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Fihrist
BAKANLAR KURULU
Sayfa
— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Gümrük ve Tekel 'Bakanlığına atan
ması. (3/1033)
515
— Çalışma Bakanlığından çekilen İz
mir Milletvekili Ali Naili Erdcm'in isti
fası ve asaleten tâyin yapılıncaya kadar
Çalışma Bakanlığına Devlet Bakanı Seyi'i
Öztürk'ün vekillik etmesi. (3/1025)
399
— Gümrük ve Tekel Bakanlığından
çekilen Adana Milletvekili İbrahim Tckin'in çekilmesi ile «Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'nin atanması. (3/1033)
5.15
— Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri liakanı İhsan Sabri Çağlayan gil'e

SftUa
Devlet Bakanı Sadık Teklin Müftüoğlu'ııtın vekillik etmesi. (3/1034)
^15
— Vazife ile yurt dışına giden (Dış
işleri (Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e
İçişleri Bakanı FJaruk Sükan'm vekillik
,43
etmesi, ;{3/1017)
— Vazife İle yurt dışına giden Ma
liye Sakanı Cihat Bdlgehan'a Devlet Ba
kanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmesi.
43:
(3/1018)
:44

— Vazife ile yurt dışına giden Millî
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'niıı
vekillik etmesi. (3/1019)

44

ÇEŞİTLİ İŞLER
— A. P„ C. H. P., G. P. M. P ve
Y, T. P, Grup temsilcilerinin, Başkanlık
Divanının kuruluş tarzına dair önergesi. 2:20
— Devlet üakanı Seyii öztürk'ün,
Millet Meclisinin 9 Aralık 1968 Pazartesi
günü yapacağı birleşimin, İnsan Hakkın
Evrensel Demecinin 20 m-i yıldönümüne

tesadüf etmesi sebebiyle 10 Aralık 1968 i
Sah gününe ertelenmesine dair Önergesi Jf99:
402
— Henüz Başkanlık Divanını seemiyen komisyonların bu hususu çabuklaştıi'- j
malarına dair Başkanlığın hatırlatması. 2Cf:21,
41:42,260,300:3011515

GENEL GÖRÜŞME ÖMEROELEBt
— Afyon Karahisaır Mill-etvekıilld Mu
zaffer öıztdağ'ım, gençlik teıİHyesö ve yük
sek öğretünı kuramlarına verüleceik yön ve
Türik gençjMğânin fikir, ruhi, bedenî gedi
ğim ve sağlığını temin odoeök politika ve
kedseflerıin tesfoiti i$n Anayasamın 88 ncİ
malddeoi gereğince bir genel görüşme agıljmasıuıa 'dair ömergesi (8/37)
315
— Giresun MilLdÜveMla Kudret Bosuter'in, yabancı sermaye polntîkatsının ulu
sal çükariarımıza tesir ederi hususlarıtmıza tesir 'edem hususlarını inıoellelmeik üzere
Anayasanın 88 nci ınadıd«EÖ gereğince bir
Geael Oörüşme acıtmasınla "daür önergesi
(S/M)
46:47

— tamir Milletvekili Mustafa Uyar
•ile Adama MM6tv>e!kffili Bekir Trümay'ın pa
muk 'poMtükasının bütün yönleriyl'e incelen
mesi isin Anayasanın 88 ned anaddesÜ ge-:
' rcğlnce bir G-emsel Görüşme açılmasına dair ;
önergesi (8/33)
i 46
—. İzmir MnılletVıeMli Mustafa Uyar vej
3 ankadaşınul, üzüm Ttıüstalhsibımn korun-i
masr komısuıKla gerekil ftjödlbMeri tesfbiti
etmeık üzere Anayasanın 88 imci 'maddesi!
gereğince hür Genel Görüşme tuçıfflmasııta
dair «nıeırgesi (8/35)
47:48
— Manisa MilletvelkiK Mustafa. Ok'un,
bağcılikta, üreDimdelki güçjlıüfclerin ve ve-;
rim yetersizliğinin sefbepIerÎEa, iç ve dısj

——
r
Sayfa
paızarlamıaKİa üretieâ aleyhine işılâyen hu
susları, maidyet, Siyat ve (kredi dağıtanndaıki .mevcut durumun dengesMiğfei ttesbit
«timek üzere Anayasamın H8 ncS maddesi
ger-eğintae kir öenel Oörüışnne açılmasına
dair Önergesi (8/36)
48:51

Sayfa

— Salkarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve Buma MUletvefkîlli Sadrettiaı Çanga'nm, Tiirlk sporunun praMciinlorlin-İ tosbît vo içinde bulunduğu bunalnmıdam çııkış,
çarelerini •buH|m<aik için bir Geniel G-örüşme
açılmasınla dalir önerge&i (8/38)
662

GENSORU ÖNERGELERİ
— Afyon Karahfear MülbetveıkiM Mu
zaffer özdağ'ın, Hükikn^tün dtç güvenlik
işiLerJfade Shımali, yetensfelliği ve hartalı davTanişlan olduğu iddiasiyle Anayasanın
89 nen ımaı&d'eM gerekince hİr gensoru açıl
masına dair önergesi (H/7'6)
44:46,127:142,
154:176

