilçelerinde yaptığı 'tahri
batı mahallen tetkik ve tesbit etmek üzere
Anayasanın 88 mei maddesi gereğince Ibir
Meclis araştırması yapılmasınad air öner
gesi (10/16)
200:212,406:407,681:682
— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ve Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nıın
tefeciliğe kesin olarak son vermek, millî
üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köylü
ve çiftçilerin örneklerinin 'kargılığını alımalarmı sağlamak için gerekli olan (tedbir
leri tesbıt etmek üzere Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
yapılmasına dair önergesi (10/23)
200:212,

406:407,681:682
— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Bü
yük halk kütlelerinin sağlığını tehdideden
hile ve ihmallere kesin olaralk son vermek
amaciyle alınması gerekli tedbirleri îtesblt
etmek üzere Anayasanın 88 ııci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/24)
659
— Yerli ilâç sanayiimiz hakkında ince
leme yapmak üzere 'kurulan
Araştırma
Komisyonu Başkanlığım»,
Komisyonun
görev süresinin, hitimi tarihinden itibaren
2 ay da:ha uzatılmasına dair tezkeresi.
(10/13)
241:242

ÖNERGELER
— Adana Milletvekili Kemal Öarıibrahimoğlu'nun, Kozan'ın imamoğlıı jbucağının ilce haline getirilmesine dair kanım

teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince gündeme •allamasına dair önergesi.
(4/317)
403:404

— T—

Sayfa
— Amasya 'Milletvekili Kâzım UIusoy'un, partisinden ayrıldığı için parti ora
nından seçilmiş olduğu Köy İşleri ve Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonlarından
çekildiğine
dair
öner
gesi (4/302)
243
— Aydın 'Milletvekili M. Kemal Yılnıaz'ın, Aydın'm Söke İlçesine bağlı Güzeltepe (köylülerinin, yollarının inşası için
yaptıkları sessiz yürüyüşe dair İçişleri Ba
kanından olan yazılı sorusunu (geri aldığı
na dair Önergesi.
242
— Aydın Milletvekili Nalıit Menteşe'nin, gündemde bulunan (gensoru önergele
rinin gündeme alınıp alınmaması (konusun
daki görüşmelerin <10 ar daküka ile tahdi
dine dair önergesi.
135:141
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn,
657 'sayılı Devlet Memurları Kanunun
bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu ka
nuna geçici maddeler eklenmesine dair (ka
nım teklifinin gündeme alınmasına dair
önergesi
247
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'
mn, 1 . 11 . 1965 ten 1 , 7 . 1966 tarihi
ne kadar Millet Meclisi komisyonlarından,
herbİrinin kaçar defa toplantıya Çağırıl
dığına ve toplantıya gelmiyen üyelerle çı
karılan ve çıkarılmıyan işlere dair Millet
Meclisi Başkanlığından olan yazılı soru
önergesini geri .aldığına dair önergesi
(4/298)
4
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn,
Ç'arşaınba günleri birleşimlerinin ilk ibİ
saatinde ve Perşembe günleri yapılacak
birleşimlerde görüşülecek konulara dair
Ön?rgfsi,
473:476
— Bingöl Milletvekili Emin Gündnğdıı'uun, partisinden ayrıldığı için, par
ti oranında seçilmiş bulunduğu İlâç Araş
tırına Komisyonundan da çekildiğine dair
önergesi (4/303)
243
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'.
m, Gelişmemiş Bölgeler KaUonma ve Yatı
mım Bankası (kanım teklifinin havale «dol
muş olduğu MaiKye, Ticaret ve Plân korniş
yonlarından 5 er üye seçilerek kurulacak
bir Geçici Komisyonda görüşüilmesSne ıdaEr
önergesi. (4/325)
679

Sayfa
— Bursa Milletvekili İbrahim öktemin, Ankara'da Politekruik Fakültesi kurul
masına dair kanun teklifinin, gündeme
alınması hakkındaki Önergesi, (4/314)
298:
300
— Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Zerin Tüzün ile Cumhu
riyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş'in, kadın ve erkek meslek Öğretmen
okulları açılması hakkındaki kanun teklif
lerini geri aldıklarına dair önergeleri
(4/320)
472
— Cumhuriyet Senatosu Çantan Üye
si Hazım Dağlafaon, 1305 doğumlu Haffif
Bal'a vatani hizmet tertBfbinden maaş bağ
lanması hakfloridaki teklifini gcjri aldığa
297:
na dair öneirgesi. (4/315)
298
— Cumhuıâyiet Senatosu Üyesd Mucip
AtakÜa'nın, 38 sayılı Tedbîrler Kanununun
yuraritülkten kaffldm&nasana dair (kanon
teklifinin geri verilmesine daâr önerge
si
242
— Devlet Bakanı Sadak Tekin Müftüoğlulnun, 819 sayılı Kanunda değişiklik
yapılmasına dair kanun tasarısının, ha
vale oTunduğu İçişterî, MÎHS Savunuma,
Maliye ve Plân komfeyonlarmdan seeale<cek 4 er üyeden (kurulu bdr GeçicS Ko
misyonda incelenmesine dair önergesi.
(4/323)
517:
522
— Diyarbakır MiBetveÜdfld Yusuf Azkoğiîu'nun, Sağüılk KomûSyonunldan çekildi
516:
ğine dair önergesi (4/321)
517
— Erzurum MfiHetvefciIıi Adnan Şenyıurrfun, 1961 yılmda Doğu - Anadolu'da
vukubulan kuraklık sebebiyle muhtaç çift
çiye dağıtılmış odan bir kısım buğday bedellerîaaân terkini hakkındaki kamum tekli
finin gündetoe alınmasına ıdair öuejrgesi.
298
(4/313)
— Gaziantep MüUetveküU Aâ İhsan Gö
ğüs/ün, Maliliye, Tafmm1 ve İmar ve İskân
JKomljsyonuna havale olunan; Üç kanım
teiklifinin gümdane ahamaama, dair öroer245:
247

—8

Sayfa

Smyfa
— Grup bagkanveMllerJnin Genel Ku
mlun. 15 . 12 . 1967 tarihli toplantısında
altonmae olan kararın, «Pazartesi ve Cuma
günll erinin ilk bir saatlik süiresinıde, sıra
sı Başkanlıkça tesbdt olanaealt işlerin gö
rüşülmesine» ait kusmmın ıkaldımlmaisına
dair önergesi.
300:
301
— Grup tenuaicilertoıim, Kurban Bayra
mı müııasebetiytte Meclis çfthgmatlıa|rHia
8 . 3 , 1968 Oıuna günü akşamından
18 » îî . 1968 Pazartesi gününe Toadar ara verülmedüne daliir Önergeleri
187
—İstanbul! Milletvekili Coşkun Kırca
ve ilgi aırtkadaşıııın„ Cumhuriyet Senatosu
Üyesfi Cevat Açjkahn ve 12 arkadaşının,
Mıilletiloirara&ı münasebettlerimı yürütülmesi
ve koordinasyonu hakkındaki kanun tek
lifinim, hayale edilmiş olduğu Ticaret, Ma
liye, Anayasa, Dışişleri ve Plân .komisyon
larından seçilecek üçer üyeden Marulu bir
Geçici Koftıisyonfcla görüşüfllmejsîne dair
önergesi (4/319)
300
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul Lâğunoflaana tdairesi ikurultamauıa
dair (kanun teklifinin gündeme aÎMiması
hakkında önergesi. (4/324)
677679;

10 Hasrîran 1968 tarihine kadar tatile girnıetsine dair önergesi.
677
— Samsun Milletvekili Yaşar AkaTın,
Samsun'da bir ünüversite kuruKniıasma
dair k&mm teksifinin îçtiüzüğün 36 neı
maddesi gereğince gündeme alınmasına
dair önergesi
245:
246

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemnall
Palaoğfc'nun, Sivaslın örtülüpmar ma
hallesi halkından Ömer Uludağ'a yurt
hizmetli tertibindScn ayihk bağlanmı-asma
dair kanun teklifini geri istediğine dailr
önergesi, (4/318)
402
— Sivas Milletvekilli, Nasuh Nazif Arsian'ın, 17 . 9 . 1967 tarihinde Kayseri'de
yapılan Sivasspor - Kayserispor futbol
maçında öltenÜenin kanuni (mirasçılarına
taamiııat vcri'lmesû hakkındaki 'kanun tdbMfinin İçtüzüğün 36 mcı maddesi uyarınca
gündeme aimlmasma dair önelrgcsi
245
— Trabzon Milfetvckili Ahmet Çcbi'nin, Baymdırlisk Kolmisyonundan çekildi
ğine dair önergesi (4/326)
676:
677
— Yozgat Milletvekilli İsmail Hakkı
Akdoğan'm, Sayıştay Kotmnisyonundan çe
kildiğine dair önergesi (4/327)
677

— Maırd'm Mfflıtetvekllli Fuat Uluç'ıun,
— Yozgat MBUetvekila Nurii KodaimanTCnerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonmıoğhı'nun,
fikir ve sanat eserleri derleme,
dan çekildiğine dair önergosö. (4/328)
681 '.
Ikanun teMifiniin, İçtüzüğün 36 neı mad
— Niğde Milletvekili Mehmet AUtmdesi gereğince gündemle alllmmasma dair
ficty île Afyon MiifletveMIi Muzaffer özönergesi
dağ'ın; Piyade Üsteğfaıen Oğuz Baikjrburç
hakkında özeli af 'kanunu teklifinin gün
— Yozgat Mâiletvekili Nniri Kodatoıtandeme ahranasoıım dair, Önergesi. (4/322)
516
oğikı'nun, İçtüzüğün 36 neı maddesinin
tatbikatında usul fmüzakeıresi açılmasının
— Parfcİ Gruplaın temsilcilerinin, 2 Ha
hatah olduğuma, dair önergesi
ziran 1968 de yapıllacak seçimler dolayıSiyü'o Millet Meclisinin 15 Nisan 186S elen

243:
245

402:
403

RAPORLAR

Adalet Komiayoııa raporları
— Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin
ve Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
• 2004 sayılı icra ve Mâs 'Kanunumu değiş

tiren 3890 îsayrlı Kanunun 83 ncü madde
sinin Û ııei fıkrasının değiştirilmesine
dair Açanım teklifleri hakkında '(2/670,
2/672)
390,458 ^9,506,591 £92

-!Ö
Say/«
— 'Gaziantep MHletvekili Ali ihsan
Ö-öğüş ve 12 tankadaşmm, 5680 sayılı Ba
sın Kanununun 51 tei 'mıaıddesinin yürür
lükten kakhrıhnafcina dair kanun tefkllfi'
hakkında. (2/41)
48:53
— Hâkimler Kanununa ek 5017 sa
yılı Kanununa Ibağlı ve 661 »ayılı Kamunla
değiştirilmiş [bulunan cetvele1 <ve 'bu kanu
nun 11 nci maddesine ' ilâve yapılmasına
d'air 'kanun taısansı 'ha'kıkmda. (1/486) 399,
621:623
— Kastamonu Milletvekili :Safcri Kesfcin fFfl 9 arkadaşının, 'BÖâl sayali <Oranan
Karcmnuna geçici 'bir madde elclenınıesino
dair kanun teklifi 'hakkında. (2/124) 611:617
Anayasa Komisyonu raporu
—Kocaeli Milletvekili İsmail Arar ile
Tcteat Mi'Uetv€İkali irfan !Soİma«ier ve 2
arkadaşının, Tasama Meclislerinin dış mü
nasebetlerinin düaenlenunıesi ^vafckınldaki
16 Ocak 1964 tarihli Ve 378 sayılı Kanu
nun değlğrtftril'me&inıe dair 'kanun teklifi
hakkında. (2/565, 2/619)
407:458
Çalışma. Komisyonu raporları
— Ankara Milletvekili Hasan Türkay
ve 3 'arkadaşının, ' 8 . 5 . T967 tarih ve 864

sa-yih Qah$ma 'Bakanlığı kuruluş >ve gö
revleri (hakkındaki '4841 sayılı Kanunun
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının ideğiştirüm-esi ve bu kanuna ek 7 oıci imaddesinin 3 nıoü fıkrasının değiştirilm<esîıne daîr
'kamun teklifi hakkında (2/624)
467,640:641
— '9Ö1 tsayılı % Kanununun 110 nen
nadidesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına darı. (1/4*71)
700:701
Dışijleri Komisyonu raporu
— Ceza işlerimde karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa 'Söyleşmesinin onaylanmaıs-ının uygun (bulunduğu Ihafekında: kanım
tasara» ifelr. (1/147)
274:248
fimrji ve Tabiî 'Kaynaklar Komisyonu
raporu
— 'Türkiye Curnlhuriyeti Hükümeti ile
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi ara1sında Demirköprü Hidro .- "Elektrik tesis
lerinin d'evrine mıütaaıHik alarak akdedi
len ve 6844 sayılı Kamunla taödik edilen'
mukavalenûı fceshi hakkında kanun tasa
rısına dair. (1/392)
467

OEÇİOt KOMİSYONLAR EAPOELARI
— Devlet ihale kanunu tB&arısı ve
An'kara Millötvielki'li laaoıil İHakkı Hüştfii
Aksal ve 13 arkadaşı ile CumlhuTİyet Se
natosu Tumeetli 'eski Üyesi M. Ali Demir
ve 9 arkadaşının, Devlet İhale 'kanuna
teklifi v>e Nevşehir MEletlTOkili Ali Baran1
Numanoğlu'nun, 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanununun '66 n«ı (mad
desinin değiştirilmesine CMT 'kanun.' tek
lifleri thafckunda. (1/150, 2/31, 2/267)
580
— Devlet Memuraln Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne1 dair tolan 3656 'sayılı
Karnına Ibağlı '(1) saydı -cetvel ile 'tadil
ve eklerinin Tarım Bakanlığı 'kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair. (t/408)
617:618

— Devlet <MemuraI'rı Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair ıolan 3656 sayılı
Kanona bağlı (1) »ayılı cetvel ve1 ekle
rinin Tarım Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması 'hakkında kanun tasarısına
dair. (1/413) •
618:621
— 'Kayseri İfilletveıgili Fteyyaz Koksal
ve 29 arkadaşının, Türkiye' Mühendis ve
Mimar .Odaları kurulmasına Ve 6235 ve
7303 sayılı kanunların
yürürlükten
'kaldırılmasına dair kamun 'teklifi (hakkın
da.
(2/413)
• 505
— Türkiye Büyük Millet 'Meclisi üye
lerinin söçimalerde uygulanacak hükümler
.hakkında kanun tasarısına (dair (1/100) 57:
85,86:107

-iöSayfa
— kültün İve tütün tctkcl'i kaimim ta- '
sanısı ile Ayılın Milletvekili Kesat özartta'nın, Tütün 'ziraati kanunu teklifi ve
Manisa MiltetTOtkili Sami Bitıieiioğlıı ile
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, Tü
tün ve tütün tekeli'kanunu teklifi hakkın*
da. [(l/203» '2/108, 2/362)
201
— Umumi hayatta müessir 'âfetler dolaryıslbiyle alınacak tedbirlerle yapıla
cak yardımlara dair 15 . S . 1959 gün ve
7269 ısayılı 'Kanunun bâzı 'maddelerimin1
deği^tirilm'esi ve? hu kanuna Ibâzı madde
ler 'eklenmesi hakfcında (kanun [tasarısı
na dair. (1/2^1)
301:347,058 390,476:496,
'591
İçişleri Komisyonu raporları
— Abana ive Bozikurt adları İle 'iki
ilçe kurulması 'hakkında ikamın tasarısı
ile Kastamonu Milletvekili Saibri Keskin
ve 173 arkadasın in, Kastamonu iline 'bağlı

(Bozkur-t) attı ile 'bir ilce kurulmasına
ait 'kanun teklifi ve; Cumhuriyet Sena
tosu Kastam'onu üyesi Ahmet Nusre*
Tuna'nın, Bflzkurt adiyi* 'bir ilçe kurul
ması -hakkımla (kanun teklifine dair.
(1/446, 2/557, '2/592)
" 701:738
— Gaziantep Milletvekili. Ali îtosan
Göğüs ve 12 arrkadaşınm, ©680 Sayılı Ba
sın (Kanununun 31 ncjı m'addesinin yürür
lükten 'kaldırılmasına da'ir ikanun' Iteklifi
hakkında, (2/41)
48:53
— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
kuruluş ve 'görevleri thafekındaki (Kanuna
Ibir madde ^klen-m-eskıe dair İkanun tasansı hakkında (1/363)
70O
— Uşak Milletvekili Fallıri Uğrasızoğlu'nun, 27 . 5 . 1935 'tandı ve 2730 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındsaki Kanunun 2 nci maddenin ;(ıD) ve (E)
fıkralarının değiştiritlınesine dair 'kanun
teklifi hakkında (2/258)
'579:580

KARMA KOMİSYONLAR RAPORLARI
(Anayasa - Adalet)
— Adana MiMetveMli Turhan Dillİlgirin yasama dokunulmazlığının kaldı rıl'maısı
hakkında (8/827)
(3/830)
— Ankara Milletvekili Kâzım Coşktm'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında -(8/839)
— Aydın Milletvekilli :Sinan Bosna'nın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
ha'fekınd'a '(3/423)
,

215
2-15

215

657

— Hakıkâri Milletvekili Ali Karahan'ın
yasama dokunulmazlığmın kaldırılması
hakkında (3/693)
672
(3/757)
672:673
(3/840)
215
— Hatay Millet vekili Hüsnü ftakatı'm
yasama dokunulmazlığının kaldırilması
hakkında ('3/748)
672
— IstanJbui Milletvekili Çetin A'ltan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/275)
657
(3/450)
'
657
(3/451)
672

(3/549)
•(S/568)
(3/605)
(3/756)
(3/769)
(3/856)

657
657
672
672
657
216

— tamir Milletvekili Ali Abdülısettar
l'ksel'in yasama dokunTU'lma'Zİığmm kaıldınlma'sı hakkında -(8/106)
657
— Maraç Milletvekili 'Hacı A'hmet özsoy'un yasama dokunuimazhğının kaldırıl•roası hakkında (3/863)
216
— Nevşehir Milletvekili Salâlıattiıı
EsatoğluWn, yasamna dokunulma alığının
kaldırrl-ması hakkında (3/819)
215
— Trabzon Milletvekili Osman Turanc
ın yasama dökuııubnazlığınîn ıkaldırılm'ası
hakkında > (3/820)
215
(3/821)
215
03/834)
215
— Yozgat Milletvekili Celâl iSunıgur'un
yasama dokunulmazîığınm kaldınlması
hakkında (3/865)
131,593:6.11

-ii8*yfo
(Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ilgiUi
komisyonları)
— Erzurum IMilletvekili 'Turhan Bilgin
ve Aydın (MilktV'eki'li 'Reşat Uzarda *nın
2004 sayılı İcra ve 'İflâs Kanununu değiş
tiren 3890 sayılı Kanunun 83 neü nroaddesinm 2 nei fıkrasının değiştirilmesine 'dair
kanun teklifinin Cusmıhu'riy.et Senatosunca
değiştirilen ve Millet fMeclMmee 'beniımsenmiyen maddeleri h'aıkkıntla (2/670, (2/672) 673,
'082*93
Maliye Komisyonu raporları
— Cu'mlıuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü
Dİkcçligil ve "69 arkadaşının, Kore Savaışına 'katılan Mehmet ıMiırzaoğlu 1928 do
ğumlu Hacı Altmer'e vatani hizmet terti
binden maaş Ibağlanmuası haikkında fcamun
teklifine dair -.(3/396)
093 Mi
— Konya Milletvekili ıSelçuk Aytan ve
6 .arkadaşının, ikadro dodayısiylb açıkta kap
lanların alıkta 'geçirdikleri sürelerin krdem ve emekliliklerine sayılmasına dair
kanun teklifi (hakkında 02/511)
641:646
— Türkiye 'Cuımttıuriy-eti Hülküniıeti il*
Ege Elektrik Tüfk Anonim (Şirketi arasın
da Demıirfeöprü Hidro - Elektrik tesisleriL
nin devrine mütaallik 'ölıaraik «ıkdedüen ve
6844 sayılı Kanunla tasdik edilen 'muka
velenin feshi hakkında kanun tasarısına
dair ('1/392)407
Meclis Hesaplarım inceleme Komisyonu
raporu
— Millet Meclisi, Cuınhurlbaşkanlığı ve
Sayıştay Başkanlığı 1906 yılı Kesinıhesaibı
hakkında (5/40)