— Mallatya M'ületvdkffli İsmet tnıönü
ve 4 aııkadafpniin, Taşova'nın Beleri kö
yümde vulkua 'gelen olayda gepdklri, tedbiri
•almadığı iddiaı^iiylie İçitşleri Balkamı hakkın
da Anaya^amn 89 nen maKİKİıesi gereğince
gensoru aç iknasına tladr öiMîiıgesl -(11/76) 225:
226,261:291,292:299

KANUNLA»
No.
Cilt Sayfa
1068 — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağ
lı 2 sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması halkkında Kamun
24 604
28 453
576:577
1069 — 29 . 12 . 1966 tarfh ve 819 sa
yılı Kanunda değdt$lk'ük yapılma
sınla dadr Kanun
27 508
28 453,
481497,634 =635,836 ;841,882:908,909 =912,
924 :Ö25)944,945:948,958:959,985,986:989,
1007:1008,1033,1069:1062
29 53:
54,64,102 -105,113,127,143:146
1070 — Ö«ûe öğ-nettiımi yapan Arakam
ÜnŞveımt>a3i Dil ve Tarifli - Coğraf
ya Fakültesi öğü^tâu -üyeleri ile
öğretim yardımcılarıma ve diğer
peHsıonaline dair Kamımın 2 ve
3 neü ınıadclöterinin d«ğliiijftMIımesim dair Kenun
21 349
27 467
281017:
1018

Na
Cilt SayfR
1071 — Çalışma Bakanlığı 'Ruruhış vo
'görevleri! hatkfkrrvdnlkii 4841 sayuh
'
Kantunun 6 <rm ımaddeeıimin '('D) fık-rassum değiştirilmesi ¥:e ilgili
18 . 5 . 1967 tarih v-e 8)64 sayılı
Kanıunnıın ede 7 nci maddesinin
3 neü fıkrasının degiştJrifaeısine
pdaltr Kamın
23 408:
409
27 467,
640:641
28 618:
619
29 308,
564:067

1072 — Rulet, tilt, Lanıgıi't ve benzeri
oyun alet ve mafldnaları haJdkiTMİa
Kanun
6 409
18 422
22 741;
749

23 19:
28
3
27
29 489,
567:673

!

_ 5 —
KARARLAR
Cilt Sayfa
No.
397 — Yerli ilâç endlüstrM Ünantounda
iiK^edıame yapmak üzere fcumlan
Meclis Araştırması Kamfeyomumm görev süresinin, uzatılmasına
dair •
29 402:
403

No.
Cilt Sayjfa
398 — Tefeciliğin önlemmesi ve yaptığı
tahribatı tahkülk ve teribttt tstimdk
üzere 'kanılan Meclis. Anastınması
!
Eomiafyıonumın
görev süresMn
'• \,
uzati'lmasına dair
29 40$:
. 4<JI4

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER
— Bursa Milletvekili Kasılm önadım'ın, 507 sayılı pjsnaf ve Küçük Sanatkârlar
Kanununun bâzı maddelerinin değ^ştiritoesine dair 'kamın tasarısı ve teldifini görüş
mek üzere 20 , 11 . .1967 tıarihli 3 ncü Bir
leşimde kurulması kabul olunan Geçici
Komisyona Plân Komisyonundan da 4 üye
alınaraik, 2/759' sayılı kanun 'tefelifinin bu
G'eçicİ Komisyona havalesine dair önergesi
(2/759, 4/303)
181:182
— Devlet Halkanı Hüsamettin AtabcyM'nin, Vakıflar Gerici Müdürlüğü vazife
ve teşkilâtı hakikindakî Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna
bir frkra ve ek maddelerle bâzı geçici -mad
deler e>ktenimesine dair kanun tasarısının,
havale olunduğu Maliye ve Plân 'komis
yonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu
bir geçici Komisyonda görüşü İm esine dair
önergesi (1/55.1, 4/363)
515:516
— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ve iki arkadaşının, Emekli sandıklariyle Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigor
talarına t a b i i y e t l e r i n d e geçen hizmetlerin
birleşti ritaıesi haüdtmdaki 228 sayılı Kanu
nun 'bâzı 'maddelerinim değiştfrrİTmcjsi ve bir
maddesinin lağvına dair kanun teklifinin

Çalınma Komisyonuna havale olunduğuna
dair
Başkanlığın
açıMaması
(2/756,
:»;f:î
3/1036)
— Kırftlareli MîHetveikiM Orhan Türk'kan'ın, Emekli Sandığı Kanununa e(k 42
sayılı Kanuna geçici 'bir madde eklenmesi
hakkındaM kanun tekilinin Millî Savun
ma Komisyonuna havale olunduğuna dair
Başkanlığın açıklaması (2/761, 3/1037)
583
— Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun, TürOt Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 172 nci maddesinin tadi'liıîe dair 'kanun tasarısının, havale edUlmüs
olduğu Millî Savunma, İçişleri, Maliye ve
Plân komisyonlarından 4 er İrisi alınarak
'kurulaeaık 'bir Geçiei Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (1/562, 4/357)
226
— Ulaştırma Komisyonu Başkanlığı
nın İzmir Miiletvelrili Hüsamettin Gümüşpala'nm TCDD İsletmesinde çalışan bjİr kı
sım memur-kırm kıdemlerinin tanınması
hakkındaki 881 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin tadili halkkmdaki karam teklifinin,
havale edi'lmis olduğu Maliye, Ulaştırma
vo Plân komisyonlarından seçilecek 6 şar
üyeden kurulu bir Geçiei Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi (4/354)
1J81