48

Millî Eğitim Komisyonu raporları
— Ankara üniversitesi kuruluş (kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı (Kanuna <bağlı
(1) sayılı cetvele bâzı 'kadroların eklen
mesine dair kanım -tasarısı haManda
•(J/447)
580
— Ankara Üniversitesi »kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 ısayıiı Karana efe ifcttnun tasarısına dair (1/379)
688:640

Sayfa
— Ankara üniversitesi Tıp İFakültesinde 'görevli öğretim üyeleri ile 'öğretimi yardımcılanna ve yardımcı tıp personeline dö
ner sermayeden Ödenek ve -prim verilmesi
haikkınd-a 'kanun tasarısına dair '(1/481)
463,
636:638
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve
1*3 arkadaşının, Millî Eğitim IBaflcanlığı
'meslekî ve teindik löğretâm '0!ku!U<arı öğret
menlerimin, intihalin hakkında 'kanun tek
lifine dair 02/006)
580
ı— Kars Milletvekili Abbas Çetin'in,
gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim
üyeleri île öğretim yardımcılarına ve di
ğer personele ek ücret verilmesine dair 707
sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerini de
ğiştiren ve bir madde ilâve eden kanun
/teklifi hakkında (2/559)
467
— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt
ve benzeri oyun alet ve makünaları hakkınkanun teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali
Karahan, Cumhuriyet Senatosu üyesi Mu
zaffer Alankuş ve Cumhuriyet Senatosu
eslki üyesi Mehmet Ali Demirin, Türk' Ceza
Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında
(2/301)
3,505
Plân Komisyonu raporları
— Abana ve Bozkurt adları ile iki İlce
kurulması hakkında kanun tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Sabrı Keskin ve 173
arkadaşının, Kastamıonu iline bağlı (Boz
kurt) adı ile bir ilçe kurulmasına ait ka
nun teklifi hakkında (1/446, 2/557, 2/592) 701:
738
ı— 6234 sayılı köy enstitüleri ile ilköğretmen oksallarının birleştirilmesi hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısına dair Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler
hakkında (1/89),
467
.— Ankara Milletvekili Hasan Türkay
ve 3 arkadaşının, 8.5.1967 tarih ve 864 sa
yılı Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu

_İ2_
Sayfa
kanuna ek 7 nci maddesinin 3 neü fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/624)
467,640:641
•— Ankara üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanıyıa Dağlı
(1) sayılı cetvele bâzı kadroların eklenme
sine dair kamın tasarısı hakkında (1/447) 580
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları
kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında
(1/392)
505
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı hakkında (1/379)
638.-640
— Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde görevli öğretim üyeleri ile öğretim
yardımcılarına ve yardımcı tıp personeline
döner sermayeden ödenek ve prim verilmesi
hakkında kanun tasarısına dair (1/481) 463,
636:638
-— Ankara ve İstanbul şehirlerine içme,
kullanniia ve endüstri suyu temini) hakkın
da kanun tasarısı ve istanbul Milletve
kili Reşit Ülker ve 9 arkadaşının kanun
(teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler (1/197, 2/235)
466
ı— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve
13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı mes
lekî ve teknik öğretim okulları Öğretmen
lerinin, intibakı hakkında kanun teklifine
dair (2/606)
580
— Cuımıhuriyct Senatosu Üyesi Hüsnü
Bikeçligil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşına
katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu
Hacı Altıner'e vatani hizmet tertibinden
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi
ne dair (2/355)
693:694
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Aralan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifine dair
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında (2/404)
467
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demjr'in, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk Sandıkları hakkında 8,6.1933

Sayfa
tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifine dair (2/170) *
695:697,756:759
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Mehmet Hazer'in, 1961 yılında Kars,
Erzurum ye Ağrı 'buğday bedellerinin ter
kini hakkında kanun teklifime dair
(2/367)
'
467,623:636,651:
654,659,682,752:755
— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı
Kanuna bağlı ve 661 sayılı Kanunla de
ğiştirilmiş bulunan cetvele ve ibu kanunun
1 nci maddesine ilâve yapılmasına dair
kanun tasarısı hakkında (1/485)
399,621:623
— Halk Bankası ve halk sandıklan
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında teanun tasarısı ve
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demirin, 5662 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifine dair (1/200, 2/171)
694:695
— Kans (Milletvekili Abbas Çetin'in,
gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (öğretim
iiycftoHİ Slıe öğmUlim lyıaı; klsıneıilıaınınıa rre tBğor
personele ök ücret verilmesine dair 707 sa
yılı Kanunun 2 ve 3 ncü :maddelerınİ de
ğiştiren ve bir madde ilâve eden kanun
teklifi hakkında (2/550)
467
— Kastamonu Milletvekili Sabrİ Kes
kin 've 9 'arkadaşının, 6831 sayılı Orman
Kanununa geçici 'bir ımadde eklenmesine
dair kanun -teklifi hakkında (2/124)
611:617
— Konya Milletvekili ıSelçuk Aytan
ve (6 arkadaşının, kadro dolayısiyle açıktakalanların açıkta geçirdikleri sürelerin kı
dem rve emekliliklerine sayılmasına dair
kanun teklifi hakkında (2/511)
641:6+6
~ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına ibağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek
döner sermaye hakkındaki 209 ısayılı Ka
mına bâzı maddeler eklenmesine dair 641
sayılı Kanunun 4 ,ncü madesinin değişti
rilmesine dair *kanun tasarısı hakkında
(1/454)
697:699

Sayfa
— Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü kuruluş ve 'görevleri hakkındaki Ka
nuna bir madde efelenmesine dair 'kanun ta
sarısı hakkında (1/363)
700
•— Türkiye Cumhuriyeti J-Iüfeümeti ile
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasın
da Demirköprü Hidro - Elektrik 'tesisle
rinin devrine müteallik »olarak akdedilen
ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen mu
kavelenin feshi hakkında kanun tasarısına
dair (1/392)
467
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu
raporları
— Dünya Sağlik Teşkilâtı Amaıyialsıasütttı 24 've 35 ın&i ımıadkteleflîinii Bıeğfaliütnem
metiaiilerirâı ımrayıtefkıkurtdıaıMfcaaiium(basarısma daıir (1/400)
508
— ıSağlük ve iSotsyaıl Yıanıdron Balkaıntlığına bağlı ısıağMi 'kutmımilıarı Öle ıet9ien.ilegtuıt'ımn1 «BefoalMbaisycin» tesislerine serilecek
döner sermaye hakkındaki 209 sayriı Ka
nuna ibâzı maddeler eklenmesine dair 641
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı 'hakkında
(J/454)
697:699
Sayıştay Komisyonu raporları
— Ceza -ve Islâh Evleri İle İş Yurtları
döner sermaye saymanlıklarının 1969 ve
1960 yılları bilançolarının (sunulduğuna
dair (3/410, 3/478)
131
— 'Devlet Hava 'Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk .'bildiriminin su
nulduğuna dair 'Sayıştay Başkanlığı tezke
resi İle Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı hakkında (3/694,
1/221)
56,120:123
— Devlet Su İşleri Genel 'Müdürlüğü
nün 1964 Ibütçe yılı Kcsinhesa'bma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Su
işleri -Genel (Müdürlüğü 1964 ibütçe yılı
Kesiııhesap kanun tasarısı hakkında (3/711,
1/175)
55:56,116:119

Sayfa
— Genel bütçeye dahil dairelerin 1963
Bütçe yılı ıkesinhesaplarına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ile .1063 bütçe yıh Kcsinhesap kanun tasarısı'.hakkımda (3/543)
1/48)
186,248:249,284:287,301,
348:3r> 1,358,303:396,476,499:5Ö2,622,
572:575,582,647:650
— Orman Genel Müdürlüğünün 1964
bütçe yılı Kesinhesaibına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ile Orman Genel Mü
dürlüğü 1964 bütçe yılı Keshıhesap ka
nun tasamı hakkında (3/772, 1/170)
54;
55,112:115
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1965
bütçe yılı Kesmhesabnıa ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı teskeresi ile Petrol Dairesi Başkan
lığı 1965 bütçe ydı <Kesinhesap kanunu ta
sarısı hakkında (3/815, 1/349)
131
— Sivil Savunma idaresi Fon İşleri
Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları rapor
ve bilançosu 'hakkında
'57,124:127
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964
bütçe yılı Kesmhesabma ait uygunluk >bildiriminin sunulduğuna dair 'Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1064 bütçe yılı Kesiuhasap kanun
tasarısı hakkında (3/7(12, J/23)
53:54,
108:111
Tarım Komisyonu raporu
— Kastamonu Milletvekili Sabrı Kes
kin ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi halikında (2/124)
611:617
Ticaret Komisyonu rakoru
— Cumhuriyet Senat03iı Tunceli1 Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk Sandıkları hakkında 8.6.1933
tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifime dair (2/170)
695:697,756:759
— Halk Bankası ve Halk Sandıkları
hakkındaki Kanunim 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasamı ve
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mçlı-

M—
Sayfa
met Ali Demir'in, 5652 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifine dair (1/200, 2/171)
694:695

Sayfa
ten kaldırılmasına dair kanun teklifi hak
kında (2/41)
48:53

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu

— Gaziantep Milletvekili Ali ihsan do
ğuş ve 12 arkadaşının, 5680 »ayılı Basın
Kanunumu* 31 inci maddösiroûı yüriirKîk-

— 931 sayılı iş Kanununun 110 ncıı
maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da kaımni tasarısınsı dair (1/471)
700:701

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER
Çekilmeler
— Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'ıın partisinden ayrıldığı İçin parti oranın
dan seçilmiş olduğu Köy işleri ve Kamu
iktisadi Teşebbüsleri Karma komisyon'] as
rından çekilmesi (4/302)
243
— Bingöl Milletvekili Emin Güııdoğdu'ittirv, partisinden ayrıldığı için, parti
oranından seçilmiş bulunduğu ilâç Araş
tırma Komisyonundan da ç.ekilmıesi (4/303) 243
— Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'ınuiı, Sağlık Komisyonundan çekilmesi
(4/321)
516:517
—• Mardin Milletvekili Fua-t Ulüç'un,
Enıerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonundandan çekilmesi (4/328)
681
— Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, Bayıradır]1! k Komisyonundan çekilmesi
(4/326)
676:677
— Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı
Akdoğanım, Sayıştay Komisyonundan çe
kilmesi (4/327)
677
İzinler
— Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe'nin hastalığına binaen 12 . 2 , 1968
tarihinden itibaren, 20 gün izinii sayılma
sına
240:241
— Burdur MilletvekiU Fethi Çelikbaş'ın, mazeretdne binaen, 8 . 2 . 1968
tarihinden itibaren, 14 gün izinli sayıl
ması.
240:241
— Elâzığ Milletvekili Ömer Eken'in,
hastalığına binaen, 18 . 3 . 1968 tarihin
den itibaren, 24 gün izinli sayılması
516

— Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Sa
karya'nın, hastalığına binaen (5. 211968
tarihinden itibaren)- 20 gün izinli sayıl
ması
240:241
— İstanbul 'Milletvekili İlhami (Sanear'ın, hastalığına binaen, 15 . 2 . 1968
tarihinden itibaren, 15 gün dzinli sayılma
sı
•
240:241
— İstanbul Milletvekili Selim (Sarper'in, hastalığına binaen, 18 , 3 . 1968
tarihinden itibaren. 21 gün izinli sayıl
ması
296 ;2ü7
— İstanbul Milletvekili Orhan Krkanlı'nın, hastalığına binaen, 17 . 2 . 1968 ta
rihinden itibaren. 31 gün izinli sayılma
sı
296:297
— Konya Milletvekili M. Faruk Önder'in mazeretine binaen 4 . 3 . 1968 ta
rihinden itibaren, 15 gün izinli sayılma
sı
240:24i
— .Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, hastalığına binaen, 18 . 3 . 1968 tari
hinden itibaren. 10 gün izinli sayılması
51G
— Samsun Milletvekili Namık Tülezoğlu'nun, hastalığına binaen 9 . 2 . 1968
tarihinden itibaren. 12 gün izinli sayılması 240:
241
— Samsun Milletvekili Süreyya Uhıçay'm, hastalığına binaen, 30 , 3 . 1968
tarihinden itibaren, 15 gün izinli sayılma
sı
516
— Ordu Milletvekili A. Hikmet Onat',
m, hastalığına binaen, 24 . 1 . 1968 tari
hinden itibaren, 73 gün izinli sayılması 296:297
— 'Tokat Milletvekili Cevdet Aykan'ın, hastalığına binaen, 16 . 2 . 1968 tari
hinden itibaren, 73 gün izinli sayılması 290:2q7
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Sayfa

— Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, mazeretine binaen, 3 . 4 . 1968 tarihin
den itibaren, 10 gün izinli sayılması
516
— Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'ın, mazeretine binaen, 25 . 3 . 1968
tarihinden itibaren, 15 gün izinli sayılma
sı
296:297

— Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'ııı yasama dokunulmazlığı
237
— (Dİyaifbakır Milletvekili 'Metin Cizreli'nİn (yasama dokunulmazlığı
605
— Hakkâri Milletvekili Ali Karaıhan'm
yasama (dokunulmazlığı
; 215,272,672:673
— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın
yasama IdokunulmaKİığı
672
— istanbul Milletvekili -Çetin Altan'ın
yasama dokunulmazlığı
131,216,237:238,657.
672
— tstanibul Milletvekili Tekin Erer'in
yasama ıdokunulmazlığı
238
— tamir (Milletvekili Ali lAıbdülsettar
jksol'in yasaıma dokunulmazlığı
657
— Maraş 'Milletvekili Hacı Ahmet özsoy'un yasama (dokunulmazlığı
216
— Mardin Milletvekili Kifat Baykal'ın .
!
yasama idoikunulmaızlığı
131
— '.Nevşehir Milletvekili (SalMıattin
Bsatoğlu'nun, yasama tdokunulmaızlığı
215
— Trabzon Milletvekili Osman Turan'ın ;ya«ama Idokumünıa'zlığı
|215
— Yozgat Milletvekili Celâl Suııgur'un
yasaıma dokunulmazlığı
131,593:611

ödenekler
— iBir (toplantı yılında diki aydan fazla
izin ralan Ordu Millevekiri Arif Hikmet
Onat'a «deneğinin verilmesi
j
297
— Bîr Itoplantı yılında İki .aydan fazla
izin alan Tokat Milletvekili Cevdet Aykan'a Mm^ğinin (verilmesi)
297
Tasama doEkunıılmazbklan
— Adana 'Milletvekili Alı iKa-rcı'mn ya
sama dokunulmazlığı
131
— Adana Milletvekili Turhan Dilligirin yaşatma (dokunulmazlığı
131,215,273,579
— Ankara Milletvekili Kâzım Cogkını'un (yasama ^dokunulmazlığı ,'
215
— Aydın 'Milletvekili Sinan Bosna'nın
yasaıma !d-oikunulımazlığı
657

SORULAR VB CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR VE

(Baıglbalkartdaa
— 'Bursa Milletvekili iSadrettdn Çangatom, (Kamu İktâsaldi freşeıbibüısleri ile
resmî (barakalar ttarafından, (gazete (ve der
gilere ödenen "reklâm Hicretlerine 'dair Bam
başkandan (sözlü sorusu (6/713)
G14
— îdtanıbul (Milletvekili Kesit Ülker*m,
İstanbul Beşiktaş Tualraba tc&mii imamına
dadr (Başbakandan laözlü sorusu ı(6/714)
214
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi'oğlu'nun, hı-emleketimizdeki petrol tevzi
«taayonlaritnm sayısına, (tanzimine 've sat
tıkları ıpetflole idair Ticaret ve Enerji 've Ta*

CEVAPLARI

'biî Kaynaklar 'bakanlarından sözlü sorusu
(6/545)
: ,'
357
içişleri Bakanımdan
— Adana (Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, idarecilerin Itemsil öd'eneğine (dair
içişleri Bakanından sözlü Borusu <6/717)
462
— ÎNevşehir (Milletvekili Salâhattin
HakOtı Bsatoğlu'nun, SKüçjük Meydan Sah
nesinde, oynatılması (yasaklanan piyese
dair îçigleri < (Bakamından fsözlü sorusu
(6/715)
•,
354
Köy İşleri Bakanından
— Adana (Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, depremde evleri yıkılan Adana Mişiş :köylerjne, İBulgaristanldan [gelen

— 16
Sayfa
ve Aksaray'ın Gelvir (bucağına foskân edi
len igöşraenl«r-c klair Köy (İşleri Bakanın<dan ısözlü sorusu t(fi/718)
462
Sağblk ve Sosyal Tardım Bakanından
— Çankırı (Milletvekili (Dunsun Ak«,aoğlu'nuıı, imemlöketİmmde satılan (ilâçlara
dair Sağlık 've 'Sosyal Yardım (Bakanından
sözlü sorusu 1(6/716)
462

B)

Sayfa
Ticaret Balkanından
— 'Tekirdağ Milletvekili (Kemal Nebioğlunun, ımemlckeStilmizdeki 'petrol tevzi is
tasyonlarının sayısına, tanzimine !vc «attık
ları petrole/dair Ticaret ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar (Bakanlarından sözlü Boru
su (6/5415)
357

YAZILI SORULAR VE

Adatet tBakanından
— Ankara İMilletvakili Ahmet Dallı'nın, Anayasa nizamını, Miliî ıG/üvenlik ve
(huzuru Ibozan Ibâzı fiiller ihakkındaiki ikanunun tatbikatına w. (kaldırılmasının ıdüşüııulüp (düşünülmediğine (dair ısKjrusu ve
Adalet Bakanı tllasan (Dinçer'in yazılı cevaibı! (7/618)'
.
740:748
— Aydın iMilletovelkili (Reşat Özarda'ııııı, inşa (halinde tiken »veya Itaımamlandıkıtatı sonra çöken (binalara dair îimar ve İs
kân, (Bayındırlık, ıÇalışma 've Adalet •ba
kanlarından sorusu >vc iAdalet Kakanı Haaan ıDinçetfin yazılı cevabı (7/462)
738:739
— Bursa Milletvekili (Mustafa Tayyar'ın, IBursa'ya. (bağlı liselere, 1968 yılın
da, ne (miktar yatırım <vc (harcama yapı
lacağına dair Adalet Balkanından yazılı eon»u\(7/688)
237
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
•«Bugün» (gazetesinde yayınlanan yasalara
dajir »Adalet tBakanından yazılı sorusu
(7/607) i
355
— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in,
Sabab gazetesinin, «Sözünloaü* başlıklı sü
tunumla yayınlanan yazılara idair Adalet
Bakanından yazılı sorusu '(7/698)
355
Başbakandan
— Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan*ın,
Sayın Barbakanın, ihtilâl teşebbüslerinden
bahseden beyanlarına dair Başbakandan
yazılı sorusu. (7/690)
294
— Zonguldak Milletvekili S. Ekmel Çetiner'in, 1 Kasım 1965 - 1 Ocak 1968 tarih
leri arasında temel atma ve isletmeye açılış

CEVAPLARI

töreni yapılan tesis ve binalara dair Başba
kandan yazılı sorusu (7/683)
215
— Zonguldak Milletvekili S. Eknıel <>tiner'in, iktisadi Devlet Teşekkülleri ve
Müesseseleri ile benzeri teşekküllrim gazete
ve dergilere verdikleri hususi ilân ve rek
lâmlara dair Başbakandan yazılı sorusu
(7/681)
214:215
Bayındırlık Bakanından
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyarın,
Bursa ya bağlı ilçelere, 1968 yılında, ne
miktar yatırım ve harcama yapılacağına da
ir Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu.
(7/688)
2117
— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un,
Ankara - Çankırı yolu inşaatının 1968 yılı
cari programına alınıp alınmıyaeağına dair
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in
yazılı ecvabı (7/450)
178
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ekinci'nin, OENTO ipek yolunun, Hakkâ
ri'den geçirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakannıdan ya
zılı sorusu (7/685)
215
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Eruzruın'un Çat ilçesine bağlı bâ
zı köyleri ilgilendiren köprünün yapılma
ması sebebine ve ne zaman yapılacağına
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan
Alp ile Köy İsleri Bakanı H. Turgut I V
ker'in yazılı cevapları (7/622)
56;J:5{55
— Giresun Milletvekili Kudret Boşu-,
ter'in, Baymdırılk Bakanlığı aleyhine açı
lan dâvalara dair sorusu ve Bayındırlık
Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/649) 181:
18.'i
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Sayfa
— Malatya Milletvekili Şaban Erik'in,
Karayollarındaki işçi ücretlerine dair soru
su ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in ya
zılı cevabı (7/433)
177:178
— Maraş Milletvekili Veysi Kadıoğlu'nun, Maraş Ağabcyli Bucağı Devlet yolu
nun yapımına dair yazılı soru önergesi ve
Bayındınlk Bakanı Orhan Alp'in yazılı ce
vabı (7/679)
283
Çalınma Bakanından
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar
ın, Bursaya bağlı ilçelere, 1968 yılında,
ne miktar yatırını ve harcama yapılacağı
na dair yazılı soru#ui -(7/688)
237
— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel
Müdürlüğü aleyhine açılan dâvalara dair
sorusu ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in yazıh cevabı (7/641)
565:566
Devlet Bakanlarından
— Bursa Milletvekili (Mustafa Tayyar'm, Bursaya 'bağlı ilçelere, 1968 yılında,
ne miktar yatırını ve harcama yapılacağı
na dair Devlet Bakanından yazılı sorusu
(7/688)
;
237
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif
Sarıyüce'nin, Cumhurbaşkanının yurt ge
zilerinde yaptığı temas ve incelemelere
dair sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi öz j
ürk'ün yazıh cevabı (7/383)
176:177
Dıpşleıi Bakanından
— Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, Bulgaristan'dan gelecek göçmenlere dair
Dıgiş>ri Bakanından yazılı sorusu (7/694) 295
— Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, Kıbrıs olaylarına ve bu konudaki
tutum ve davranışlara dair sorusu ve Dış
işleri Bakanı ihsan Sabri ÇağlayangdTin
yanlı cevabı (7/599)!
556:557
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Saniforalıimoğlu'ııun, Adana'nın 'Gerdan ve Yemişli
köyü arazilerinin sulanmasına dair Enerji

Sayfa
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı so
rusu (7/710)
657
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahin^ğlu'nün, Meksika menşeli buğday to
humu ile Ceyhan nehri ve (kolları üzerinde
yapılacak (baraj ve sulama tesislerine dair
Tarım, Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlarından yazılı sorusu (7/711)
657
— Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'iın, Amasya'nın Boğazköy içinden geçen
Tersakan ırmağına dair soru önergesi ve
Enerji ve Tafbiî Kaynaklar Bakanı Refet
Sezginin yazılı cevabı (7/668)
233:234
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Burdur'a bağlı ilçelerdeki akar suların
ıslahına ve fiaydah hale getirilmesine dair
Enerji ve Taibİî Kaynaklar Bakanından va
zıh sorusu (7/717)
666
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, Bursaya bağlı ilçelere, 1968 yılında,
ne miktar yatırım ve harcama yapılıacağığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar -Ba
kanından yazılı sorusu (7/688)
237
— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok
un, Çankırı'nın (bâzı ilçe, Ibucak ve kasa
balarına ne zaman ve hangi güzergâhtan
elektrik verileceğine dair soru önergesi ve
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet
Sezgİn'in yazılı cevabı (7/633)
228:229
— Siirt Milletvekili H. Hüsnü Oran'm,
Siirt 'bölgesi akarsularının tanzimine dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya
zılı sorusu (7/691)
294
— Tekirdağ Milletvekili Kemal NebioğIutoun, memleketimizdeki petrol tevzi istas
yonlarının sayısına, tanzimine ve sattıkla
rı petrole dair Ticaret, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar bakanlarından • yapılı sorusu
(7/700)
462
— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, kamu sektörü yatırımlarından Tun
celi ilimin de istifade ettirilmesine ve Tun
celi enerji ve nakil hattının ele alınıp ahnmıyacağma dair soru önergesi ve Enerji
ve Talbiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin
in yazıh cevabı (7/663)
232:233
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Sayfa

— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'*
in, Burgaca bağlı ilçelere, 1968 yılında,
ne miktar yatının ve harcama yapılacağı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı
sorusu (7/688)
237
— Gaziantep Milletvekili Hüseyin YılT
maz'ın, Tekelin Gaziantep müstahsılından
mubayaa ettiği üzüme dair Gümrük ve Te
kel Bakanından yazılı sorusu (7/708)
513
— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in,
Marmara tütün piyasasının daha erken
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı İb
rahim Tefein'in yazılı eevaıbı (7/693) 294,750;
751

köylülerine, orman muhafaza memurları
ile jandarma tarafından yapılan silâhlı te
cavüz ve harekete dair içişleri Bakanından
yazılı sorusu (7/684)
215
— Eskişehir Milletvekili Azız Zcytinoğlu'nun, Eskişehir ili dâhilinde bâzı bele
diyelere yapılan yardımlara dair içişleri
Bakanından yazılı sorusu (7/719)
672
— Giresun Milletvekili Kudret Bosııter'in, içişleri1 Bakanlığı aleyhine açılan dâ
valara dair sorusu ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/643)
179:180
— SiVas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, Küçük Meydan Sahnesinin ka
patılmasına daiT İçişleri Bakanından yazılı
sorusu (7/695)'
295

Gümrük ve Tekel Bakanından

içişleri Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Murat
üner'ln, Dinar'ın Yeşilböyük köyü muhta
rına dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu
(7/686)
.
237
— Afyon Karaihisar Milletvekili Şevki
Güler'in, Afyon ilinin Aliçomak köyü
muhtarına dair sorusu ve İçişleri Bakanı
Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/675)
570:571
— Aydın' Milletvekili M. Kemal Yılnvaz'ın Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güzel1tepe köylülerinin; yollarının inşası İçin
yaptıkları sessiz yürüyüşe dair içişleri Ba
kanından- yazılı sorusu
242
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Burdur'uns Gölhisar ilçe merkezinde yapıTaiü il genıe"! meclisi toplantısına dair iç
işleri Bakanından yazılı sorusu (7/716)
666
1
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ın, Bnrsa'yaf bağlı ilçelere, 1968 yılında,
ne" miktar yatırım ve haı*cama yapılacağı
na dair içişleri Bakanından yazılı sorusu
(7/688)
237
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, askerî birliklere ait patlamamış
mermilere dail* sorusu ve içişleri Bakanı
Faruk Sükan ile Millî Savunma Bakanı Ah
met Topalöğlu'nun yazılı cevaplan (7/967) 175:
176
— Diyarbakır Milletvekili Tarık JSiytı
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kâraz

imar ve iskân Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'm, Ankara'ya bağlı Soll'asol'
köyünün) heîyel'ârtdan korunm'a'sı için ine
düşünüldüğün« daiir yazılı sorusu ve lınar
vö iskânı Bakanı Haldun Melııtcşeoğlü''n!uıi)
yazılı sevabı (7/627)
280
— Bursa Milletvekili Mustafa. Ta'yyar'ın, Bursa'yaf bağlı ilçelere, 1968 yılında,
ne miktar yatırını ve harcama yapılacağı
na! dair imar ve iskânı Bakanından yazılı
sorusu (7/688)
237
1
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir ili dâhilinde bâzı bele
diyelere yapdan yardımlara dair İmar ve
tskân Bakanından yazılı sorusu (7/718
672
— Muş Milletvekili Nernırn; Neftçinin1,
Muş'un Dere mahallesinde, toprak kay
ması sonunda çöken evlere ve Ölüm ol'aylarına dair sorusu ve imar ve iskân Bakanü
Haldun Mente§eoğlü,,mm! yazılı cevabı
(7/689)
294,749:750
— Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nüni, Tunıeeli'niıı, Pülümür ilçesi ve köyle
rinde depremden husule gellen zarara ve
yapdan yardımlara dair yazılı sorusu ve
İmar ve İskân Bakamlı Haldun MeııteşnoğlnTum yazılı cevabı (7/634)
280:2813
— Yozgat Mil'1'etvekilt Nuri Kodanıanoğlu'nsuııı, Niğde'nin merkez ilçesine bağlı
Nar köyünün n»kliıı<e dair İmar ve İskân
Bakanımdan! yazıh sorusu (7/713)
666
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Sayfa
Köy tşleri Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sarıİbrîihimoğhii'niuti1., Dörtyol' il'çesimu bâzı köy
lerinde inşasınla başlaman su ka-realTanınnikmalinde1 ilimdi görü'loıricre dair soru
önieTgesi ve Köy İşleri Bakanı II. Turgut
Toker'in yazılı cevabı (7/606)
218:219
— Afyon Karshisar Milletvekili Murat
Oner'İn, Dinar ilçesinin Oiçektepe köyü ile
Devlet yolu arasındaki köy yolunun yapı
mına dair sorusu ve Köy İsleri Bakanı II.
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/667)
568
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, Bursa'yaı bağlı ilçelere, 1968 yılında,
ne miktar yatırını, ve harcama yapılacağı
na. dair Köy İşleri Bakanımdan* yazıl'ı so
rusu (7/688)
237
— Ç-oram Milletvekili Hasan Lâtif Sanyüce'nin, Çoru m'un, Sungurlu ilçesin w
bağlı Baltaya köyü ile Alembeyli köyü arasıiKİaki yolun yapımına! dair Köy lşleıi BaKanmdani yaralı sorusu (7/682)
215
— Diyarbakır Milletvekili ])r. Tarık
Jİiya K'kiHei'trfn, Ağrı Y. S. E. Bölge MüdtirKVğü'ıiide «dışan işlilerin ücretlerine
dair sorusu ve Köy İşlen Bakanı II, Tur
gut Toker'inı yazdı cevabı (7/661)'
567:068
— Erauram.' Mifletviekiîi Adnan Şereyurt'un, Erzıtmiıı'ııın Çîat ilçesine ba'ğlı bâzı
köyleri ilgilendiren köprüıvün yapılınanma
sı sebebine ve ne zaınan yapılacağına dair
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp
ile Köy İşleri Bakanı II. Turgut Toker'in
yazılı cevapları (7/622)
563:565
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli dahilindeki köyle
rin içme suyu ihtiyacının ne zaman karşı
lanacağına dair soru önergesi ve Köy İşleri
Bakanı H. Turgut Toker'in yazılı cevabı
(7/619)
220:228
— Konya Milletvekili 8. Faruk önder'in, Konya'nın Akviran bucağı ile buraya
bağlı bâzı köylerin yol ihtiyacına dair so
rusu ve Köy İşleri Bakanı H. Turgut To
ker'in yazılı cevabı (7/617)
219:220
— Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğınuş'un, Kütahya'nın, Simav ilçesi Ye
şilköy - Kuşu yolunun bakımına dair soru-

Sayfa
su ve Köy İşleri' Bakanı H. Turgut Toker'
in yazılı cevabı (7/640)
229:230
— Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, "Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı
Emirler köyüne ait yolun yapımına dair
Köy İşleri Bakanından yazılı sorusu (7/712) 666
Maliye Bakanından
— Afyon! Karahisar Milletvekili Mu
rat öım'f'i'n, NATO akar yakıt boru hattı
için! kamudaştırılati! arazilerin- bedellerine
dair Malîye Bak'amtKİan yazılı sorusu
(7/704)
505
— Ankara Milletvekili Ahmet Dalh'lun, bir firmalım Moskova'da Devlet Buz
Balesi ve Moskova Devlet Sirki isindi top
luluklarla! yaptığı anl'a^ımalarla: elde ettiği
gelire ve ödediği vergiyle dair sorusu ve
Maliye Bakanı Cihat Bil'gehan'ın yapılı
cevaıbı (7/576)
554:555
— Aydın Milletvekili! M. Kemal' Yık
maz'ım, Motorlu1 Kara Taşıt Vergisi kamın1
tasaıısınıaf dair soıınsu ve Maliye Bakanı
Cihat Bilgehan<'ın! yazıl'ı cevabı (7/67'J) 568:570
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ııı, Bursa'ya bağlı illetlere, 1968 yılımla,
ne miktar yatırım ve harcama yapılacağı
na dair Malîye BakaııniKİaıı yazılı sorusu
(7/688)
237
— Eskişehir Milletvekili A/iz Zcytinioğlü'nuni, Eslrfşehir ili dahilindeki bâzı be
lediyelere' yapılan1 yardımlara dair Malîye
Bakanından yazılı sorusu (7/720)
672
Millet Meclisi Başkanından
— Aydım Milletvekili Reşat özarda'nın,
1 . 11 . 1965 ten 1 . 7 . 1966 tarihine k»dar Millet Meclisi komisyonlarından, her
birinim kaçar defa toplantıya çağırıldığına
w toplantıya gehniyen üyelerle çıkarılan
ve çıkanlımyaını işlere dair Millet Meclisi
Baskatüığındara olaw yazılı sorusu (4/298),
(7/559)
4
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ıru, 1966 - 1968 yıllarında çıkart kaiKuntara
ve halen Mecliste bulunan tasan ve teklif
lere dair Millet Meclisi BaskaTiındaiK yazılı
sorusu (7/696)
354
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Sayfa

Sayfa
Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanından

— Bursa Milletvekili Mustafa Tayya'r'ın, Bursa'ya bağlı ilçelere, 1968 yılında,
ne miktar yatırım ve harcama yapılacağı
na dair Millî Eğitim Bakanından yazılı
sorusu (7/688)
237
— Bursa Milletvekili Nilüfer Gürsoy'ıııı, okul kitaplarındaki 27 Mayıs konura-rına dair Mil'H Eğitim Bakarandan yazılı so
rusu (7/714)
666
— Edirne Milletvekili Türkân Seçkind
in!, Edirnei ili dâhilimde açılacak ortaokul
lara1 dair Millî Eğitim Bakanından vazıh
sorusu (7/715)
666

— Bnnsa Milletvekili 'Mustafa Tayyar'»ı, Bursa'ya !bağlı ilçelere, 1968 yılında,
ne an^ktaır yatınım ve hartama yapüacsiğına dair Sağlık ve Sosyal Yandım Ba
karandan yazalı borusu. (7/688)
237

Millî Eğitim Bakanından

Millî Savunma Bakanından
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Diyarbakır'ın Pirinçlik mevMinde bu
lunanı Amerikan üssümün! dış güvenliğini
korumakla, görevli Türk askerlerini dair
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı
Ahmet Topaloğlü'nlu» yazıh eeva'bı (7/504) 216:
217

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş/'ın, Burdur'un1 ıroerkiez ilçesi Askeriye kö
yünde, halka ait araziden geçen NATO pet
rol boru hatma dair Millî Savunma Baka
nımdan yazılı sorusu: (7/687)
237
— 'Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ın, Bursa'ya Ibağlı ilkelere, İS^Ö 'yıllında
ne miktar yatırım ve 'Iraıreanra yapılacağına
•dari yazıılı sorusu. (7/688)
287
—Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sanyüce'niır, askerî [birliklere ait patlamaamış mermilene (dair sorusu ve içişleri 'Baka
nı Faruk ISülfean ile 'Millî 'Savunma Bakamı'
Ahmet Topaloğlu'nun yazılı -cevaplar*
(7/3*67)
175:176
— 'Gâreteun Milletvekili Ku'dret ÎBosuter'în, Millî Savunma' (Bakanlığı aleyhine
açılan dâvalara 'dair soru Önergesi ve (Millî Savunma Bakam Ahmet TopaOıoğhVnutı
yazılı cevalbı (7/644)
230:231
— JSinop MillefevıekiH Hîlbıî İşgüzar'm, Ordu Birliklerinin yutrdun ağaçlandınlmıası işimde kttllaşnılimasima dair sorusu1
ve Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yasalı ceVıaibı (7/585)'
178:179

Sanayi Bakanından
— Adana Miılletfvekili' Kemal SaTi'Lbraihi'moğlu'nun, Dörtyol'da 'bir konserve
ine usare falbrikasının 'kurulmasına dair so
rusu Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un'
yazılı 'cevabı (7/607)
739:740
— 'Bursıa Miliebve'kili Mustafa Tayyar'in, Bursa'ya bağlı ilçelere, 1968 yılında., m
miktar yatının Ve 'harcama yapıla'cağma
dair Sanayi Balkanındatı yaızılı tsorusu.
(7/688)
237
— DenMi Milletvekili' Atıf Şoüıoğlu'nun, Deniali'nîn Çal ve Çivril İlgıelcrîndet 1964 yılında, tesisi kararlaştı n lam sa
nayi çarcılarının yapılmasından vaz^eçil•mıesi sebeplerinin neler (olduğuna dair soTU önergesi ve 'Sanayi Balkımı Mehmet
Turgut'un yazılı'cevabı (7/542)
217:218
— ^Giresun Milletvekili Kudret İBosuter'in, Sanayi Bakanlığı' aleykinc arılau
dâvalara dair sorusu ve Sanayi Bakanı
Metanet Turgut'un yaızriı cevalbı (7/6E>4)
748:749
— Sakarya Mîlletvekili Hayrettin Uysal'm, 'Sakarya bölgesindeki pan*ar ekim
safhalarma dair storusu Ve Sanayi Bakamı1
M'elh-m'et Turgut'un yazılı cevabı (7/5(K>)
— 'Siirt Milletvekili Tl. Husmi Oratı'ın, fâiirt ilinde bir sunai tesisin kurulup
kurulmıyaeaığma daiîr Sanayi Bakanın
dan yazılı Sorusu. '(7/692)
294
Tarım Bakanından
— Adana Milletvekili Keıwaıl Sartübm'himoğlu^nun, Meksika metoşoli [buğday h>'lıumu i)e Ceyhan .nehri ve kolları 'üzerin
de yapılacak "baraj ve sulama resifleriıvc.
tdair Tarım, Tîearet Ve Enerji ve Tab'm
Kaynaklar Bakanlarından yazılı sorusu.
(7/711) •
*
657
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Sayfa
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, Bursa'ya bağlı Ünlere, 1968 yılımda,
ne miktar yatırım ve (harcama yapılacağı
na dair Tarım Bakanından yazılı sorusu.
(7/688)
237
— Yozgat MilletövekMi Nuri Kodaman•oğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Ziraat
Odası Meclisinin teŞfekkıi'tüııüe dair Tanmr
Bakamından yazılı sorusu (7/709)
513
Ticaret Bakanından
— Adana Milletvekili Ali İKarcı'nın;
hangi turİBtö'k teslislere. «Turfam ve turis
tik tesislerin ihtiyacı için 'lüzumlu madde'ler» kotasından ne miktar ithalât tahsis1!
yapıldığına dair sorusu ve Ticaret Bakanı
Ahmet İTürkel'in yazılı cevabı. (7/564)
275:279
— Adana Milletvekili Ali Karcı'nın,
Meksika'dan JBhal edilen tatamlufc Sano<ra - 64 buğdayına Öair yaralı sorusu ve
Ticaret Bakanı Ahmet Turkel'in yaaılı
'cevabı. (7/554)
274:175
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim.'oğlu'n'iffi, Meksika (menşeli nuğday t»îıumu ile Ceyhan nehri ve kollar; üzerinde
yapılacak baraj ve sulama tesislerine dair
Tarım, Ticaret ve 'Bnerjİ ve Talbiî Kaynak
lar bakanlarından yazılı sorusu. (7/111)
657
— Adana Milletvekili Kemal Sarıîforahiraioğlu'nun, protesto edileli tküıçük es
naf, tüccar ve sanayiciler ile iflâs eden
bankalara dair Ticaret Bakanından yaL
Kılı sorusu. (7/703)
504:606
— Adana Mi'llefeve'kilî 'Kemal Sanibrahimoğlu'nun, Ziraat Bankatsının öden
miş sermayesi ile çiftçi ve tüccarlara aç
tığı kredilere dair sorulu -ve Ticaret Ba
lkanı Ahmet Turkel'in- yasılr
cevabı.
(7/604)
504:563