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
orman içi 'köylerinim durumunu incelemek
üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair
önergesi (10/20)
182,361:373,534:549
— Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Türkiye iktisadiyatına önemli tesiri bu
lunan zeytin ve zeytinyağı 'konusunda,

alınması gerekli tiediblirleri ve uygulanacak
politikayı tesbit etmek üzere Anayasanın
88 nci maddesi gereğince bîr Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/41) 2 0 0 :
2J61

— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, fiyat artışlarının sebepleri ile ka
raborsa nedenlerini araştırmak üzere Ana-

Sayfa
yasanın 88 nei maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi
(10/40)
153:154
— -Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Oilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, -Giresun ve
Ordu illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı
mahallen tetkik ve tesbit etmek üzere
bir Meclis araştırmasına dair önergesi
(10/10)
150:152,403 =404,533
— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yıılanhoğlu'nun, bağımsızlığımıza ay
kırı olarak Türkiye ile Amerika Birleşik
Devletleri arasında ikili anlaşma yapan
hükümetleri tesbit etmek üzere bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/42)
533:534
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
bulundukları yerlerde kalkındırı İmaları

6 —
Sayfa
mümkün ol »uyan orman köylerinin hayat
seviyesi hakkında bilgi edinmek üzere
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir
Mcelis araştırması açılmasına dair Öner
gesi (10/36)
.182:217,361:373,534:549
— Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'
ın, Sivas 1)1) Fabrikasına yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfildr hakkında Anayasanın 88 nci madde
si gereğince bir Meelis araştırması açılma
sına dair önergesi (10/39)
152:153
— Çanakkale Milletvekili Cihat Ba
ban'in, yerli ilâç endüstrisinin sosyal,
sağlık ve "ekonomik cephelerini bütün ayrmtılariyle aydınlatmak ve bilgi edinmek
üzere Meclis araştırması açılmasına dair
önergesi (10/13)
402:403

ÖNERÖELER
— A. P. Grup Başkanvekili Sabit Os
man Avcı'mn, grupların Başkanlık Di
vanı için gösterecekleri adayları tesbit et
mek üzere Millet Meclisinin 6 Kasım 1968
Çarşamba günü saat 15,00 tc toplanmasına
dair önergesi
21
— A. ıP. Grup Başkanvekilleri Sabit
Osman Avcı ve Btem Kılıçoğlu'nun, ih
tisas komisyonları üyelikleri adaylarının
tesbiti için Millet Meclisinin 11 Kasım
1968 Pazartesi günü toplanmasına dair
önergesi
26:27
— A. P., C. H. P., G. P., M. P. ve
Y. T. P. Grup temsilcilerinin, Başkanlık
Divanının kuruluş tarzına dair önergesi
2:20
— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın, aday gösterildiği Gümrük
ve Tekel Komisyonu adaylığından çekil
diğine dair önergesi
54
— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın, Çiftçi mallarının korun
ması hakkındaki kanun teklifinin günde
me alınmasına
dair önergesi (2/73),
(4/368)
561
— Aydın Milletvekili Nalıit Menteşo'nin, Gümrük ve Tekel 'Bakanlığına atan
ması sebebiyle Kamu İktisadi Teşebbüs
leri ve Maliye komisyonları üyeliklerin
den çekildiğine dair önergesi (4/366)
560

— Bursa Milletvekili İbrahim Öktom'in, Ankara'da Politeknik Fakültesi kurul
ması hakkındaki kanun teklifinin günde
me alınmasına dair önergesi (4/360)
316:317
— .Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve teklifini gö
rüşmek üzere 20 . ] 1 . 1967 tarihli 3 ncü
Birleşimde kurulması kabul olunan Geçici
Komisyona Plân Komisyonundan da 4 üye
alınarak, 2/75!) sayılı Kanun teklifinin bu
Geçici Konihyonaı havalesine dair önergesi
(4/393)
181:182
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanya'ııın, 6/755 sayılı sözlü sorusunu yazıİT so
ruya çevirdiğine dair önergesi (4/359) 315:316
— Bütçe - Plân Komisyonu Başkanı Me
sut Erez'in, bu göreve seçilmiş olması dolayısiyle Tefeciliğin önlenmesi' ve yaptığı
tahribatı tahkik ve tesbit etmek üzere kuru
lan' Araştırma Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair Önergesi (4/365)
533
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Mebrure Aksol'ey'hı, T. C. Emekli San
dığı Kanununun 68 ner maddesinin değiş
tirilmesine dair Önergesi (2/758, 4/361) 405:406
— Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nhı, Vakıflar (İtme] Müdürlüğü vazife ve

Sftyf»

teşkilâtı hakkındaki Kamınım bâzı madde
lerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâsıı geçiei maddeler
eklenmesine dair kamını tasarısının, havale
olunduğu Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilecek beşer üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşül meşine dair öner
gesi (4/363)
515
— Devlet Bakanı Scyfi öztürk'ün, Milîet Meclisinim 9 Aralık 1968 Pazartesi günü
yapacağı birlesi'min, insan Haklan Evren
sel demecinin 20 nei yıl dönümüne tesadüf
etmesi sebebiyle 10 Aralık 1968 Sah günü
ne ertelenmesine dair önergesi
399:402
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyıırt'un, Karayazı'da bi'r hara kurulmasına
daıİT kanun teklifinin gündeme alınmasına
dair Önergesi (4/367)
561:562
— Gaziantep Milletvekili Hüseyinı YıU
maz'm, Dilekçe Karma Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi (4/352)
182
— Grup Başkanv ekil İterin in, üçüncü
toplantı yılında mevcut bulunan henüz gö
revlerini tamamlamamış olan Geçici komis
yonların ve üyelerinin bu toplantı yılma
da göreve devam etmelerine dair önergesi 55:64
— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'nın, TCDD İsletmesinde çalışan
bir kısım memurların kıdemlerinin tanın
ması hakkında, 881 sayılı Kanuna bir. mad
de eklenmesine dair kanun teklifini geri
aldığına daia- önergesi (4/356)
225
— İzmir Milletvekili' Hüsamettin Gümüşpala'nııı, TCDT) işletmesinde çalışan
bir kısım memurların kıdemlerinin tanın
ması hakkındaki 881 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin tadili hakkındaki kanım tekli
finin, havale edilmiş olduğu Maliye, Ulaş-