Sayfa
— Bursa Milletvekilli Mustafa Tayyar'm, Bursa'ya bağlı ilçelere, 1968 yılın
da, ne miktar yatırım ve1 'harcama yapı
lacağına dair 'Ticaret Bakanından- so
rusu. (7/688)
237
— Tekirdağ Milletvekili Kemal NebitoğluVıun, ımstaıleketimiadeki petrol1 tevzi
istasyonlarının sayısına, tanzimine ve
sattıkları petrole dair ITicanet, Enerji
ve Talbiî Kaynaklar bakanlarından yazılı
sorusu. (7/700)
4G2
Tarizin re Tanıtma Bakanından
— Bursa Milletvekili Mustatfa Tayyar'm, Bursa'ya bağlı ilçelere, 1968 yi-ıhnda, ne miktar yatıran <ve harcama ya
pılacağına »dair yazılı Sorusu. (7/688)
287
— Giresun Milletvekilli Kudret Bosuter'in, Turizmi ve Tanıtma 'Rafkanlığı aley
hine açılan :dâvalara dair sorusu ve Tu
rtam -ve Tanıtma Bakanı Mhad Kürsadın yazılı cevatbr. (7/642)
503:567
Ulaştırma Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimtoğlu'nun, Anikara, İstanbul ve fomlr
telefon ahonelerine lda%r Ulaştırma Ba-.
kanından yasalı Borusu. (7/7012)
604
— Bur&a Miltetlveki'li Mustafa • Tayyar'ın, Bursa'ya bağlı ilçelere, 1968 yı
lında, ne miktar yatırım ve harcama ya
pılacağına dair -Ulaştırma Bakanından
yazılı sorusu. (7/088)
237
— Giresun Milletvekili Kudret BosuterHn, Ulaştırma Bakanlığı aleyhine ae>
'lan dâvalara dâir sorusu ve Ulaştırma
Bakanı Sadettin Bilgiç'in yazılı cetvalbı.
(7/653)
231:232
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Adalar ile Köprü arasındaki vapur se
ferlerine dair Ulaştırma Bakanından ya
zılı sorusu. (7/699)
355

(
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TASARILAR
Sayfa
Abana ve Boakurt adlan ile iki ilçe
'kurulması hakkında lıanun tasarısı ile
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin
ve 173 arkadaşının, Kastamtofıu iline bağh
(Bozkurt) adı ilte bir ilçe
kurulmasına
art 'kanun teklifi ve Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nus-ret
Tuna'nm, Bozkutft iadİyle bir ilçe kurul
ması hakkında. (1/4*6)
701:738
— Adalet Bakanlığı kuruluş kanun
tasamı. (1/501)
355
— 0234 sayılı Köy senstiffüleri île İlfeöğmen okullarının İbirleştfirilmeısi hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair, (1/80)
467
— Ankara Üniversitesi 1966 Bütçe yılı
Ke'sînihesaibı hakkında. (1/488)
186
— Ankara Üniversitesi 'kurulup kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna
'bağlı (1) sayıılı cetvel* bâzı kadroların
eklenmesine dair. (1/447)
580
— Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna
ek Adana Ziraat Fakültesi Iknrulus kad
roları kanunu tasarısı. (1/338)
283
— Ankara Üniversitesi kuruluş 'kad
roları hakkındaki 5339 sayıdı Kanuna
'ek Adana Ziraat Fakültesi (kuruluş kad
roları kanunu tasarısına dair. (1/398)'
505
— Ankara Üniversitesi kuruluş 'kad
roları hakkındatki 5239 sayılı Kanuna efe
kanun tasarısı. (1/500)
355
— Ankaar Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek
kanun tasarısı. (1/379)
638:640
— Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde görevli öğretim üyeleri ite öğretim'
yardımeılamıa ve yardımcı tıp personeline döner senmayeden ödenek ve prim
verilm'esi hakkımda. (1/481)
463,1636:638
— Ankara ve istanbul şehirlerin* iç
me, kullanma ve endüstri suyu temini
hakkında. (1/197)
4«6
— Belden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1966 butça yılı Kesirthesap kanunu
tasarısı. (1/494)'
291

Sayfa
— 19İ66 Bütçe yılı Kesinrresap kamunu
tasarısı. (1/487)
186
— Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lığının, Tekel GeneıI Müdürlüğü 1967 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması: hakkındaki (1/450)
472
— CeSa idlerinde karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Sözleşmesinin onaylaıımasısınm uygun bulunduğu hakkında. (1/J47) 247:
248
— Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
kuruluş, ve görevleri hakkında, (1/507)
505
— Deiplet Bakanı 'Sadık Tekin Müftüoğlu'nun, 819 sayılı Kamunda ' delişikIik yapılmasına dair. (1/508)
517:522
— Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Ke•sinhesabma dair (1/221)
56,120:123
ı— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1966 hütçe yılı Kesinhesap kamunu tasarısı (1/495)
291
— Devlet ihale kanunu tasarısı (1/150) 580
•— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil
ve eklerinin Tarım Batanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında (1/408)
617:618
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet
Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenme
si hakkında (1/511)
657
ı— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağh (1) sayılı cetvel ve eklerinin
Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik ya
p ı k t ı hakkında (1/413)
618:621
— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
(1/175)
55:56,116:119
— Devlet Su İdleri Genel Müdürlüğü
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
(1/513)
,
6
5
7
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap
kanunu, (tasamı (1/489)
186

— 28Sayfa
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1966
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
(1/491)
186
— 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu
Kanununun bâzı müjdelerinin değiştirilme
sine; 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin tadil ve eklerinin -Adalet Bakan
— Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası
lığı bölümüne •• kadro eklenmesine dair
nın 24 ve 25 nei maddelerini değiştiren
(1/503)
355
metinlerin onayı hakkında (1/409)
508
— Orman Genel Müdürlüğü 1964 bütçe
•— Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Ke
yılı Kesinhesap kamın tasarısı (1/170) 54:55,
sinhesap kanunu* tasarısı (1/512)
657
112:115
>— Eskİ eser kanun tasarısı (1/486)
131
— Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı
— Fazla fiyatla bilet satanların ceza.Kesinhesap kanun tasarısı (1/497)
291
landırılması hakkında (1/502)
355
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe
•— Geçici Komisyon Başkanlığının, Ko
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/349)
131
misyonlarına havale olunan Itmar Kanu
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1966
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
hakkında (1/225)
676
(1/498?
291
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963
na "bağlı sağlık kurumları ile esenlestir"bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk
nıe
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay
döner
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanu
Başkanlığı tezkeresi ile 1963 bütçe yılı Kena
bâzı
maddeler eklenmesine dair 641 sa
sinhesap kanun tasarısı (1/48)
186,248:249,
284 =287,301,348:351,358,393:396,476, yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
697:699
499 =502,522,572:575,582,647:650 mesine dair (1/454)
Sayfa
— 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun geçici 2 nei maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında (1/493) 291
— 931 sayılı îş Kanunrunun 110 neu
maddesinde değişiklik yapılması hakkında
(1/471)
700:701

•— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı
Kanuna bağlı ve 661 sayılı Kanun^l de
ğiştirilmiş bulunan cetvele ve bu kanunun
1 nei maddesine ilâve yapılmasına dair
(V485)
3,399,621:623
ı— Halk Bankası ve halk sandıkları
hakkındaki Kanunum 4 neü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve
Cumhuriyet Senatom ''Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5652 sayılı Kanunun 4
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
(1/200)
694:695
.— Harcırah Kanununa ek kanun ta
sarısı (1/506)
.—• Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasamı (1/499)
— istanbul Teknik Üniversitesi 1966
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
(1/496)
,— istanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/504)

505

291

291
463

•— Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen
veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin
satılması, devredilmesi veya hibe edilme
si ve eğitim Körecete yabancı silâhlı kuv
vetler personeli hakkında (1/505)
505
1
— Tapu va Kadastro Genel Müdürlü
ğü kuruitus. ve görevleri hakkındaki Ka
nuna bir nvadde ekl'eimıesîıue dair (1/363) 700
— Tekel1 Genel Müdürlüğü 1966 bütçe
yılı Kesinhesap karMnı tasarısı (1/490)
186
— Türkiye Büyük Mil'tet Meclisi1 üye
lerinin! seçimlerinde' uygulanacak hüküm»
l>er hakkında (1/100)
57:85,86:107
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilö
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasın
da Delmarköprti! Hüdro - Elektrik tesisleri
nin; devrinle müteallik olarak akdedileni ve
6844 sayıh Kan.'u!nıIa, tasdik edilen mukave1îenin feshi hakkında (1/392)
467
— Türkiye Halk Bankası ve Halik San
dıkları Kanumlunfun bâzı maddelerinim değistirihnesine dair olan 16 . 7 . 1965 tari'h
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Sayfa
ve 699 sayılı Kaıraıvurt 1 rtci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesin* dair (1/510)
657
— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı (1/205)
291
— Umumi hayata müessir âfetler do
lay isiyle alınacak tedbirlerle yapılacak
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269
sayılı Kanomun.1 bâzı madde terinin değiş
tirilmesi ve bu kanoma bâzı maıddelier ekleıı'mm hakkında (.1/231 )• 249 :274,<301:347,358:
392,476:498,59t
— Vakıflar Crcne! Müdürlüğü 1964

Sayfa
bütçe yılı Kesinhesap kamın tasarısı
(1/223)
53:54,108:111
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966
bütçe yıl't Kesinhesap kaimim tasarısı
(1/492)
186
— 29 . 12 . 1966 tacili ve 819 sayılı
Kamunda değişildik yapılmasına dair
(1/508)
508
— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları
Dirliği KaıııutraıiTiıı bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesinle ve bir geçle! madde eldeıı1ıne-siıne'dair (1/509)
57i)

TEKLİFLER
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlıı'tınını, Kozaıı'm îmam<oğhı nahiyesımle Sarıçam adı ile bir ilçe kurulına'sına
dair (2/472)
403:404,467
— Aııkaıraj Mîllıetvekiliteıi Ali Rıza Çe- *
tiaav ve Zühtü- PohlivanJı'nan-, Tümeldi san
dıkları ile maluliyet, ihtiyardık ve ölüm
sigortalan kaııonnlarıua tabi hiümetleri»
birleştirilmesi hakkımla 5 . 1 . 1961 tarihli
v<* 228 sayılı Kamunun 3 ncü maddesince:
bir fıkra ve gemici ıııaıdde ekfeMmesine dair
kaımır teklifi (2/683)
672
— Ankara Milletvekili Hasan Tiirkay
ve 3 arkarlaşınıo, 8 . 5 . 1967 tarih ve
864 «ayılı Ça-l'ışına Bakanlığı kuruluş ve
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanıt
ımın! 6 ıwı maddesinin1 ())} fıkrasının) de
ğiştirilmesi ve bu kanuna ek 7 nci' raaddE'.-siiîiiv 3 ncü fıkrasının değiştirilmesinle
dair kasının- teklifi (2/624)
467,640:641
— Ankara. Milletvekili ismail1 Rüştü
Aksal ve 13 arkadaşının, Devlet ihale kai
mimi teklifi (2/31)
580
— Ankara Milletvekili Kemal Yılmaz
ve Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savaeı'nın, 1.15 sayılı Kanunla değiştirilen 4936
sayılı Üniversiteler Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/669)
398
— İstanbul Milletvekili Re§it Ülker ve
9 arkadaşının Ankara ve İstanbul şehirle

rine içme, kullanma ve endüstri suyu temi
ni hakkında kanun teklifi (2/235)
466
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve
13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı mes
lekî ve teknik öğretim okulları öğretmen
lerinin, intibakı hakkında kanun teklifi
(2/606)
580
ı— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu
nun l)âzı hükümlerinin ertelenmesine ve
bu kanuna geçici maddeler eklenmesine
daîr kanun teklifi (2/344)
247,295
,— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, İcra ve İflâs Kanununun 83 ncü mad
desinin değiştirilm,«si hakkında kamın tek
lifi (2/670)
399,458:459,591:592,673,682:693
-— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Tütün ziraatı kanunu teklifi (2/198)
291
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Gelişmemiş Bölgeler Kalkınma ve Ya
tınım Bankası kanun teklifi hakkında
(2/676)
679
— Bursa Milletvekili ibrahim öktem'in, Ankara'da Politeknik Fakültesi kurul
masına dair (2/22)
298:300
.— Cumjhuriyet Senatosu ('Cumhunbaşkanınca Seçilen Üyesi) Muzaffer Alankuş'un, Türk Ceza Kanununun 567 nci madde
cine bir fıkra eklenmesine dair kanını tek
lifi (2/178)
3,1)05
— Cumhuriyet Senatosu (Currı/hur'başkanınca Seçilen Üyesi) Ragıp Üner'in, Ulaş
tırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydan-
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Sayfc

Sayfa

lan İşletmesi Genel Müdürlüğünde hava
seyrüsefer hizmetlerinde çalışan personele
verilecek tazminat ve tanınacak haklara
dair kanun teklifi (2/688)
672
— Cumjlmriyet Senatosu (Ctoımhurtıaşkanınca Seçilen Üyesi) Ragıp Üner'in,
24.2.1961 tarüh ve 262 sayılı Kanuna ek
kanun teklifi (2/687)
672
— Cumhuriyet Senatosu (Cumhurbaş
kanınca Seçilen üyesi) jferm Tüzün ile
Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in, kadın ve
erkek meslek öğretmen okulları açılması
hakkındaki kanun teklifi (2/369)
472
.— Cumhuriyet Senatosu Çankın Üyesi
Hazım Dağlı'nın, 1305 doğumlu Halil Bal'a
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması
hakkında (2/428)
297:298
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Ekrem. Özden'in, Adalet başkâtip, icra me
muru, zabıt kâıtibi ve yardımcılanna, mü
başir, ceza evi müdür, memur ve gardi
yanlara tazminat verilmesi hakkındaki
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi (2/674)
463

doğumlu Hacı Altraer'e vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması
hakkında
(2/355)
_
693:694
—
Cue^kariyet
Senatosu
Tabiî
Üyesi
(
Mucip Ataklı'mn, 38 sayılı Tedbirler Ka
nununun yürürlükten kaldınlmasına dair
kanun teklifi (2/247)
242
— Chımjhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Aralan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı
Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi. hakkmda kanun teklifi (2/404)
467
ı— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali. Demdr'in, Türk Ceza Kanu
numun 567 nei maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi (2/180)
3,505
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmjet Ali Demir'in, Türkiye Halk Ban
kası ve halk sandıkları hakkında 8,6.1933
tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi (2/170)
695:697,756:759
•— Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferild Melen ve 9 arkadaşının, Gelişmemiş
Bölgeler ve Yatırım Bankası kanun tek
lifi (2/676)
463
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akay'ın, 115 sayılı Kanunla değiştirilen
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 32 ve
38 nci maddelerinin ideğiştirümesme ve bu
(kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tekitti (2/681)
579
— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli
ve 2 'arkadaşının, Diyarbakır Lice ilçesi
Kelvan.mahallesi No. 36 da oturan Sabrioğlu 1928 doğumlu ibrahim Çan'a vatani
hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kında kanun teklifi, (2/671)
399
— Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'm,
Bâzı suç ve cezalann affı hakkındaki 780
sayılı Kanunun 7 nci maddesine Ibİr fıkra
eklenmesine dair kanun teklifi (2/684)
672
— "Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt
ile Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi İbra
him Etean Kılıçoğlu'nun, 12 Mayıs 1964
tarihli ve 468 sayılı Kanun gereğince, Tür
kiye Büyük Millet (Meclisinin denetimine
taîbi olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile,
sermaye ve fonlardan T, C. Merkez Banka
sından doğrudan doğruya kanunla kurul
muş bankalarda çalışan veznedar ve yar-

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrurc Aksoley'in, 24.2,1961 den önce
emekli olmuş subay, astsubay ve askerî ma
murlar ile bunların dul ve yetimlerine bağ
lanmış olan aylıkların, bugünkü emsalleri
nin aylıkları derecesine çıkarılması hak
kında (2/666)
3
.— Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi
Hilmi Onat ve 5 arkadaşının, 5434 sayılı
T.C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir
mıadde eklenmesi hakkında kanun teklifi
(2/680)
579
— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
Nevzat özerdemli ve 145 arkadaşının,
27.2,1961 tarihinden önce 42 sayılı Kanuna
göre emekliye sevk edilen subay ve askerî
memurlardan mjemnıriyete giren 3656, 3659
ve 2847 sayılı kanunlarla bunlara ek ve
bunları tadil eden kanunların hükümlerine
ıtabi olanların aylık derecelerinin yemden
tesbiti hakkında kanun teklifi (2/675)
463
— Cumjhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil ve 69 arkadaşının, Kore
Savaşma katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928
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dımcıları ile kıymet -muhafızlarına aylık
tutarlarının % '50 nimetinde kasa tazmina
tı verilmesine dair kanun teklifi (2/677) 466
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt
ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehonet Hazer'in, 1961 yılında Kam, 'Erzurum
ve Ağn illerinde muhtaç dutumda olan
halka dağıtılan (buğday bedellerinin terikini
halbfamda faannn «ebffiffil (2/1367)
298,467,623,
636;6Sl.;654)e59,65Ö :060,66i ;664,682,
752:755
— Erzurum Milletvekili Turhan Bilgm'in, 2004 sayılı îcra ve iflâs Kanunu
nu değiştiren 2890 sayılı Kanunun 83 ncü
maddesinin 2 nci 'fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi (2/672)
399,458:459,
467,505,591:592,673,682:693

Sayfa
ve 'koordinasyonu hakkında kanun teklifi
(2/243)
300
— İstanbul Milletvekili Kaya özdenıir'in, Türkiye Teknisyen Odaları Birliği ka
nunu teklifi (2/686)
672
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
istanbul lâğımlama idaresi kurulmasına
dair kanun teklifi (2/542)
677:679
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
Başkatip ve yarduncdariyle, iera memuru
ve yardımcıları ve zabıt kâtiplerine tazmi
nat verilmesine dair 11 . 7 . 1962 gün ve
60 sayılı Kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi (2/667)
215
— Kars Milletvekili Albbas Çetin'İn,
Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi
DİI ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer
personele ek ücret verilmesine dair 707 sa
yılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerini değiş
tiren ve bîr madde ilâve eden kanun tek
lifi (2/559)
467

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, S680 sayılı ©asm
Kanununun 31 nci maddesinin yürürlükten
kaldırılmasına dair kanun teklifi '(2/41) 48:63
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs. ve 12 arkadaşının, Turistik bölgeler
kanunu teklifi (2/39)
245:247
— Gaziantep Milletvekili Ali Ahsan Gö
ğüs ve 13 arkadaşının, 6086 sayılı Turizm
endüstrisini teşvik Kanununun, bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna yeni
maddeler eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/40)
245:247
—. Gaziantep Milletvekili Ali Shsan Gö
ğüs ve 14 arkadaşının, Millî parklar kanu
nu teklifi (2/36)
i
245:247

— Kars (Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun, Memur ve müstahdemlere veri
lecek fevkalâde zam (hakkında Kanunun
9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/678)
505
— Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu ve Turgut Göle'nin, Akyaka adı ile
bir ilge kurulması hakkında kanun teklifi
(2/679)
_
505

— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm,
Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine
(bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
(2/173)
3,505
— Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Demir'in, 5652 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/171)
*
694:695
— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ve 2 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu
Üyesi Cevat Açıkalın ve 12 arkadaşının,
Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi

— Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuma
nın, Boakurt adı ile bir ilçe kurulması hak
kında kanun teklifi .(2/592)'
701:738
— Kastamonu Milletvekili Sabrİ Keskin
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanun tekltfi (2/124)1
611:617
— Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin
ve 173 arkadaşının, Kastamonu iline bağlı
(ıBozkurt) adı ile bir ilçe kurulmasına
ait kanun teklifi (2/557)
701:738
— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt
ve benzeri oyun alet ve malkinaları hak
kında kanun teklifi (2/301)
3,505
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Sayfa
— Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal
TÛ 10 arkadaşının, Emekli sandıklariyle
Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalan ka
nunlarına tasbi hizmetlerin birleştirilmesi
hakkındaki Kanunun 'bâzı maddelerinin
değiştirilmesine ve bir maddesinin kaldırıl
masına dair kanun teklifi (2/620)
242:243
— Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal
ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve
7303 sayılı kanunların yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun teklifi (2/413)
505
— Kırklareli Milletvekili Arif Hikmet
Güner ve 10 arkadaşının, içki reklâmı ve
Devletçe imalinin yasaklanmasına ait 'kanun
teklifi (2/685)
672
— Kocaeli Milletvekili İsmail Arar'ın,
Yasama Meclisleri dış münasebetlerinin
düzenlenmesi (hakkında 16 Ocak 1964 tarih
ve 378 sayılı Kanunun 1 ncL ve 5 nci mad
delerine birer fıkra ilâvesi hakkında kanun
teklifi (2/565)!
404:406,407:458
— Kütaûıya Milletvekili Himmet Erdoğıtıuş ve 6 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
32 nei maddesine iki bend ve kanuna ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/682)
672
— Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve
6 arkadaşının, Kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin,1 kı
dem ve emekliliklerine sayılmasına dair
kanun teklifi (2/511)
641:646
— Man'isa Milletvekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili Hilmi Isgüzar'ın,
Tütün ve tütün tekeli kanunu teklifi
(2/362)
291
— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 sayılı Artırma, eksilt
me ve ihale Kanununun 66 neı maddesinin
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/267) 580

Sayf*

— Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy
ile Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'ın,
Piyade Üsteğmen Oğuz Bakırburç hakkında
özel af kanunu tekitti (2/655)
516
— Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in, 12 . 3 . 1964 tarihli 440 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesinin 1 nci fıkrasının
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/673) 399
— Samsun: Milletvekili Yaşar Akal'm, Samsun'da bir üniversite kurulma
sına dair kanun teklifi. (2/955)
245:246
— 'Sivas MilkföveMli Mustafa Kemal'
Palaoğlu'nun, Sivas'ın öritlülfapınar mahailesi halkından Ömer Uludağ'a yurt
hizmeti teırtilbinden aylık bağlantnamna
dair kanun tokMi. (2/503)
402
— Sivas Milletvekili Nasuh Nazif Arslan'm, 17 . 9 , 19*67 tarihinde Kayserime
yapılan Sivasspor - Kayserispor futibol'
maçında ölenlerin kanuni mirasçi'larına
tazminat verilmesi hakkındaki
teklif.
(2/571)
245
— TV^kat Milletvekili İrfan Solmazer
ve 2 arkaldasııun, Yasaıma Meclislerinin
klıs müna&elbe'tleıtinin düacnlenmesi hak'kınklafki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı
Kanunun değü$(Mltoesine dair kanun
teklifi. (2/619)
404:406,470:458
— Trabzon Milletvekili Hamdi Or
hun'un, 7129 sayılı Bankalar Kanunu
na iki ek madidle ile bir geeie'i madde
eklenirimi hakkında teklifi. (2/668)
291
— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'amn, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2730 sa
yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin1
(D) ve (E) fikralarının değiştirilirnesine daüır kanun teklifi. (2/258)'
579 £80
— Yozgat Milletvekili Nuri Kodamancğlu'nun, fikir ve sanat eserleri der
leme, kanun teklifi. (2/320)
243;'245
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Sayfa
Anayasa Komisyona Başkanlığı tezkeresi
— Anayasa Komisyonu Başkanlığının,
Millet MacK^İ Başkanlık Divanının teşki
line dair 1 , 2 , 1968 günlü karannın ip
tal edilldiğı hakkında. (3/885)
341
— Gündem'in 1 nci maddesinide yer
al'an Meclis arattırması Önergesinin oy
lanmasından sonra «Yasama Meelislcr'iııin dış mü nasıdböt terin ini düzenlenmesi
hakkındaki 16 Oeak 1964 tarîhli ve 378
sayılı Kamumla d«ğiştirilm«sine dalır ka
nun teklifi» aıin öncelik ve ivödilikle güglürûhmî&ııo dair. (2/565), (2/G19)
404:406
Başbakanlık tezkereleri
«Yasama dokunulmazlıkları»
— Adana Milleıtlvekili Ali Kareı'nın,
yasama ddkunulmazhğııım kahini İması
hakkında. (3/873)
— AJdana Mrlkltiv-okili Turhan DilligiVkı, yasama dokunulmazlığımın kaldırıl
ması hakkında. (3/827)
(3/830)
(3/874)
(3/878)
(3/879)
(3/901)
(3/902)
— Ankara Milletvekili Kasını Coşkuıı'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/839)
— Aydın Milletvekili Sinaüt Bosna'nın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/423)
— Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/880)
— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'nin yasama dokunulmazlığının, kaldırıl
ması hakkında (3/897)
— Hakkâri Milletvekili Ali Karahaıı'm
yasama dokunu] mazhğnun kaldırılması
hakkında (3/693)
(3/757)
fi72
(3/840)

131

215
215
131
215
237
579
579

215

657

237

505

672
673
215

Sayfa,
— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın
yasama dokunulmazlığınım kaldırılması
hakkında (3/748)
672
— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/275)
657
(3/450)
657
(3/451)
672
(3/549)
657
(3/568)
657
(3/605)
672
(3/755)
672
(3/769)
657
(3/856)
216
(3/875)
131
(3/876)
131
237:238
(3/881)
— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'üı
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/882)
238
— îzmir Milletvekili Ali Abdülsettar
İksel'in yasama dokunulmazlığınım kaldı
rılması hakkında (3/106)
657
— Mardin Milletvekili Rifat Baykal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/877)
131
— Maraş Milletvekili Hacı Ahmet özsoy'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/863)
216
— Nevşehir Milletvekili Salâhattin
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/819)
215
— Trabzon Milletvekili Osman Tııran'ın yasama dokunulmazlığınım kaldırılması
hakkınca (3/820)
235
(3/821)
215
(3/834)
215
— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/865)
131,593:611

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
—Dışişleri Bakanı İhsan Sa'bri Çağlayangil'e İçişleri Bakanı Paru'k Sükan'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair
(3/903)
659

— 2d —
Sayfa
— Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç/c
Devlet Batanı Hüsamettin Atabcyli'nin
vekillik etmelinin uygun görüldüğüne da
ir (3/904)
659
— Vazife ile yurt dışına giden Devlet
Bakanı Seyfi öztürk'e Devlet Bakanı Sa
dık Tekin Müffcüoğlu'nun, vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair (3/905)
659
— Vazife ite yurt dışına gidecek olan
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet
Sezgin'e Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne da
ir (3/899)
515:516
— Vazife ile yurt dışına giden Mîllî
Eğitim Bakanı Ilhami Ertem'e Devlet Ba
kanı Seyft öztürk'ün vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/883)
239:240
— Vazife ile yurt dışına giden Sanayi
Bakanı Mehmet Turgut'a Devlet Bakanı
Seyfi öztürk'ün vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne dair (3/872)
3:4
— Vazife ile yurt dışına giden Ticaret
Bakanı Ahmet Türkel'in dönüşüne kadar
kendisine Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair
(3/890)
296
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri
— 6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğretomen okullarının birleştirilmesi hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı hakkında
— Ankara Üniversitesi kuruluş, kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadrola
rı kanunu tasarısına dair
— Ankara ve İstanbul şehirlerine içjmc,
kullanma ve endüstri suyu temini hakkın
da kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili
Reşit Ülker ve 9 arkadaşının kanun tekli
fine dair
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Aralan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifine dair
— Eruzrum Milletvekili Turhan Bilgin
ve Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
2004 sayılı İcra ve tflâs Kanununu değiş-

Sayfa
tiren 3890 sayılı Kanunun 83 neü madde
sinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair
kanun teklifi -hakkında
399,458:459,505,
591:592;
—Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2730 sayılı
Ulusal Bayramı ve Genel Tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve
(E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında
579:580
Çalışma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Çaluşma Koımteyonu Başkanlığının;
Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal ve 10
arkadaşının, emekli saüdılkariyle mâlûlı*
yet, ihtiyarlık ve Ölüm sigortaları kanun
larına tai>i hizmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun bâzı -maddelerinin değiş
tirilmesine ve bir maddesinin kaldırılma
sına dair 'kanun teklifinin görüşülmesinin
tehir olunduğuna dair
242:243

Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi
— Geçici Komisyon Başkanlığının, Ko
misyonlarına havale olunan İmar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarısı üzerindeki gö
rüşmelerin, Meclisin tatile girmesi dolayısiyle, İçtüzükte belirtilen müddet içinde
tamamlanmasının mümkün bnlunmıyacacağına dair (3/906)
676

467
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi

505

— Bütçe Karma Komisyonu Başkanlı
ğının, Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sı dosyasının, 1967 malî yılının sona ermiş
bulunması sebebiyle, geri gönderildiğine
dair (3/896)
472

466

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı
tezkeresi
407

— Yerli ilâç sanayiimiz hakkında ince
leme yapmak üzere kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun görev
güresinin, bîtimd tarihinden itibaren 2 ay
daha uzatılmasına dair
241:242

— 80 —
Sayfa
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri

Sayfa
ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair (3/898)
505
— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963
Bütçe yılı Kesinhesaplarına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/543)
186,
248:249,284:287,30J ,348:35i,358,
393:396,476,499:502,522,572 :575,
582,647:650
— Genel bütçeye dâhil dairelerin 19G4
Bütçe yılı Kesinhesaplarına ait gene] uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/895)
463
—r Orman Genel Müdürlüğünün 1964
bütçe yılı Kesiıihesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/772)
54:55,
1.12:115
-—IJ<?ttrol Dairesi Başkanlığının 1965
bütçe yılı Kesinhesdbına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/815)
131
— Sivil Savunma İdaresi Fon İşleri
Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları rapor
ve bilançosu hakkında (3/411, 3/565)
57,
.124:127
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964
bütçe yık Kesinhesa'bma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/702)
53:54,
108:1J1
— Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
nin 1963 'bütçe yılı hesap işleriyle bilan
çosunun sunulduğuna dair (3/887)
295
— Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
nin .1964 'bütçe yılı hesap illeriyle bilanço
sunun sunulduğuna dair (3/888)
295
— Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
nin 1965 *bü>tçe yılı hesap işlemleriyle bilan
çosunun sunulduğuna dair (3/889)
295

— Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Ordu Milletvekili Arif Hik
met Onat'a ödeneğinin verilmesine dair
(3/893)
297
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Tokat Milletvekili Cevdet Aykan'a ödeneğinin verilmesine dair (3/892) 297
— Sayın üyelerden bâzılarına izin veril-mesinc dair (3/884)
240:241
(3/891)
296:297
('3/900)
516
Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
— Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı
Kesinhesabına ait uygunluk bildİTİminin
sunulduğuna dair (3/894)
399
— Ankara Üniversitesinin 1965 bütçe
yılı Kcsinhesabına ait uygunluk bikUrinıinin sunulduğuna dair (3/886)
291
— Ceza ve Islah Evleri ile Is, Yurtları
Döner Sermaye Saymanlıklarının 1959 ve
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna
dair (3/410, 3/478)
131
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1964 Büfece yılı Kc
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/694)
56,120:123
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1964 Bütçe yılı Kcsinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/771)
55:56,116:119
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
CUt

ait
ait
ait
ait

1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı
tutanak özeti
4 . 3 . 1968 tarihli 57 nci
tutanak özeti
6 . 3 . 1968 tarihli 58 nci
tutanak özeti
8 . 3 . 1968 tarihli 59 ncu
tutanak özeti

Ujtâ.

Birleşime

|
27 130

Birleşime
27 186
Birleşime
27 214
Birleşime
27 237

Cilt Sarfa
18 . 3 . 1968 tarihli 60 ncı Birleşime
ait tutanak özeti
27 290:
291
20 . 3 . 1968 tarihli 61 nci Birleşime
ait tutanak özeti
27 294
22 . 3 . 1968 tarihli 62 nci Birleşime
ait tutanak özeti
27 354:
355
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Cilt Sayfa
Birleşime
ait
27 398
Birleşime
ait
27 462
Birleşime
ait
27 466
Birleşime
ait
27 504:
505
3 , 4 . 1968 tarihli 67 nci Birleşime
ait tutanak Özeti
27 508
4 . 4 . 1968 tarihli 68 nci Birleşime
ait tutanak özeti
27 512:
513
25 . 3 . 1968 tarihli 63 ncü
tutanak özeti
27 . 3 . 1968 tarihli 64 ncü
tutanak özeti
29 . 3 . 1968 tarihli 65 nei
tutanak özeti
1 . 4 . 1968 tarihli 66 nci
tutanak özeti

Cilt S»yf»
5 . 4 . 1968 tarihli 69 neu Birleşime
ait utanak özeti
27 579
8 . 4 , 1968 tarihli 70 ncd Birleşime
ait tutanak özeti
27 656:
657
10 . 4 . 1968 tarihli 71 nei Birleşime
ait tutanak özeti
27 666
11 . 4 . 1968 tarihli 72 nei Birleşime
ait tutanak özeti
27 671:
672
12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşime
ait tutanak özeti
28 5:6

YOKLAMALAR
Cilt

Sayfa

27 132,187,216,238,252,295,355,356:
399,463,464,468,506,508,509,513,
580,667,673

Söz alanlar
(Soyadı

göre)

A
Sayfa
Mustafa Akalın (Afyon Karahiaar) Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin ve
Aydın Milletvekili Regat özarda'nm 2004
sayılı İcra ve tflâs Kanununu dögüştiren
3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin
2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tckllifi münalsebetiıyle
685:
686

Ahmet Nihat Akay (Çanakkale) • Bur
sa Milletvekilli İbrahim öktem'in, Anka
ra'da Politeknik fakültesi kttru'limalsına
dair Tcanun teklifinin, gündeme alımıması
hakkındaki önergesi ımünasebetiyle
299
Sedat Akay
(Kocaeli) - UımıulmJi
hayata mliiessir âfetler dolÜayısiyle alına
cak tedbirler yapılacak yaırdımiıara dair
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 ısayılı Kanunun
bâzı maddeflûnİnin değiştiirilnıcsî ve bu
kamuna bâzn madKLeter eklenlmesİ hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle.
390
Ertuğrul Akça (Manisa) - Nevşehfir
Milletvekili Salâhattln Hakkı Esatoğlu'nun, Anayasamızın lâik devflet Mkes6hâ ih
lâl ettiği iddiası Site Hükümet Başkanı Sü
leyman Demirci hakkında gensoru açıl
masına dair Önergesi mümıaaebetiyiıe
166:
167
Erol Yılmaz Akgal (Rize) - Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Öğ
retim üyelerft Jle Öğretim yardımcifl&rma
ve yalrdıîmeı tıp personelline <döner serma
yeden ödemek ve prim verilmesi hakikında kanun tasarısı münasebetiyle
637
— Erzurum Mffietvelktiİi Adnan Şenyurt ve öunıhuriyet Senatosu Karft Üyetâ
Mehmet Hazer'ân, 1961 yılında Kars, Er
zurum ve Ağrı illilerinde muhtaç durumda

olan halita dağıtılan bnuğday bedellerinin
terkini hakkında 'karnım töklifi müııasebeliLyTo
635
— Kastamonu MÎÎHetvekilld Sabri Kes
kin ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman
Kanununa geçiei bir makide eklenmesine
diaâr ıkanun teklifi münasebetiyle
612:
613
Dursun Akçaoğlu (Çankırı) - Diyarba
kır ili Oamrik ilçesi Mm bucağında bu
cak müdürü ile sağlıtk persfcmieülb arasında
vukua gelen müessif olay münasebetiy
le.
132:
133
Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) - Erzurum
Milletvekili Adnan Şenyurt ve Cumhuri
yet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Hazdr'in,
1961 yılında Kars, Erzutrum ve Ağrı illcriııde muhtaç, durulmda oftaıı halka dağı
tılan buğday bedelilerinlin terkini hakkın
da karmn teklifi münasebetiyle
628
— Hâkimler Kanununa ek 5017 saydı
Kanuna bağlı ve 661 saydı Kanunla depştirifllmiş bmlunaıı cetvelle ve bu kanunum
11 ndı (maddesine ilâvie yapılmasına dair
ikıanun tasarısı münasebetiyle
622
— Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle almacatk tejdbirlıeıfle yapılacak
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269
sayıîü Kanunun bâzı maddelerinim değö§tirilim-esi ve bu ıkannına bâzı maddeler efe
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle.
264,
273:274307,314,323f331;332,
361,363,479,493:494
Hasan Aksay (Adana) - İlahiyat Fa'ktültesiııde cereyan eden biiır olay ve bir

— 83-

Styf»
öğrenci hakkında allıtıaıı tararın doğru
dlmadığına dair dameci
674
Orhan Alp (Bayındırlık Bakanı) (An
kara) - Malatya Mille tvdkdli Şaban Elrik'in, KaraydUaırı ve YSE Genel Müdürlüğü
işçîileıünin yevmiye ve ükramiyeJerini za
manında alatmadikları İddiası file görev
lerini yeriine getfrımiyen Baynadırlık Ba
kanı ile Köy tşfcri Bakanı hakkında gen
soru açılımateıma daiir önergesi münasebetiytfo
195:
198
Sadun Aren (İstanbul) - Kendisi ve Di
yarbakır MibletveMH Tanik Ziya Ekfineff'niıiı, dış ekonomik Ui^kalerimiz İkonusunda, nıilfö menfaatlorimize aykırı W
politika izlleıdiğiı siddıiası ülle, Hükümet hak
kında gensoru ayıltmasına dair Önergesi
mlünaısebetiyle
153:
155,158:159
Hüsamettin Atabeyli (Errincan) - Nev
şehir Milletvekilli SMâhattin Hakki Esatoğlu'nıın, Anayıasaimızıntöâifcdevlet ilik«dui ihlâl leıtıtiğSı Mdnlatsı üfe Hüifcümıelt Başkıanı
Süleyman Demirel halikında gensoru açıl
masına îdair Önergesi münasebctiiyle
172:
175
Mehmet Atagün (Kırklareli) - Umumi
hayata müessir âfetler dcfflayiflfiylte alına
cak tedbirlerle yapılacak yandımlara dair
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun
bâzı maddcHartinin değiştirilmesi ve bu
kamuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında
ikamın tatonsı münasebetiyle.
308,
333
İhsan Ataöv (Antalya) - Abana ve
Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
732:734
— Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftiioğlu'nun, 819 sayılı Kanunda değişiklik