tırma ve Plân komisyonlarından: seçilecek
6 şar üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (4/354) 110,181
—Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya'nın milletvekilliğinden çekildiğine
dıair yassısı.
2
— Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun, Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 172 nci maddesinin ta
diline dair kanun tasarısının, havale
edilmiş olduğu Millî Savunma, İçişleri,
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er kişi
olarak kurulacak bir Geçici Komisyonda
görüşülmesine dair önergesi. {4/357,
1/562)
226
— Muğla Milletvekili İhsan Tekinalp'ın, seçilmiş bulunduğu Maliye Komisyo
nundan çekildiğine dair önergesi. (4/365) 225
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, 6964 sayılı Ziraat Odalarına ait Kanu
nun bâzı mıaddeleflinin değiştirilmesine
dair kanun teklifinin gündeme alınması
konusundaki Önergesi. (4/362)
404:405
— Ulaştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, İzmir (Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'nın, TCDD İşletmesinde çalışan
bir kısım memurların kıdemlerinin tanın
ması hakkındaki 881 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifinin, havale edilmiş olduğu Maliye,
Ulaştırma ve Plân komisyonlarından se
çilecek 6 şar üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi.
(4/354)
181
— Urfa Milletvekili Cemal Güven'dn, aday gösterildiği İmar ve İskân Ko
misyonu adaylığından çekildiğine dair
önergesi.
54:55

RAPORLAR
Adalet Komisyonu raporu
— Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı
hakkında. (1/113)
308
Anayasa Komisyonu raporu
— Kocaeli Milletvekili İsmail Arar ile
Tokat Milletvekili İrfan Solmazer ve 2

arkadaşının, Ytasama Meclislerinin dış mümünasebetlerinin düzenlenmesi hakkında
ki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifi
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca değiştirilen maddeleri hakkında. ;
(2/565,2/619)
308,317:328

8—
Sayfa

Bütçe Karma Komisyonu raporu
— Beden Terbiyesi Genci Müdürlüğü
1968 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
ve i(A/2) dşaretli cetvelleri arasında
15 OOÖ 000 liralık aktarma yapılması hak
kımla kanun tasarısına dair. (1/539)
— 1968 yılı 'Bütçe Kanununa bağlı
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair.
(1/516)
— 1968 yıh Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısına daiir. (1/561)
— İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun tasarısına
dair. (1/546)

529

529

529

529

Sayfa

luğu ile ilgili 25 ıŞubat 1961 tarihli, 539
sayılı Kanunla kabul edilen Demiryolları
ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik
milletlerarası andlaşmıaya (CIV) ek Andlaşmanm, protokollerin vo nihai Audlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısına dair.
(1 /423)
256 ;257,563:564,602:605
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu raporu
— Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elek
trik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü İHidro Elektrik tesislerinin
devrine mütaallik olanak akdedilen ve
6844 sayılı Kanunla tasdik edilen muka
velenin feshi hakkında kanun tasarısına
dair. (1/392)
308

Çalışma Komisyonu raporları

Geçici Komisyon raporları

— »Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı İş Kanunu
nun 79 TICU maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifine dair. (2/714) 257
— Emekli sandıklaıtiyle maluliyet, ih
tiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Kianıına geçici bir madde eklenmesine dair
kanun tasarısı hakkında, (1/56)
308
— Sakarya Milletvekili Hayrettin
Uysal ve Ankara Milletvekilli llyas Seçkin'in, 15 Temmuz 1963 tarih vo 276 sa
yılı Kanunun 35 nci maddesinin bir fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair. (2/629)
256

— 5434 tsayıli T. C. Emekli 'Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun' bâzı hükümt'erinin
kaldırtlmajsına dair kamım tasarısı İle
Çankırı Milletvekili Tabir Akmamı ve 11
arkadaşınım, 5434 ©ayılı 'Türkiye Cumhuhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı.
maddelerinin değiştirilmesi ve . 2 . 8 , 1960
gün ve 42 sayılı Kanunun birinci maddesintin som paragrafının kaldı nflmassı hak
kında kanun teklifine dair (1/557, 2/509) 489

Dı§işleri Komisyonu raporları
— Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası
nın 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren
metinlerinin onayı hakkında kanun tasa
mı hakkında. .(1/409)
308,562:563,598:601
— Rize Milletvekili Erol Yılmiaz Akejal'ın, Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtı hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun
teklifine dair. (2/456)
554
— 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralan
maları halinde demiryollarının sorumlu-