Sayfa
yapılmasına dair kanıuı tasarısı münasebe
S18:520
tiyle
Sabit Osman Ava (Artvin) - Aydın
Milletvekili Regat özarda'nini, Çarşamaba
günleri birleşimlerinin ilk iki saatinde ve
Perşembe günleri yapılacak birleşimlerde
görüşülecek konulara dair önergesi müna
sebetiyle
475:47ö
— Malatya Milletvekili Şaban Erik'in,
Karayolları ve YSE Genel Müdürlüğü iş
çilerinin yevmiye ve ikramiyelerini zama
nında alamadıkları iddiası ile görevlerini
yerine getirmiyen Bayındırlık Bakanı ile
Köy İsleri Bakanı hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle
193:195
— Nevşehir Milletvekili Salâhattin
Hakkı Esatoğlu'nun, Anayasamızın lâik
Devlet ilkesini ihlâl ettiği iddiası ile Hü
kümet Başkam Süleyman Demirel hakkın
da gensoru açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle
172
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlan ile esenleştirme
«Rehabilitasyon» tesislerine verileeek dö
ner sermaye hakkındaki 209 sayılı: Kanuna
bâzı maddeler eklenmesinle dair 641 sayılı
Kanunun 4 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 6£)8:699
Mehmet Ali Aybar (istanbul) - Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim
lerinde uygulanacak hükümler hakkında
kâtmn tasarısı münasebetiyle
64:66
İbrahim Aytaç (Bahkesir) - İstanbul
Milletvekili Coşkun Kırca ve iki arkada
şının, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat
Açıkalm ve 12 arkadaşının, Milletlerarası
münasebetlerin yürütülmesi ve koordinas
yonu hakkındaki kanım teklifi münasebe
tiyle
300

B
Kemal Bağcıoğlu (Ankara) - Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerin
de uygulanacak hükümler hakkında kanım
tasarısı münasebetiyle
86:87

Yusuf Ziya Bahadınlı (Yazgat) - Ken
disi ve Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, Anayasanın 45 ve 52 nei mad
deleri muvacehesinde tütün ekicilerine kar-
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Sayfa
,yı görevini yerime getirmiyen Hükümet
hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle
141:143
Şeref Bakşık (İzmir) - Ankara Millet
vekili Osman Bölükbaşı'nm Avrupa'da ça
lışan Türk işçileri konusunda, Hükümetçe
izlenen politikanın kifayetsiz olduğu iddiasiylc Başbakan hakkında Anayasanın,
89 ncu maddesi gereğinee gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle
543:544
Hayri Başar (Eskişehir) - Giresun Mil
letvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, tefeci
liğin Trabzon, Giresun ve Ordu illeri ile
ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen tet
kik ve tesbit etmek üzere Anayasanın
88 nei maddesi gereğinıce bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi ile
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve
Çorum Milletvekili Hilmi îneesulu'nun
tefeciliğe kesin olarak son vermek, millî
üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köylü
ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını al
malarını sağlamak için gerekli olan tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
211:
212
Nuri Bayar (Sakarya) • Abana TO
Dözkurt adUırı ile İki ilçe kurulması -hak
kında kanun tasarısı münaodbetiyle, 724 :T26
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Menımet Ali
Demircin, Tufllriye Halk
Bankası ve Halk Sandıkları haklkında
8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 sayılı Kanuna
ek kanum teklifi mtünıasefbetiylev
696
Cihat Bilgehan (Balıkesir) - İstanbul
Milletvekili Sadun Areaı ve Diyaıribakır
Milletvekili Tarık Ziya Ekincimin, dı§
efcoraomik ilişkilerimiz; konusunda, millî
menfaatlerimiz-e aykırı1 <bir politika izle
diği MMası ile, Hülkütnet hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi münaselbeıtiyle.
İH £63
Alımet Biljriıı (Edirne) - Erzurum MilIcHvekSli Turhan Bilgin ve Aydın Milletu
vekili Reşat öaarda'nm 20O4 sayılı tera
ve iflâs Kanununu değiştiren 3890. sa
yılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nei

Sayfa
fıkrasının del%tirilmesiııe dair kanun
teklifi .mÜMaiselbelâyle.
089,692
'Turhan Bilgin (Erzurum) - Emmim
Millöftveküi Adnan Şenyurt ve Cuoıhurîyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, 1961 yılında Kars, Erzurum ve
Ağn illerinde muhtaç durumda olan
halka dağıtılan buğday
bedellerinin
telkini batkında kanun teklifi müna
sebetiyle.
631:632
Sadi Binay (Bilecik) - Kocaeli Millet
vekili İsmail Arar ite Tokat Milletve
kili İrfan Solmaa-er ve iki arkadaşının,
Yasanra Meclislerinin dış miünaseb etle
rinin düzenlenmesi halklkm'dakS 16 Ocak
1Öİ64 tarihli ve 378 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kamın teklifleri ıminaselbettiyle.
417:4 IS
— Osmaneli ilçesinde vuluiıbuhın set
felâketi dolayısiyle Hükümetçe alınması
gereken tedlbirler© dair
675
Sami Binicioğ'lu (Manisa) - Türkiye
Büyük Millet Moelİsi üyelerinin seçinderind'e uytgulanacak hükümler hakiki mi a
ikanun tasarısı mlünaselbötiyıle.
90:91
Ahmet Şevket Bohça (Kastamonu) A<bana ve Bozkurt adları ile iki ilçe ku
rulması hakkında kanun- tasarısı müna
sebetiyle.
724,730
Kudret Bosuter (Giresun) - Yozgat
Milletvekili Celâl Sungur'un, yasama
dtfknnu'lmaEİrğının kaMîrilmaîsı hakkın
da Başbakanlık tezkeresi- nrîina's'olbe'tiyle, 610:
•611

İsmail Hakkı Boyaeıoğlu (Burdur) •
Umumi hayata mtüeSsir âfetler dolayı
siyle alınacak tedbirler yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269
sayılı Kanunun 'bâzı maddelerinin değiştirisnesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı müina»etb&tiyte.
841
ibrahim Boz
(Nevşehir) - Umumi
'hayata müessir âfetler dolayısiyle alına
cak tedbirlerle yapılacak yardımlara
dair 15 . 5 . 1959 gün ve ve 7269 sayılı
Kanunun bâtzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kamına bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasamı ıtriiıiiis*ıibetîyle.
266,306
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Sayfa
Mahmut Bozdoğan (Adana) - Et- eği
tini tuğaylarındaki "Okunm - yazımı okullunında ve cöza evlerinde gö'ravli öğret'rııenlere eğitim ödeneği verilmemesinin
sakıncalarına dair.
134

Sayfa
nin, Avrupa'da çalışan Türk iğcileri ko
nusunda, Hükümetıçe izlenen politikanın
kifayetsiz olduğu iddiasiyle Barbakan
hakkında Anayasamın 89 n«u maddesi gefreğinee gensoru açılmasına dair Öner
gesi münsebetiyle.
622 #23,524:542

Osman BMüKbaşı (Ankara) • Ivendisi-

c
Halil İbrahim Cop (Bolu) - Devlet
ımemıurları aylıklarının tevhit w teadülü
ne dai'r olan 3656 sayılı Kanunu bağlı
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması
hakkında kanını tasamı münasebetiyle1. 619
— Kastamonu Milletvekili Sabrı Kes
kin ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman

Kanununa gemici bir madde eklenuw!wine'
dair kanun tteklifi münasebetiyle
614
— Umumi hayata 'müessir âfetler dolayıs^yle airoaea'k tedlbirlerle yapılacak
yardımlara dair 15 . 5 . 1969 gün r e
7369 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı
raünasdbdtiyle.
324,488

Fethi gelikbaş (Burdur) - Akana ve
ltozkurt adları ile iki ilçe kurulması hak
kında kanuni "tasarısı münasebetiyle
726:727,
736:727
— Aydnı Milletvekili Nahit Mjcnteşe'aııiıı, gündemde 'buflıuman gensoru röJiengfi'lerimin gündeme alınıp alınmaması konu
sundaki görüşmeleriıt 10 ar dakika ile taih•didine dair öntergesi nıiinaselbetiyle
136:138
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali l>c"mir'in, Türküye Halk Ban
kası ve Halk Sandıklan hakkımla S İ S ^ ' S
tarih ve 2384 sayılı Kanuna ek kanunteklifi münasebetiyle
696
— Istanlbul Milletvekili Sadun Aren ve
Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya Ekinci'nin, dış. ekonomik ilişkiferiıniz konuşum
da, millî .menfaatlerimize: aykırı bîr poli
tika izlediği iddiası ile, Hükümet hakkın>d'a gensoru açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle
159:161

— Umumi hayata müessir âfetler dolayısüyle alınacak tedbirlerle yapılacak
yardımlara dair 15 . 5 , 1959 güm ve 7269
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmieısî ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase^
'betiyle.
276:2f>8
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba'hadınılı ve Tekirdağ Milletvekili Kemal
Nebioğkı'nun, Anayasamın 45 ve 52 ırei
maddeten muvacehesinde tütün rikreilerine kararı grevini yerine geftirmiyen HÜkükümet hakkında gensoru anılmasına dair
önergesi münasebetiyle
149:151
Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) Te*eoi]iğ!toı TrabzOn, Giresun ve Ordu il
leri ile ilçelerinde yapftığn tahribatı, ma
hallen tetkik ve 'tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bîr Mec
lis araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle
406
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D
B&İtf*
Süleyman. fberairel ((fiagbafcan) /(İs
parta) »- Türkiye (Büyük 'Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde .uygulanacak ihüicümler hakkında (kanun tasarısı ımünasebetiyle
60:63
Nihat Diler ((Erzurum) - 'Ankara Mil
letvekili Osovan Bölüklbaşı'nın, Avrupa'da
çalıdan İTiink fişlileri 'konusunda, Hükü
metçe izlenen politîikanıın (kifayetsiz "ölduğu iddiasiyle IBaşbafcan hakükındâ Anaya
sanın, 89 tneu (maddesi tgereginıee gensoru
açılmasına dair (önergesi münaselbetİyle 652:654
— Ankara Üniversitesi fTıp Fakültesin
de :görovli •öğretim (üyeleri ile 'öğretim yar
dımcılarına !ve yardıımeı İtip 'personeline
döner sermayeden! ^Ödenek Ve Iprita veril
mesi ihakkında kanun İtasarıısı ımünaseibetiylo
€37
— Epzurum Milletvekili'Adnan Şenyurt
ve Cumhuriyet ISenabosu Kara "Üyesi Meh
met Hazer'in, 1961 yılında Kars, Erzurum
ve Ağrı illerinde (muhtaç durumda olan
halka dağıtılan (buğday (bedellerinin te-rkin5 (hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle:
i
623:624,628,634
— Eı^zurusm Milletvekili Tuîflıan Bilgen
ve Aydın Milletvekili Reşat özarda'mıh,
2004 sayılı icra, ive iflâs Kanununu değiş
tiren 3890 sayılı Kamunun İ83 ihcü madde
sinin !2 imci fıkrasının değiştirilmesine dair
ikamûn teklifi Imünaseıbetiyle
684:685
— Devlet (Bakam İSadık "Pelrin (Müfitüoğhı'nun, 819 sayılı Kanunda töeğişikliik
yapılmasına dair ikanun (tasarısı münase
betiyle
,
621
— Hâkimler Kanunuım ek »5017 sayılı
Kanuna Ibağlı Iv-e ı661 «ayılı Kanunla değiştîrihnis bulunan eetvele 've Ibu (kanunun
11 meİ maddesine HÜâve {yapılmasına dair
ikanun tasarısı (münasebetiyle
621
— Kastamonu Milletvekili ıSalbri Keskin
ve ^ iarkadaşmın, 6831 sayılı Onman Ka
nununla 'g^gftcî Mu maddie ıdktomneÖirJe dair
kanun teklifi tmünasetbetiyle
615:616

Sayfa
— Kocaeli Milletvekili İsmail Arar ile
Tokat (Milletvekili İrfan Salmazer ve *2 arıkadaşımn, yasama (meclislerinin dış (mü
nasebetlerinin (düzenlenmesi hakkındaki
16 (Oeaık 1964 tarihli *ve 378 [sayılı Kanu
nun değiştirilmesine dair ikanun teklifleri
münasebetiyle
418:419
— Malatya 'Milletvekili Şaban ÎErik'in,
Karayolları tve YSE (Genel Müdürlüğü iş
çilerinin yevmiye ive ikramiyelerini zama
nımda alamadıkları iddiası liîe 'görevlerini
yetin* (getirmiyen (Bayındırlık (Bakanı ile
Köy İşleri 'Rakam hakkında ıgensonı açıl
masına dair iömengesi ımonasebetiyle
195
— (Nevşehir (Milletvekili Salâhattin
Halkkı £EBaıboğlu*mın, Anayasamızın lâik
Deflet (ilkesini (ihlâl tetftiği iiddiası 31e Hü
kümet Başkanı ISüleyman Demirel hak
kımda (gensoru laeıknasına dair önergesi
tmunasebetiyle
168:170
— Türkiye (Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler hakkında fkamun taamı (münasebetiyle &1:
92
— Umumi hayata rinüessir âfetler Idolayısiyle lalınacak tedbirflerle (yapılacak
yardımlara dair ıll5 , '5 . 1959 'gün ve 7269
«ayılı Kamunun ıb&zı maddelerinin değiş
tirilmesi ve ftu kanuna (bâzı ım'addeler ıeklemnesi haikktnda (kanun tasardı ımünaısebe%le
£60 =261,265:266,301:302,311:312,31fi,
317,374:375,384:385,388
— Yozgat 'Milletvekili Yusuf Ziya Eahaıdınlı ve Tekirdağ Milletvekili (Kemal Nebioğlu*nun, (Anayasamın 45 fve 152 nei (mad
deleri (muvaeeheainde (tütün 'ekicilerine
karşı 'görevini yerine 'getirmıîyen Hükümet
hakkmda 'gensoru açılmasına dair önergesi
münasebetiyle
^
146:147
Hasan Dinçer /(Adalet (Bakanı) '(Kon
ya) - Türkiye Büyük Millet ıMeelisi üyele
rinin (seçimlerinde uygulanacak 'hükümler
hakkında -kanun tasarısı münnselbotiylc 98:100

E
Bülent Ecevit (Zonguldak) - Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 12
arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanununun
31 nei maddesinin yürürlükten kaldırıl»
masına dair kanun teklifi münasebetiyle 49:50
Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) - Ko
caeli Milletvekili İsmail Arar ile Tokat
Milletvekili İrfan Solmazer ve iki arka
daşının, yasama meclsüerinin dış münase
betlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16
Ocak 1064 tarihli ve 378 sayılı Kanunun
değiştirilmesine dair kanun teklifleri mü
nasebetiyle
415 =417,433:434
— Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler, ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle
233 £58
Süleyman Arif Emre (Adıyaman) Türkiye Büyük'Millet Meclisi üyelerinin
seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
104:105
— Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirler yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 19659 gün ve 7269
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı m&ddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
.3.35
Ali Naili Erdem CÇakgma BakanJı (Jztnir) - Ankara Milletvekili Osman BÖiükbaşı'nın, Avrupa'da çalışan Türk işçile
ri konusunda, Hükümetçe izlenen politi
kanın kifayetsiz olduğu iddiasâyie Başba
kan hakkında Anayasanın, 89 ncu mad
desi gereğince gensoru açılmasına dair

önergesi münasebetiyle
582:591
Şaban Erik (Malatya) - Karayolları
ve YSE Genel Müdürlüğü işçilerinin yev
miye ve ikramiyelerini zamanında alama
dıkları iddiası ile görevlerini yerine getirmiyen (Bayındırlık (Bakanı Üe Koy İş
leri Bakanı hakkında gensoru açılmasına
dair önergesi münasebtiyle
187:189
Salâhattin Hakkı Esatoğlu (Nevşe
hir) - Anayasamızın lâyik -Devlet ilkesini
ihlâl ettiği iddiası ile Hükümet Başkanı
Süleyman Demire! hakkında gensoru açıl
masına dair Önergesi münasebetiyle
163:166
— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, gündemde bulunan gensoru önerge
lerinin gündeme alınıp alınmaması ko
nusundaki görüşmelerin 10 ar dakika ile
tahdidine dair önergesi münasebetiyle 135:136
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan
Göğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Ba
sın Kanununun 31 ncî maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tekli
fi münasebetiyle
50:52
— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi mü
nasebetiyle
594:595,596,597,598,600,602,60a:
605,606,607
Kenan J!seng4n (Zonguldak) • Anaya
sa Komisyonu Başkanlığının, gündemin
1 nci maddesinde yer alan Meclis araş
tırması önergesinin onaylanmasından son
ra «Yasama meclislerinin dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak
1964 tarihli ve 378 sayılı (Kanunun değiş
tirilmesine dair kanun teklifi» nin önce
lik ve ivedilikle görüşülmesine dair tez
keresi münasebetiyle
405

F
Hamit Fendoğhı (Malatya) - Memur
lara çift maaş verilmesi teklifleri karşı

sında, küçük maaşlı memurlara daha faz
la zam yapijlması gerektiğine dair
658:659
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Sayf&

eaeli Milletvekili İsmail Arar ile Tokat
Milletvekili İrfan Kolmazer ve iki arka
daşının, yasama meclislerinin dış müna
sebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16
Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun
d eğiş tini m esin e dair kanun teklifleri mü
nasebetiyle
434:43r>,446 :447

Kasım GÜlek (Adana) - Kocaeli Mil
letvekili İsmail Arar ile Tokat Milletvekili
M a n Solmazer ve 2 arkadaşının, yasama
meclisler inin dış
münasebeti erinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta
lihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilme
sine dair kanun teklifleri münasebetiy
le
412:413,419 :321,432:433,44i :442

— Umumi hayata müessir âfetler d<ılayısiyle alınacak tedbirler yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 19659 gün ve 72fif)
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
263:264,272,306,313:314,319:320,322,
325,326,333,338,343,347,367:368.37S :379

Abdurranman Güler (Çorum) - Aydın
Milletvekili Nahit (Menteşe'nin, gündem
de bulunan gensoru önergelerinin günde
me alınıp alınmaması konusundaki görüş
melerin 10 ar daktika ile tahdidine dair
önergesi münasebetiyle
139:140
Muslihiddin Gürer (Sakarya) - •Ko-

H
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) Çiftçilerin banka borçlarının icra yolu ile

takibinin durdurulmasına daiı

400 ;40.1.