— Cumhuriyet Senatosu Üyestf Cevat
Acıkalım 've 11 arkadaşının, Milletler
arası münasebetl'erin yürütülmesi ve koor
dinasyonu hakkımdaı 'kanraa- ıteklifûnıe dair
(2/243)
148
— Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademileri kanun tasarısı iiie Trabzon!
Milletvekili SeMhattin Güven, Antalya
Milletvekili İhsan Ataöv ve Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üylesi Rifat Öztürkçiae'nıİB, Devlet Mühendislik ve Mimarlık
yükteek •oknıl'lan kanımu1 teklifleri hakkın
da (1/533, 2/117, 2/204, 2/361)
257
— İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve
vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun
3 mcü ve 7 neft maddelerinin değiştirilme
sine, bu kamına bir madde .ek'leıımesme1

Sayfa
vo 3656 sayılı Kanuna bağlı, (1) sayılı
cetvelin İmar vti İskân- Bakanlığı kısmın
da değişıilkMk yapılmasına dair kaıuııu ta
s a m ı hakkımla (1/518)
.

148

— İKoopcraıtifler ikamın tasarısı file
Konlya Milletvekili FakMı özfakih ite Adana Milletvekili Kemal San ibrahim oğlu ve
23 arkadaşının, Bursa. Milletvekili Kasım
ünadını'ın, Kooperatifler kamunu teklifi
hakkında : (1/151, 2/53, 2/232)
227; •
254,328:352,40G:435,516 :526,573:597
— "29 . 12 . 1966 ıtarih ver 819 sayılı
Kanıtında değişiklik yapılmasınla dair ka
nuni
tasarısı ile Cumhuriyet
Sctuatosu İstanbul Üyesi -Ekrem Ö2den'in 657
sayılı Devlet ıMemurl'an Kanıınu'na ek1 819
sayılı Kanunun 1 ı*ci maddesine ek, Cumhuriyet Seniatosu1 Aydın Üyesi İskender
Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu Bursa
Üyesi Cahit 'Ortaıc'm, 11 özel idareleri, be
lediyeler ve Imııiara bağlı kuruluşlar per
soneline avans verilmesi hakknvda;, Nev
şehir Milletvekilli İbrahim Jioz'uıi', 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa ek 81!)
sayılı Kanuna bâzı maddeler ekterMnesî
hakkında, Trabzon Milletvekilli Ahmet İh
san Birinci oğlu ile DeııdzÜ Milletvekili Za
fer Nihat özel'in, Özel idare ve belediye
lerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri mcmui'
vo hizmetlilerine avans sureciyle Ödeme
yapılmîisıııa dair, Trabzon Milletvekili
Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 657 sa
yılı Devlet Memntıılaı-ı Kanunuma' ek 8J9
sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine
dair, Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atma-ca'nın, 657 sayılı Kamuna
yemden ek yapılması hakkında, İstanbul
Milletvekili Reşit Ülker'in-, S659 sayılı Ka^mra hükümlerine tabi kural uslarda eallşaırlann aylık ve ücretlerine geçici zam
uygula mm »sına dair 819 sayılı Kamına
ek, İstanbul 'Milletvekili Coşkun: Kırca
ve 5 arkadaşı tın tr, Mahallî idarelerde v<«
Kamu İktisadi Teşebbüslerimle çalışanmemur ve hizmetlilere zam yapılması
hakkında, İstanbul! Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Emekli, âdi malûl, vazife malulü,
dul ve yetim aylığı alanlara d a geçici
zam verilmesini sağlamak üzere 5434

Sayfa
sayılı Kmekli »Sandığı Kanununa bir mail
de eklenmesine dair ve Balıkesir Milletve
kili Adnia.ii Akm'ııı, 29 . J2 . 1966 tarih
ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapıl- |
masına dair kanun teklifleri hakkımla
(1/508,
2/439, 2/518, 2/519,
2/250,
2/543, 2/544, 2/611, 2/628,
2/692)
53:54,102:105,113,143:146
İçişleri Komisyonu raporları
— U'mıUma Hı-fzııssıhha Kanununun bâ
zı (m'arîidelıeıriufİıı değiştir'ilım etsine dair ka
mın tasarısı Iıafckınlda '{1/180)
308
— Uşa(k Hi'Mefcvdkili Falhri Uğrasıaoğlu W n 22 . 3 . 1926 tarih Ve 789 sayılı Maa
rif 'Teşkilâtına dtoir Kanunun 211 ncİ ınaidUednilı ideğiştitdlnifeöine Uair İkauun tlokHİfi 'hakkında (2/259)
489
— 35'30 aayılt Kanunun Ibâzı ımadklelerinin değiştirilmesi, 'bâzı maddelerinin. kal
dırılması ı/ie ibır geçici maldldV 'eklenmesi
hakkında kanun tasarısı ile 3530 sayılı
Beklen ^Tpıibiyesi Kanununa- A +047 ısta-yılı
Kamına 'bağılı (1) sayılı cetvelde ıdc-ğliijilkllik yapılması, 6 ncı nıalJIdeısinin idıeği^tiriluııeısi 've 'bu kanunla Ibiır ek ımaltMe eklonlmeısi 'ha-kJkıııfcl» fkanun tassu-ısi'im dair (i/153;
1/321)
654
Köy İfleri Komisyonu raporu
— Toprak 've 'Su Kayna'klannı Geliçtiitiiıe BftrlikkHİ kanunu tasiarsşı ilıakkrııklla '('1/20G)
'