i
Şefik İnan (Çanakkale) - İstanbul
Milletvekili Şadım Aren ve Diyarbakır
•Milletvekili Tarık Ziya Ekinei'nin, dış
ekoııomiki lişkilerimiz konusunda, millî
menfaatieıdmize aykırı bir politika izledi
ği iddiası ile, Hükümet hakkında gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 155:156
— Kocaeli Milletvekili İsmail Arar
ile Tokat Milletvekili İrfan Solmazer ve
2 arkadaşının, yasama meclislerinin dış
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında
ki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanım teklif
leri münasebetiyle
424 ;426,43 7,444,449
İsmet İnönü (Malatya) • (Türkiye Bü
yük IMillet Meclisi üyelerinin seçimlerin
de uygulanacak hükümler hakkında ka'tııun taşmışı münasebetiyle
57:60
Hilmi İşgüzar (Sinop) - Erzurum mil
letvekili lAıdraan İŞesnyunt ve lOumlnırîyet
iSenatosn Kars Üyesi (Mehmet 'Hazer'in,

1961 yılımda Karış, Erzurum ve Ağrı dile
rinde muhtaç durumda olaın halka dağıtı
lan 'buğday .bedellerinin terkini hakkımda
kamun (teklifi münasebetiyle
624
— trlâlkimlcr •Kaınuınuınia ok 5017 sayılı
Kanuna bağlı ve 661 sayılı (Kam-UıHİa değiş
tirilmiş. buluımam cetvele ve bu karnıumun
11 nci «maddesine ilâve yapılmasına dair
ıkanmm "tasarısı münasebetiyle.
621:622
— UCastamoitMi (Milletvekili Sabri Kes
kin ve 9 arkadaşının, 6831 sayıh Orman
Kaımmuna geçici bir 'madde eklenmesine
dair kanının teklifi ınıüııiıaıseıbefciyıle.
615
— Malatya {Milletvekili ıŞabam (Brik'in, İKanayolLarı ve YOK iGemol (Müdürlüğü
işçilerinıim yevtmıiye v* âknaımaye.l»eriıni zamainındıa .alamadıkları iddiası ile görevle
rini yerime getirmiyem ıBaymdırlıık Balkanı
ile Koy İşleri Uîakamı haıkkındıa gensoru
ftçılm«isıınıa dair öjrerg^si m ünaıs «betiyle,

192;
193

Sayfa
— 'Umumi hayata 'müessir âfetler dolayısiyle .alımacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara •dair 15 . 5 . 1959 'gün ve 7269 sa
yılı İKamramuu bâzı maddelerdim değişti
rilmesi ve bu kanuoa -bâzı (maddeler eklen
mesi hakkında .kaüitun Haşarısı münasebe
tiyle.
252:254,266:267,339=340,345

Sayfa
— -Yozgat MÜletveikiM Yusuf ıZiya Bahadınlı ve ÎTekirdağ (Milletvekili Kemal
Nebâoğlu'mum, Amayaasmım 45 ve 52 mm
maddeleri muvacehesinde tüıtüsa ekicileri
me karşı görevini yerine getkmayeaı (Hüıkümeıt 'bakkmda gensomı taçılmasına dair
önergesi ımünıaısebetiyle.
148:149

— Erznınuım Milletvekili Turham Bilgin
Feyzi Kalfagil (Diyarbalkır) - Amkara
ve Aydım [Milletvekili Haşat Özarda'mım
•Üniversitesi kuruluş Ikadnoları hakkımda2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu de
»ki 5239 sayılı (Kaınuma ek kaimin tasarı
sı 'münasebetiyle.
638 $39 ğiştiren 3890 »ayılı Kanunum 83 meü maddesmkı 2 inci fıkrasının değaştirilmemne
Yahya Kanbolat (Hatay) - Nevşehir
dair 'kanun teklifi münasebetiyle
685
Milletvekili ISalâhattin Hakkı Esatoğlu'mnın, Anayasamızın lâik devlet ilkesini ih
Umumi hayata müessir âfetler dolayılâl ettiği ııddiası ile Hüıkümet Başkamı Sü
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
leyman (Demirel hakkında 'gensoru açıldımlara dair 15 . 5 . 1959 -gün ve 7269 sa
masuna dair önergesi ımıünasebetiyle,
167:163 yılı Kanumıun bâzı maddelerinin değiştiril
— Tfozgaıt Milletvekili Yusuf ıZiya Bamesi ve bnı (kamuna bâzı maddeler töktenhadınlı ve TeMrdağ Mftlletveikili Kemal
mesi hakkında ikamran tasarısı münasebe
Nebioğlu'ınıum, Anayasanın 45 ve 52 raei
tiyle.
254 =255,304,312:313,318 =319,321,342,
maddeleri ımuvaceh'esindıe tütün ekicileri
358 =359,364 =365,381,484:485
me karsı görevlerini yerine getinmayeıt
A1İ Karahan '(HaÜkorİ) • Erzurum
Hükümet hakkında gemgoru açılmasınla
(Milletvekili (Turhan Bilgin ve Aydın Mildair önergesi münasebetiyle.
145:146
letvekili Kesat Özardamm 2004 sayılı İc
Mustafa Kaptan (Siıılop) - Erzurum
ra ve İflâs (Kanunumu değiştiren 3890 sa
Milletvekili Turhan SBilgin ve [Aydın Mil
yılı KJaraumıum 63 meü maddeskııin 2 .nci fık
letvekili (Reşat özardalnın 2004 sayılı itera
rasının değiştirilmesine dıadr kanun tek
ve İflâs Kamumuımı değistinen 3890 sayılı
lifi münasebetiyle.
686:687
(Kanunı-uın 83 meü maddesinin 2 mel fıkrasıSafari Keskin (Kastamonu) - Kastamo
tun değiştirilmesine dair kamuın teklifi
nu
Milletvekili Sabri (Kesitin ve 9 arkada
münasebetiyle.
690
şının, 6831 sayılı Grmtatn Kamumıuına geçici
'Ilımıımi hayata ımüessir âfetler dolayıbir madde leklemuıesime dair (kantun teklifi
siyle olıumealk tedbirler yapılacak yardım
münasebetiyle
613 $14
lara dair 15 . 5 . 1959 güm ve 7269 sayılı
Kanunum bâzı ııiıodd eler imlin değiştirilmesi
İbrahim Etem Kılıçoğlu (Giresun) ve bu Ikamıuma bâzı maddeler eklemımesi
Ablama ve BozJkorlt adllar fflie afcfl fllçe (ku
foalkkıınıda ikıanııuın itıagMu nıılünıa^bieltfiyilıe
3721 rulması hakkında ıkanmın tasansı münase373 betiyle
709:714
kiyasettin Karaca (Erzurum) - Erzu
Faik Kuibaşlı (Burdur) • Erzurum Mil
rum Milletvekili Adnan ıŞenyurt ve Oımletvekili Adnan ıŞemyurt ve Cumhuriyet
hurîyet Senatosu Kars 'Üyesi Mehmet HaıSenattosu Kars Üyesi (Mehmet Hazer'in.
zer'in, 1961 yılımda Kars, Erzurum ve Ağ1961 yılımda Kars, Erzurum ve Ağrı ille
rı illerimde muhtaç durumda olan halka
rimde tmıuıhtaç dturumdia olan halka dağıtı
buğday bedellerimin "terkini hakkında ka
lan buğday bedellerimin terkini haikkında
mum teklifi münasebetiyle
624=625 kamun (teklifi münasebetiyle
627
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— Ürtliimi hayata müessir âfetler dola
yısıyla alin&icalt tedbirlerle yajutocak yar
dımlara dair 15 , 5 . İ9Ö9 gflft ve 7269
.sayılı KaJıuıiinH bâzı mtcddelerİfiîn değişti
rilmesi ve) bo kanıma bâzı maddeler eklennitesi hafelnöd» kanitıi tasarısı müftıasebetlyfe
320,324 =325,337:338,343:344,366 ;367,
382 =383,388,479:480,483.494:495
Coşkun Kırca (İstanbul) • Ankara Mil
letvekili Osman Bölükbası'nm, Avrupa'da:
çalışan Türk işçileri konusunda:, Hükü
metçe istenen politikanın kifayetsiz oldu
ğu' iddiasiyîc Başbakanı hakkında Anayasaran 89 ırcu> maddesi gereğiniee gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 550:552
— Hâkimler Kanlirtutta ek 5017 sayılı
Kanuna bağh ve 661 sayıh Kanunla değiş
tirilmiş bulnnan cetvele ve bu kanunun
11 nei maddesinle il&Ve yaipfılmasınft dair ka»
mwı tasarısı mjtiMasebetİyh?
622
— Httküfm^tlflı İslediği Kıbrıs politikası
ve yapılacak soyIwıen ikİtâ görinjrnıeier
hakkında
658
— Kocaeli Milletvekili İsmail' Arar ile
Tokat Milletvekili İrfan Solma/zer ve 2 ar
kadaşının, Yasama Meclislerhıin' dış mü>nasebctlerinin düzenlenmesi hakkındaki
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanıl
ının değiştiriî'mesİnie dair kanun teklifleri
münasebetiyle
413:415,42i :424,428:43Ö,435;
437,438:439,443 =444,445,448449,452=453 :457
— Tütkiye" Büyük: Mötet MecKaâ üye
lerinin seçimlerinde uygttla*ıa,eak: hüküm
ler hakkında: kamını tasarısı münasebetiyle 80:
85,04:95
— Umumi hayaita müessir âfetler dolayısiyte alm&cnik tabirlerle yapllaJcak yar
dımlara. dair 15 . 5 . 1959 gül* ve 7269
«aydı Kanunun bazı matldel'Cnniın değıştiriFm'esi ve bit kanınla bâzı maddeler eklen
mesi hakkında* kanun tasaınsı müfrasebetiyl'e
385:386
— Yozgat MiHetveteili Celâl Sattgur'UIT, yatsanıa dokutaüJrrt&zriğinın kaMırılması hakkında Başb&kamfhk tetek*'r>e8İ mfön*seebtîyfe
609:610
•Oelâl Nuri Koç (Kart) - Aba-öa ve Bna-

Sayfa
kurt adlan ile iki ilçe kurulması hakkın
da kanım! tasarısı münaıscbetiylo
721:723
— Erzurum: Milletvekili Adnan Şen>yıırt• ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi
Mehmet Hazer'in, 1961 yılında Kars, Er
zurum ve Ağrı illerimde muhtaç dutumda1
ol'aıu hai'ka dağıtılanı buğday bedellerinin
terkini hakkımda: kanım teklifi münasebe
tiyle
628:630
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
'febanljul LâğıinEHmıa iîdarlesü ikurtilmıasmıa
danr kantun teklifinan! gündeme alumvası
hakkında önergesi münasebetiyle
679
— Kocaeli Milletvekili İsmail1 Arar İle
Tokat Milletvekili İrfan Solmaızer ve 2 ar
kadaşımın, Yasama Meclislerinin1 dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanu
nun değiştirilmesinle dair kanun teklifleri
münasebetiyle
448
Hrai Kodamanoğlu (Yozgat) - Abana
ve Bozktırt adları ite îki ilçe kurulması
hakkında kanım tasarısı münasebetiyle 730:731,
734:735
— Anayasa (Komisyonu Başkanlığının,
gündemin 1 nci maddesinde yer alan Mee•Hs araştırması •önergesinin 'oylanmasından
sonra & Yasama Meclislerinin dış ımümsebetlerinin düzenlenmesi nakkındaıki1 16
Ocak 1964 *arihli ve 378 sayılı Kamunun
değiştirifenesin* dair 'kanun teklifi» nin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair tez
keresi münasebetiyle
405
— Bursa MiHetvekiIi îfbraMm ölktem'in, Ankara'da Poli'tekııik•'Fakültesi kurul
masına dair kanun 'teklifinin, (gündeme
alınması hakkındaki "öneıigesi münasebet
tiyle
'
-299:300
— Fikir ve sanat eserleri derleme, ka
nun teMİfein, içtüzüğün 06 mcı maddesi
gereğince 'gündeme alınmasına dair öner
gesi münasebetiyle
243 =044
— vSağhik ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlan ile 'esenleştartne
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek dö
ner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kamına
bâzı imaddeler eklenmesine 'dair 641 sayılı
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kantin tasarısı münasebetiyle
698

—41Sayfa
— Sözlü ve yazılı soru müesseselerine
karşı Hükümetin tutumu ve «iktidar parti
sine mensup milletvekillerinin Genel Kurul
ve 'komisyonlara devattrsızlıklarrna dair 4-68:469
— Umumi hayata müessir Metüer dola
yısıyla alınacak tedbirler, yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . T959 gün -ve 7269
«ayılı 'Kanunum bâzı maddelerinin değiştîriimesi ve ibu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında 'kanun tasansı mıünıasebetiyle
486:487
Feyyaz Kokaal '(Kayseri) - Koeaıeli Mil
letvekili ismail Arar İte Tokat (Mittletvekili irfan Solmazer ve ikd arkadaşının, ya
sama Meclislerinin d^i münasebetlerinin
düzenlenmesi baikkındaiki 16 Ocak 1&64 ta
rihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesi
ne dair kanun teklifleri münasebetiyle - 407:
411,442:443
— Türkiye Büyük iMâlÛet Meclîsi üyele'rinin seçimlerinde uygulanacak «üküırn1ler hakkında kanun tasarısı ıınminasebetâyle 79:
80,%
— Umumi hayata müessir âfetiler dola*
yı-siyle alınacak tedbirler, yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 , 1959 gün ve 7269
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve İbu kanuna bâzı (maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
258:260
Talât (Köaeoğlu (Hatay) - EraiTOm Mil
letvekili Adnan Şenyurt ve Cumhuriyet
Senatosu Kars Üyesi 'Mehmet HaiKrfn,
1'961 yılında 'Kars, Erzurum tve Ağrı ille
rinde muhtaç durumda olan baHka dağıtı
lan 'buğday bedellerinin terkini hakkında
kanun teklifi1 münasebetiyle
627:628

Abdurrahman Şeref Lâç (İstanbul) •
Erzurum Milletvekili Turnan Bilgin ve
Aydm Milletvekili Reşat üzarda'nm 2004
sayılı İcra ve- 'İflas Kanununu değiştiren

*****

— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı
Kanuna bağlı ve '661 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş. bulunan •cetvele ve Ara kanunun Tl
nci maddesine ilâve yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
622
— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman
Kanununa geçici bir madde eklenmesine
dair kanun teklifi münasebetiyle
614
— Umumi hayatta müessir afetler dolayısiyle alınacak tedbirler, yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 .gün ve 7269
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştîriîtaesi ve bu kanuna bâzı inuaddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
480,486
Rıza Kuaa (Ankara) - Umumi hayata
müessir âfetler dolayısiytLe alınacak tedbir
lerle yapılacak yardımlara dair 15.5.1959
'gün ve 7269 sayılı Kanunum fb&zı maddeler
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi 'hakkındna kanun tasarısı
(münasebetiyle
273
Seyfi Kurtbek (Sivas) - Amerika'da
zenci 'Lider 'Martin 'Lut'her Kincin öldürül
mesinden duyduğu üzüntüyü belirten de
meci
580
Adil Kartel (Kars) - Malatya (Millet
vekili Şaban Etifc'm, Karayolları ve T8E
Genel Müdürlüğü işçilerinin yevmiye ve
ikramiyelerini zamanında adamadıkları id
diası ile görevlerini yerine (getirnıiyen Ba
yındırlık Bakanı ile Köy 'İşleri Bakanı hafk(kında gensoru açılmasına dair önergesi
münasebetiyle
190:1'91

3890 sayılı Kanunun 83 neü maddesinin-2
noi fıkrasının 'değiştirilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
«90
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Sayfo
Nahit Menteşe (Aydın) - Ankara Mil
letvekili Osman Bölükbaşı'nm Avrupa'da
çalışan Türk işçileri konusunda, Hükü
metçe izlenen politikanın kifayetsiz'olduğu
iddiasiylc Başbakan hakkında, Anayasanın,
HQ acu maddesi gereğince gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle
523:524
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya lîalıadmlı ve Tekirdağ Milletvekili Kemal
Nebioğlu'nun, Anayasanın 45 ve 52 nci
maddeleri muvacehesinde tütün ekicileri
ne karşı görevini yerine getirimyen Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair
önergesi münasebetiyle
147:148
Haldun Menteşeoğlu (İmar ve iskân
Bakanı, Cumhuriyet {Senatosu Muğla Üye
si) - Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Adana ilinde vukua gelen
sel felâketi ve Hükümetçe alınması gerekli
tedbirlere dair demeci münasebetiyle
357
— Son günlerde devam eden şiddetli
yağışlar sebebiyle vukubulan su taşkınları
ve sel âfetlerine karşı alman tedibrlere da
ir gündem dışı demeci
239
— Umumi hayata müessir âfetler dolnyısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 , 5 , 1059 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle
;i07 :308

Sayfa
Hazer'in, 1961 yılında Kars, Erzurum ve
Ağrı illerinde muhtaç durumda olan halka
dağıtılan buday bedellerinin terkini hak
kında kanun teklifi münasebetiyle
625:626
Sadık Tekin Müftüoğlu (Devlet Ba
kanı) (Zonguldak) - Ankara Milletvekili
İbrahim Sıtkı Hatipoğlutaun, çiftçilerin
banka borçlarının icra yolu ile takibinin
durdurulmasına dair demeci münasebetiyle 401:
402
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in
Bursa'da yapılan toplantılar ve bâzı gaze
telerdeki yayınlarla Anayasanın temel ilke
lerine aykırı davranışlarda bulunduğuna
dair demeci münasebetiyle
400
— Kendisinin, 819 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının,
ihiaMaJlo otanldıoğııflçkjjlleril,M i l î Savuran»,
Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçilecek
4 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda
incelenmesine dair önergesi münasebetiyle

521

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'uıı, traktör plasmanı olmayışı yü
zünden Ziraat Bankasından traktör kredi
si alamaya ti çiftçilerin durumu hakkındaki
deıncei münasebetiyle
471:472
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmuh ve Tekirdağ Milletvekili Kemal
Nebiogtu'mın, Anayasanın 45 ve 52 nci
maddeleri muvacehesinde tütün ekicileri
ne karşı görevini yerine getirmiyen Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair
demeci münasebetiyle
469:470

Ahmet Mustafaoğlu (Erzurum) - Er
zurum Milletvekili Adlman Şenyurt ve
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet

N
Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) - Ankara
Milletvekili Osman Bolükbaşı'nın Avru
pa'da çalışan Türk işçileri konusunda. Hü
kümetçe izlenen politikamın kifayetsiz ol
duğu iddiasiyle Başbakan hakkında Ana
yasanın, 89 ucu maddesi gereğince gen
soru açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle
544:546

— Umumi hayata müessir âfetler dolnyısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair

15 , 5 . 1959 gün ve 7269 sa

yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı

maddeler eklen

mesi hakkında kanun tasarısı

münasebe

tiyle

329:330,334:335
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Sayfe
Nermin Neftçi (Muş) - Umumi hayata
müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbir
ler yapılacak yardımlara dair 15 . 5 . 1959
gün ve 7269 sayılı Kantmiun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle
368:369,373 ;374,478:479,
495:496
Aü Baran Numanoğlu (Nevşehir) -

8*yja
Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt ve
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet
Hazer'in, 1961 yılında Kars, Erzurum ve
Ağrı illerinde muhtaç durumda olan halka
dağıtılan buğday bedellerinin terkini hak
kında, kanun teklifi münasebetiyle
633
— Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 102:103