308

Maliye Komisyonu raporları
— Antalya !Mil]etıvekl:ili H. Fehmi 'Bozttıpe ve 3 aırkaldasj iîe Muş Milletvekili Kc1
m al Aytatş'ın, Sağlık ve öoslyal Varilini
Bakanlığı (Kuruluş ve Memurları Kanunu
na ek, -Sıtıma TCradikaByoıı ınenkez ve tıaı^ıra
tc^kil'ât Ve miiesseselerinde çatlıdan toîlhV
ımıım memar ve Mam otl il edin intı'bnlklan
ve sair tfzMİk fişleri (hakkındaki kanun UokHfEorfne dair .(2/521, 2/537)
fi54
— 1968 kalkınma istikrazı haklımda
•kamın taısaırısına Uair (1/515)
489
— Ouimihuriyet Senatosu 'Tunceli Üyeell 'MiLflımiet Ali sDemir ve 10 arkadaşı ile i

- 1 6 S»yf*

İaıııir Milletvekili 'Mustafa 'Uyar ve 'Jl fw'ka/daymıtı, Tarım Kredi •KJo,(>pie<ra1fif 1 e>ri
Kanununa bâzı 'majdldelorin eklenımeöine ve
İm kamınım foir maddesinün Ikaklın İması
na icMr daimin teklifi hakktıılda (2/75)
~ 4 . (] . '1961 tarihli ve BI.Ö ı&ayıh 'Yer
eli Usul Kanununun ;bâzı Ihıük'ümleıriııin de
ğiştiril mirain e 'W 'bâzı hükümlerinin (kaldı
rılmasına Vlair 'kanun tasarısı (hakkınlla
(H/204)
— Emekli sandıMıariyllo, maluliyet, ih
tiyarlık Yie öl'ülııı sigortalan kanunlanna
"hizmetlerin 'birieştirli'lıtrielsd (hakkındaki Ka
muna f^egiie'i Iböıc* madde ekteıtoes'Hie İdairkamın tasarısı (haîckınkla '(ifîtâ)
— Minınaş Mil lbt vekili Enver Kaplan'ın,
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanu
nuna bâzı ımadlddler eldlenımesinle (dair ka
nun teklifi (hakleınfclla (2/290)
— "1.1 . '12 . 1960 taırlilhli vıe 193 (sayılı
(TPIİI- Vergisi Kanununun Ibâzı ımaklklelerinin (ilegiştiıGümKlsinta Ve Ibâzı {madde!erinin1
yütürlükten kaldı nl'inasına Idaâr kanun
tasarısı ttıaüıl-rdda (.1/203)

554

«09

308

309

309

— TralİMm Milletvekili Ekrem Dik
men ve $ aııfeudaşımıı, 5434 isayılı T. C,
Emekli 'Sandığı 'Kanunumun 31 ndi maddefiiıııc 'bir fiıkrcı •aklennıetsi hakkındaki kanoti
teklifine ilaitr (.1/176)
308
— Türkiye 'Cumtariyeti İlıe lEıgıo Elek
trik Türk Anıonim Şirketi arasında Dcfmirfldöpnii 'Hîkluo - Elektrik tesislerinin kiesvırine ımütaalliik olarak a W d Jilen »ve *6844 sa
yılı (Kamunla tarfdik edilen ımulkıa'v*lenfe
fedhi 'hakkımdaki kainin tıasamsına tlıai'r
!
(1/392)
3Ö8
— Türkiye Oumlıiüriyet Merkez Rankaıaırtdaki Hazım1 Ibımıolannın talikimi'
•hakkınıdailci kanun tasıırüsınfa'dair < J/9*6>
489

Millî Eğitim Kommyonu raporları
— A inkara Üniversitesi kuruluş. kadrolwı hakkındaki 6239 sayılı Kanuna ek
kamın tasarısın» dıııir (1/500)
489
— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi
Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun
tasarısı hakkında (1/478)

257

Sayfa
— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ök ıkanuaa ta
sarısı hakkında (1/514)

489

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadrodan Kanununa ek kanun
tasarısı halkkında (1/532)

257

— Ege Üniversitesi kuruluş kadrolan hakkındaki 6953 sayılı Kanuna «k ka
nun tasansma dair (1/526)

309

— Ege Ündversitıesıi kuruluş kadroları
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara
ek kanun tasarısına dair (1/527)

309

— Ege ÜnâvensiteBİnde bir mühendis
lik bdüıimlerâ fakültesi kurulması ile ilgili
Ege ÜHİversitesi kuruluş Kanununa ek
kaınm tasarısı hakkında (1/528)
309
— G*eeo öğretlîmıi yapan ünıivıerBİtedevde
öğretüni üyeleri ile yardımcıLanna ve di
ğer personele ek ücret verilmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/552)

489

— Kayseri İM'Botrakilıi Atıf Haeıpaşa08*111 ve 13 arkadaşının, rulet, lHıt, langırt
ve benzeri oyun aleıt ve makdınıaiları hak
kında kanun teklifi ile HalkMnİ MiBetvekili AM ıKarahan, Oamlıuıtiyct Senatosu
üyesi Muzaffer Alaukuş ve Cumhuriyet
Senatosu esiri Üyecıi M. A'lâ Deaıuinm.', Türk
Ceza Kanununun 567 nei nuadd'esiine bir
fıkra eklenmesâne dair kamun teklifi hak
kında
2/301,173,178,180,489,567:573
— Uşaik Milletvekilli Faıhri Uğrasızoğlu'nuın 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı
Maarif Teşkilâtına daıir Kanunun 21 nei
maddesiııdn degiştârâlımıesitKe dair kanun
töklifi hakkında (2/259)
489
— 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldı
rılması ve bdr geçici madde oklenımjesi hak
kında kamun tasarısı Üe 3530 sayılı Beden
Terbiyesi Kanununla dk 4047 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelde d<eğaşiklıiık ya
pılması, 6 nei maddesinin değâştarilımıesi ve
t»u flcanunıa bir ak madde eklenmesi
hafekıııdaiki 'kanun tasarısına dalir (1/153;
1/121) •