Nazmİ Oğuz (Mardin) - Çoğunluk sağ
lanamaması yüzünden Genel Kurulun top
lanamamasının sakıncalarına dair demeci 514:
/
515
•— Önceki birleşimde gündem dı§ı yap
tığı konuşma11111 sonunda
Başkanlıkça
«Kendisinin de üç birleşim üstüste Genel
Kurula katılmadığı» hakkında yapılan be
yanın yanlış olduğuna dair demeci
673:674
Mustafa Ok (Manisa) - Yozgat Millet
vekili Yusuf Ziya Bahadınlı ve Tekirdağ
Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, Anayasa
nın 45 ve 52 nei maddeleri muvacehesinde
tütün ekicilerine kargı görevini yerine ge
tirmeyen Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle
143:145
Süleyman Onan (Kırşehir) - Abana ve
Bozkurt adlan ile iki ilçe kurulması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
714:717
— Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın Avrupa'da çalışan Türk işçileri ko
nusunda, Hükümetçe izlenen politikanın ki
fayetsiz olduğu îddiasiyle Başbakan hak
kında Anayasanın 89 nen maddesi gereğin
ce gensoru açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle
523
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi
Mehmet Ali Demirin, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıkları hakkında 8,6.1933

tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi münasebetiyle
696 ;697
ı— Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirler yapılacak
yardımlara dair 15.5.1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı münasebertiyle
378,380,477
Hamdı Orhon (Trabzon) • Abana, ve
Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması hak
kında kanun tasarısı ile Kastamonu Mil
letvekili iSabri Keskin ve 173 arkadaşının,
Kastamonu iline bağlı (Bozkurt) adı ile bir
ilçe kurulmasına ait kanun teklifi ve Cum
huriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet
Nusret Tuna'nm, Bozkurt adiyle bir ilçe
kurulması hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle
702
— Umıflmi hayata müessir âfetller d«ollayısiyle aitanacak tedbirlerle yapılacak
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269
sayılı Kanunun bâzı maddderiruır^ değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı tmünasebetiylo
249:
250,264:265,270 =272,305,309,327:328,
329,339,345:346,360:361,381:
382,489:490,496:497

Kasım önadım (Bursa) • Cumhuriyet
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'îıı„ Türkiye Halk Ban/kası ve Halk San

dıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih ve 2284
sayılı Kanuna ek kanun tekflifi münasebe
tiyle
697
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Cevat Önder (Ersarum) - TürMye
Büyük Millet Meclisi üyeferitnin seçimle
rinde uygulanacak foriiküinıller hakkınlda
kanun tasarısı münasebetiyle

&ayfa

Seyit
Faruk
önder (Konya) Türkiye Büyük Millet Meecldsi üyelerinüıı
seçimflemnde uygulanacak hükümler Jıalk!kmda k&nun tasarım münasebetiyle
73:
79
Reşat ösarda (Aydın) • Ça^aımbe
günleıri bMeşimlerinin ilk iki saatinde ve
Perşembe günileri yapılacak birlıesimlflrdc
görüşülecek tkomultara dair önergesi mü
nasebetiyle
473:
475
— Devlet memurlaırı ayaklarının tev
hit ve teadülüne daülr olan 3666 »ayılı Ka
nuna bağılı (1) sayıda cetvel ve ekleminin
Tarım Balkanlımı kısmında değişÜkflâk
yapılması hakkında kanun taaamsı <mKinasebetiyle
620
— Erzurum MMetvekiH Turhan Bil•gin ve Aydım MilllletvekSli Reşat özarda'nm, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu
değiştiren 3890 sayılı Kanunun. 83 ncü
Imadde&iniin 2 ncü fıkrasının degâstiriil'metfine dair kanun teklifi münasebetiyle
683:
684
— Kocaeli Milletvekili İsmail Arar ile
Tokat Milletvekili İrfan Solmazer ve 2 ar
kadaşının, yasaima raeclfelarinin dış, mü-

nöbetlerimin düzenlîentoıesâ hakkındaki
16 Ocak 1964 taıûMi ve 378 sayılı Kamu
nun değiştirilmesine dair ikantuı teklifi
münasebetiyle
440:
441,446,450:451
— Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinSn seçitaıİDeninıde uygulanacak hükümleir hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le
87:
89,95:96
— Muzaffer özdağ (Afyon Karahisar)
- Yozgıat Mİllletvekili Celâli SungurW, ya
sama
dokupnlmazlığiM'n
kaldırılması
hakkında Başbakanlık teskeresi' münasebetiySe
609
Kaya özdemir (İstanbul) • Ankara
Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın, Avru
pa'da çalışan Türk isçileri kohusraıda;
BüMnıetee izlenen politikanın kifayetiz
olduğu iddüafiüîyile Başbaikan haktkjoda
Anayasanın, 89 ncu maddesi gereğince
genidğru açafflmasına dair önergesi! müna
sebetiyle
546:
550
Vedat Ali Özkan (Sağlık re Sosyal
Yardım Bakanı) (Kayseri) - Çankırı Mttletvekili Dursun Akçaoğlu'muı, Diyarba
kır i l Çermik (ilçesi AÜos bucağıntda bu;cak müdürü ile sağlık personeli arasında
vukua gelen müeissiif dliay haükkında dee133:
meci (münasebetiyle
134

Nihat Paainli (Erzurum) - Erzurum
Milletvekili Adnan Şenyurt ve Cumhuri
yet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, 1961 yılımda Kars, Erzurum ve Ağrı

illerinde muhtaç durumda odlan halka da
ğıtılan buğday bddellerSnnn terkini haîkkında klanun teîklfifii münasebetiyle
626,
632

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Ko
caeli Milletvekili İsmail Arar ile Tokat
Milletvekili İrfan Solmazer ve iki arkada
şının, Yasaima Meclislerinin dış münase

betlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri müna
sebetiyle
437:438,443,445

86,
94
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Sayf*
— Umumi hayata müessir âfetler doIayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dıklara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiTOİmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi 'hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
340,386:388
Osman Saim Sarıgöllü 0. S. Aydın
Üyesi) - Erzurum Milletvekili Turhan Bil
gin ve Aydm Milletvekili Reşat özarda'nın 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanununu
değiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü mad
desinin 2 ntti fıkrasının değiştirilmesine
dair kantin teklifi metinleri münasebe
tiyle
687:691

Kemal Sanibrahimoğlu (Ardana) - Ada. na ilinde vukua gelen «el felâketi ve Hü
kümetçe alınması gerekli tedbirlere dair
demeci
356:357
— Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun, 819 sayılı Kanunda değişiklik
yapılmasına dair kanun tasarısının, havale
olunduğu İçişleri, Millî Savunma, Maliye
ve Plân feoraıisyonlarmdan seçilecek 4 er
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda in
celenmesine dair önergesi münasebetiyle 517:
518,519,520:521
— Kocaeli Milletvekili ismail Arar
ile Tokat Milletvekili irfan Sblmazer ve
İki arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında
ki 16 Ocak 1964 tarihli -ve 378 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklif
leri münasebetiyle
411:412,430:432,
401:452,453:454,456:457
— Kozan'ın îmamoğlu bucağının ilçe
haline getirilmesine dair kanun teklifinin
İçtüzüğün 36 neı maddesi gereğince gün
deme alınmasına dair önergesi münasebe
tiyle
404
— Yeter derecede tecrübe edilmeden
kullanılan «Sonora 64» ve diğer Meksika
menşeli buğday tohumlarının iyi ürün ver
memesi ve bu yüzden güç durumda kalan
çiftçiler için 'gerekli tedbirlerin alınması
konularında demeci
581:582

w*
Hasan Lâtif Sanyüce (Çorum) - An
kara Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev*
Ü öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıla
rına ve yardımcı tıp personeline döner
sermayeden Ödenek ve prim verilmesi
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
638
— Erzurum Milletvekili Adnan Şeııyurt ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Mehmet Hazer'in, 1961 yılında Kars,
Erzurum ve Ağrı illerinde muhtaç durum
da olan halka dağıtılan buğday bedelleri
nin terkini hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle
630:631
— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve 9 arkada^uun, 6831 sayılı Oıınan
Kanununa geçici bir madde eklenmesine
dair kanun teklifi münasebetiyle
616
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumlan ile esenleştirme «"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 münasebetiyle 699
— Umumi hayata müessif âfetler dulayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmeyi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
315,323,326:327,329
İSinet Sergin (Aydın) - Erzurum Mİ1vekili Adnan Şenyurfun, 1961 yılında
Doğu - Anadolu'da vukobulan kuraklık se
bebiyle muhtae «çiftçiye dağıtılmış olan bir
kısım buğday (bedellerinin terkini hakkın
daki kanun teklifinin gündeme alınmasına
dair önergesi münasebetiyle
298
Celâl Sungur (Yosgat) - Yasama do
kunulmazlığının jkaldırlması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (münasebetiyle
593:594,
595:602,603,605:607
Faruk Stkân (İçişleri (Bakanı) (Kon
ya) - Abama ve Bozkurt adları ile iki üçe
kurulması hakkında kanun tasarısı
731:732
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Sayfa
Ahmet Şener (Trabzon) - Abana ve
Boz-kurt adları ile iki ile, e kurulması (hak
kında kanun :tasansı münasebetiyle
727:728
Nevzat Şener Amasya) - Tunikliye Bü
yült Millet Meclisi üyelerinin seçimlerin
de uygulanacak hükümler hakkında kanun
tasarısı münasebetiyle
68:73
Adnan Şenyurt '(Erzurum) - Kendisi ve
Cumhuriyet Senatosu 'Kars -Üyesi Mehmet
Hazer'in, 1961 yılında Kars, Erzurum ve
Ağrı illerinde muhtaç durumda olan halka
•dağıtılan (buğday 'bedellerinin terkini hak
kında (kanun to-klifi ııiıünasebetiyle
625,635,
635:636

Sayfa
— Malatya Milletvekili Şaban Jürik'in,
Karayolları ve YSE Genel Müdürlüğü iş
çilerinin yo-vmiye *ve ikramiyelerini zama
nında alamadıkları .iddiası ile -görevierinin
yerine getinmiyeıı (Bayındırlık Bakam ile
Köy İşleri Bakanı hakkında gensoru anıl
masına dair önergesi münasebetiyle
191
— Umumi 'hayata ünüeVsir âfetle t* duliiyıaiylle 'ffihraıaicialk .tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 1 5 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun (bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve |bu 'kamına Ibâüi .maddeler ek
lenmesi hakkında kanun ıtasaraı münase
betiyle.
250:252,318,333,370:
371,488:489

T
Ahmet Tahtakıkç (İstanbul) - ıMıaıaezoneti hasebijylte 29 Şubat >güîiü Ibüfcçeı (mü
zakerelerinde 'bulunamıyaeağma dair
187
tbrabim Tekin (Gümrük ve Tekel
Bakanı) (Adana) - Yuagıat (Milletvekili
Yusuf Ziya 'Bahadınlı ve Tekirdağ Mil
letvekili :Kcmal 'Nobioğlu'nun, Anayasa
nın 45 ve 52 nei maddeleri mııvacelıesîndû tütün ekicilerine karşı görevini yerine
getirmiyen Hükümet 'hakkında gensoru
açılmasına dair önergesi ımünasebetiyle 151:153
Osman Turan (Traİbzon) - T^üırucayse
Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimle
rinde uygulanacak hükümler hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle
100:102
Enver Turgut (İzmir) ,- lAmikam İMversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239
sayılı Kanuna «ek kanun tasarısı münase
betiyle
640
Hayrettin Turgut Toker (Koy İşleri
Balkanı) ( lAnkara) - Malatya Milletiveklli
Şalban IBıÜk'in, Karaylollaın 've YSE IGenel
Mtildförîüğ'ü üşçil»arirıîn yevmiye ve ifcramiyeleSrîni zamanında alamadıkları idfdiası île görevlerini yerine getirmiyen Ba-

yıııldırlık [Bakanı Ve Köy İşleri Bakanı
hakkında gJensıoMi anılmasına tloinr öner
gesi (münasebetiyle
198:200
Ahmet Türkel (Ticaret Bakam) (Bur
sa) - ök-esun Milletvekili Mutttafa Koınal
Çilesia'in, tefeciliğin Traİbzon, GireMiıı
ve ürldu illcıri ile îleeletründ'e yaptığı talhribatı mahallen tetkik ve teslbit letradk1
füz((re Anayasanın 88 nei jmaidldesi 'gereğin
ce 'bir Mtoelis a/ragtırtmaiSi yapi'Jmalsına idair
önergesi ile, İstanbul Milletvekili OoyIkkuı Kırca ve Çtarura Milletvekili Hiliıhi
İneesulu'mın tefcciüğe kesin ölaralk sum
vermek, millî üretimi artırmak ve ziraatlc
geçinen köylü ve çiftçilerin dmdklerirıin.
kargılığını almalarını sağlamak için ge
rekli «olan tedbirleri te^bit etimek üzesre
Anayasanın 88 ncî madfdietsi uyanınca biıMeclils araştırması yapılmasına İdair önejrgetsi ımünasıelbetiylle
202:2dl
Oğuzdemir Tüzün (Niğde) - Son sel
felâfkietleri ve Aksaray ilçtesinin uğradığı
nüzgâr erozyonu konularında gerekli ted'birleıin alınmasına dair
295:29(1
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Fahri UğrasiEO&lu (Uşak) - Umumi
•hayata müessir âfetler 'dlolayısiyie alına
cak tedlbirler yapılacak yardımlara Vîair
15 . 6 . 1959 'gün :we 7269 sayılı Kanunun
bâzı m adide 1 erinin •değiştirâlmösi ve ^bu
kanuna fbâaı 'maldîdeler leklenmıeısi hak
kın/da kanun tasaınaı
377
Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) - Gi
resun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, tefeciliğin Tralbzon, Oiresım i\ıc Ör
ftü illeri ile ilçelerinkle yaptığı taJıırTbatı
malhallen tetlkik ve tcöbit letmek 'üzere
Anayasanın 88 nci ımaidde&i (gereğince 'bir
'Meclis ara^tvnmjiısı yapıfanasma- dair önte|>
gesi
200:202
— Traktör plasmanı «olmayışı yıüzün*den Ziraat (Bankasından traktör (kredisi
alaiıııtyan çiftçilerin durumu Ütalkkııılda 470:471
Alî Eıza Uzuner (Trabzon) - Kocaeli
Milletvekili İsmail Arar île Tokat Millet
vekili İrfan Solmazcr ve 2 arkadaşının, ya
sama meclislerinin dış münasebetlerini»
düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta-

Sayfa
rihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesi
ne dair kanun teklifleri münasebetiyle
426,
447:448
— Umumi hay sı ta müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanıma bâzı maddeler eklenme
si hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 201:
262,338 :339,365 :366,388:389,492 ;493
Mustafa Uyar (İzmir) - Kocaeli Mil
letvekili İsmail Arar ile Tokat Milletvekili
İrfan Sülmazcr ve 2 arkadaşının, yasama
meclisi erini ıı dış, münasebetlerinin düzen
lenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli
ve 378 sayılı Kanunum] değiştirilmesine da
ir kanun teklifleri münasebetiyle
412,452
Hayrettin Uyaal (Sakarya) - Aydın
Milletvekili Nakit Menteşe 'ıı in, gündemde
bulunan gensoru önergelerinin gündeme
alınıp alınmaması konusundaki görüşme
lerin 10 ar dakika ile tahdidine dair öner
gesi münasebetiyle
141

Ü
Reşit Ülker (istanbul) - Abana ve ]3ozkurt adlan ile iki ilçe kurulması hakkın
da kanun ta&amisı fmünaöelbetfîyta 703:709,717:
721,729:730,734,737
— Aydın Milletvekili Nahit Menteşc'nin, gündemde bulunan gensoru önergeleri
nin gündeme alınıp alınmaması konusun
daki görüşmelerin 10 ar dakika ile tahdi
dine dair önergesi münasebetiyle
138:139
— Bursa'da yapılan toplantılar ve bâzı
gazetelerdeki yayınlarla Anayasanın temel
ilkelerine aykırı davranışlarda bulunuldu
ğuna dair
400
— 819 sayılı Kamunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tas an sı münasebetiyle 518
— Hâkimler Kanununa ek 50.17 sayılı
Kanuna bağlı ve 66.1 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş bulunan cetvele ve bu kanunun

11 nei maddesiiK' ilâve yapılmasına dair
kanun tasamı münasebetiyle
622
— İstanbul Lâğımlama İdaresi kural
ın asına dair kanun teklifinin gündeme
alınması hakkındaki Önergesi münasebe
tiyle
678:679
— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve 9 arkadaşının 6831 sayılı
Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi münasebetiy
le
612
— Nevşehir Milletvekili Salâhattin
Hakkı Esatoğlu'nun, Anayasamızın lâyik
Devlet ilkesini ihlâl ettiği iddası ile 'Hü
kümet Başkanı Süleyman Demıircl hak
kında gensoru açılmasına- dair önergesi
münasebetiyle
170:172

Sayfa
Sayfa
— Umumi hayata müessir âfetler doHasan Ünlü (Tunceli) - Umumi haya
layısîyle alınacak tedbirlerle yapılacak
ta müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedyardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269
: birler
yapılacak
yardımlara
dair
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanu
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
bu kanuna bâzı madeler eklenmesi hak
betiyle
270,304 :305,313,324,359:360,36i :362,
365,376:377,482 =483,487 ;488 kında kanun tasarısı münasebetiyle
371,489

Y
Aydın Yalçın (İstanbul) • İstanbul
Milletvekili Sadun Aren ve Diyarbakır
Milletvekili Tank Ziya Ekinci'nin, dış
ekonomik ilişkilerimiz konusunda, millî
menfaatlerimize aykırı bir politika izledi
ği idiası lile, Hükümet hakkında gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiyle
156:
158
İsmail Hakkı Tüanlıoğlu (Kastamo
nu) - Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe
kurulması hakkında kanun tasarısı ile
Kastamonu Milletvekili iSabri Keskin ve
172 arkadaşının, 'Kastamonu iline bağlı
(ıBozkurt) adı ile bir ilçe kurulmasına
ait kauun teklifi münascebtiyle
728;729
— 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde
uygulanacak hü
kümler hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
91,97:98
İsmail Hakla Yıldırım (Erzurum) Anayasa 'Komsiyonu (Başkanlığının, gün
demin 1 nci maddesinde yer alan Meclis
araştırması önergesinin oylanmasından
sonra «Yasama meclislerinin dış. münase
betlerinin düzenlenmesi hakkındaki , 16
Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun
değiştirilmesine dair kanun teklifinin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair
tezkeresi münasebetiyle
405
— Erzurum Milletvekili Turhan Bil
gin ve Aydın Milletvekili Kesat özarda'nın, 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanununu
değiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 neü

maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun teklifi münasebetiyle 691 :Kİ)2
— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi müna
sebetiyle
607:609
Hüseyin Yılmaz (Gaziantep) • Ürün
lerinin değerlendirilmemesi
yüzünden,
Gaziantepli üzüm üreticilerinin zor du
rumda kaldığına, bu konuda Hükümetçe
gerekli tedbirlerin alınmasına dair
513:514
Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) ö'aBİajnl^p MîMıetveâriffi A<lfi İhsan Göğüs
vte 12 aırtoaldaşuiıMi, 5680 stalyılı Ba&ın Ka
nununun 31 neî maddesinin yürürlükten
kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebe
tiyle
48:49
— Umumi hayata [müessir âfetler dola
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 , 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna Ibâzı maddeler eklenmesi
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
250,
267,328:329,332,344:345,346,360,362,
369:370
M. Kemal Yılmaz (Ankara) • MalMya
Milletvekili Şaban Erik^n, Karayolları ve
YSE Genel Müdürlüğü işçilerinin yevmi
ye ve ikramiyelerini zamanında alamadık
ları iddiası ile görevlerini yerine getinmiyen
Bayındırlık Bakanı üe Koy İşleri Bakanı
hakkında gensoru açılmasına dair Önergesi
münasebetiyle
191:192
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Sayfa
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle 321:322,327,329,
334,362,494

Aziz Zeytinojlu (Eskişehir) • Umumi
(hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak
tedbirlerle yapılacak yadımlara dair
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanu-
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