554

— îl

_

Sayfa
Mili! Savunma Komisyonu raporları
— 1076 sayılı Yoclflk Subay ve Yedek
Askerî Memurlar •Kanununun 97 sayılı
Kanımla değişik ît ncü nvaıudeHİne bîr fık
ra ekicilininsin e dair fcaııuıı tasarısı hak
kında (1/535)
— Rize M'iilılotvaMM İsmail Sarıgöz'ün,
926 sayılı Türk SilâMı Kuvvetleri Perso
nel .Kanunu mm geeiei 4 neü nvaıldesnnfiıı

554

Sayfa
değiştimJıMe&i ve g-eçûa 18 noi maddesine
bir fıkra eklenmesine daiir kanun teklifi
hakkında (2/631)

394

— Tiirk Silâhtı Kuvvetleri le Hi&met
Kanununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sa
yılı Kanunla değişik 69 ııcu maddesinin
(b) bendinin 3 ncü fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kattım tasarısına dair
(1/523)

554

PLÂN KOMİSYONU RAPORLARI
— Adana Milletvekili Turhan DİM'İgirin, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Hakanlı
ğı Kanununun bâzı 'maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki "kanım teklifine dair
(2/351)

554

— 6234 sayılı Kny Uiisfcİ't'ülcri ile ilköğretnıen okn'Uarınm )m4 eştirilmedi hakkın
daki Kanunun 2 ııci maddesinin değiştiril
mesine dalir kanun tasarısı hakkında (t/83) 553:
554
— Antalya Milletvekili II. Fehmi BozteJK: ve 3 arkadaşı »ile Muş Milletvekili Kemal
Aytaş'ın, Sağlık ve Sosyal Yardı'm Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa ek,
Sıtma Eradîkasyonu merkez ve taşra teş
kilât ve ınüesKesekM-îndc çalışan bilûmum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
Üzlük işleri hakkımla ki kamın tekliflerine
dair (2/521, 2/537)

554

—. Ankara Milletvekili Hasan Türkay
ve 3 a i'kadarı uı n, 8 . 5 . 1967 tarih ve 864
sayılı Çalışma, Bakanlığı 'kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı
maddecinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ve hu kanuna -ek 7 ııci maddesinin " ncü
fıkrasının değfctirilmeiJme dair kanun tek
lifi hafkkıııda (2/624)
308,564:567
-— Ankaı-a ünivensitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 «aydı Kanuna ek ka
nun tasarısına "dair (1/500)

489

— 1968 kalkınma istikrazı
kanun tasarısına dair (1/515)

489

hakkında

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa, ek kanun tasa
rısı hakkında (1/478)
257

— 5247 sayılı İstanbul Ünivemtesi Ku
ruluş Kadre/lan Kanununa ek kanım ta
sarısı hakkında (.1/514)
48!)
— 5247 'sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa, ek kamın tasa
rısı halkkımla (1/532)
257
— Cezaların infazı sırmanla ve infaz
dan sonraki korunmaya ait 'kanun Us-ansı
hakkında (1/113)
— Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, (Cum
huriyet Senatosu raomur ve iç hizmetler
teşkilâtı kanunu teklifi hakkında (2/508)

308

554

— Cumhuriyet Senatosu Tııneeli Üyesi
Mehmet Ali Denvİr ve 10 arkadaşı ile İzmit*
Milletvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşı
nın, TViTitn Kredi Kooperatifleri Kanunu
na bâzı maddelerin "eki eıi"nı esine ve bu ka
nunun bir smiıtldcsimn kaldırıhnasına daiir
kanun tdttiiii haıkkmda (2/75)
554
— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bâzı hükü'inlecinin kaldı
rılmasına daür kanun tasarısı hakkında
(1/204)
309
— Kge üniversitesi kuruhış kadroları
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun
tasarısına dair (1/526)

301)

— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları
haitekımtoki 6953 ve 354 sayılı 'kanııııku'n ek
kanun tasarısına dair (1/527)

309

— Eg-e Üniversitelinde İfir mühendistik
bilimleri fakültesi 'kurulması İle ilgili Ege
Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun
tasarısı hakkında (1/528)
: 309

_

12 —

Sayfa
— Emekli sandı İdariyi o malûl iyot, İh
tiyarlık ve Ölüm sigortalan kanunlarına
h-izımrtlerin Mrleştİrilme«i hakkındaki Ka
nuna geçici bir rnraılde eklenmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/56)
•— Gece öğretimi yapan üniversitelerde
öğretim üyeleri ile yardîimcvlartna ve diğer
personele 0% üeı*et verilmeline tlair kanun
tasarısı hakkında (1/552)
— Oiimüşane Milletvekili Sabahattin Savaeı'mu, Mülkî idare amirliği tazminatı
hakkında 'kanun tcklifihıe dair (2/495)
— 2262 sayılı Sümıerbank Kanununun
6606 sayılı Kananla değiştiril-eıı 4 ncü mad
desinin değiştirilıuesi hakkındaki kanım tatasansma dair (1/55;])
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nei
mıadde&min değiştirilmesine dair ve Aydın
Milletvekili Reşat üznrda'nın, 2834 sayılı
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri
hakkındaki Kanunun 19 ve 21 nci madde
lerime fıkralar eklenmesi hakkındaki ka
nun tekliflerine, dair (2/.16, 2/177)
— Kanun ve k a r a r a aım el er icabı ola.rak
1960 yılı smınna 'kadar Tanım Katış Koope
ratiften Birilikleri ıtezdinde tekevvün eden
Haa.ine alacaklarının tepkimi hakkındaki
ikamın tasşu'iaına dair (1/2713)

308

— Maras Milletvekili Enver Kaplan'111, 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine datir
•kanun teklifli hakkında (2/290)

309

308

489

554

309

554

fıkra eklenimetsi hakkımda kamım teklifine
dair (1/176)
— Türkiye Guimhuriyiöti ite Ege rEtektrik Türk Anonim Şinkeifri arasında Demirköprü Hldro - Elelktrîk tesislerinin deivrine
mıütaallik olara)k afkıdedüen ve 6844 sayılı
Kamuntl'a tasdik edilen -mıika'veüeniıii tfe^hi
hakkında klanım tamamına dair (1/392)
— Türkiye GuımihuriyeSt Merkez 'Bamkasnıdaki Hazine bonıolarmım fljalhkimi hak
kımda ikanum tasarasıma dair (1/96)
— Türkiye Halk .Bankası vte Halk San
dıkları KanlurauınFuın fbâzı madenlerinin değiş1tirilmesine dair olanı 1 6 . 7 . 1965 tarih ve
699 sayılı Kanunıuaı '1 roci ve 2 nci madde
lerinin dıeğiştirilnıeshııe dair kamum tasarisı
hakkımda (1/510)
— 3530 sayuh Kamusum, (bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin fealdınlmaısa ve bir geçici mıadde eklenmesi
hak&ımd'a Ikanuıı tasarısı ile 3530 saydı Be
den Terbiyesi Kanunuma, ek 4047 sayılı Ka
nıma bağlı (1) saydı eeflveM'e değişiklik
yıaprimıası, 6 nci maddesinin değiştirilmesi
ve fou tanıma 'bir >ek madde eildertmösi hak
kındaki kamun tasansıma dair (1/153;
1/321)

308

308 .

489

309

'

554

Sağhk ve Sosyal Yardım Komisyonu raporları

— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değıiş'tîrilımcsine ve bâzı maddelerinin
•yürürlükten'kaklıntorıaisına dair kanun tasa
rısı hakkında- (.1/203)
309
— Rize Milletvekili Erol Yılimsaız Ak
ça!'ını, Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtı hakkınidaki 3313 sayılı Kamına 'eJk •kaniuıı teiklifime
dair (2/456)
554
— Toprak ve Su Kjayti'afclarım Grrilişitirm« Birlikleri. kamumu itasarısı haîkikffida
(1/206)
308
— Tmlbzon MitLetivekili 'Ekran Dikmem
ve 9 arkadaşınım, 54)34 sıayılı T. C. Emıekli
Sandığı Kanumununi 31 nci maddesinle 'bir

— Anfcalyai Milıltöbvekili H. Fehmi Boztepe ve 3 arkadaşı ile Muş MiHebvekili Ke
mal Aytac/ın, Saflık ve Sosyali Yiardıım. Ba
kanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununla
ek, Sıitmıa Eradiktasyon merkez ve *a§na teş'kilât ve müesseslerimde çalışan bilûmum
miömnr ve hikmetlilerin intıihaiklıaın ve sair
özlük işleri haktonldaiki kıannın teksiflerine
dair C2/521, 2/537)
554
— Dün'ya Sağlık Teşkilâttı Amayasasınom 24 ve 25 nci muaddellerimi değiştireni
metinlerinim onayı hafckında ıkamuıı tasa•nsınıa »dair (1/409)
308,562 ;563,S98:601
— Umumi HifıZ!ösı'h!hıa Kamuınuın'um: bâzı
'maddelerinin değiştirilmesinle dair karnın
tasarısı hakkındia (1/180)
308
Sanayi Komisyonu
— 3262 sayılı Sümenbanlk Kaıuıaranjun
6606 sayüı Kanunda değiştirileni 4 aıcü nifad-

- i â 8«j(fa

Sayfa
desinin değiştirilmesi halkikıındjaki (kanun
lattu-ramnıa dair (1/553)
309
Tarım Komisyonu raporları
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın
Milletvekili Reşat özarda'nın, 2834 sa
yılı Tarım satış kooperatifleri ve binlik
leri hakkındaki Kanunun 19 ve 21 nci
maddelerine fıkralar eklenmesi hakkında
kanun tekliflerine dair (2/16, 2/177)'
554
— Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/180)
308
Ticaret Komisyonu raporları
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
'Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar ve 11 ar
kadaşının, Tarım kredi
kooperatifleri
Kanununa bâzı maddelerin eklenmesine
ve bu kanunun bir maddesinin kaldırılma
sına dair kanım teklifi hakkında (2/75)
554
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar
ve 11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun
21 nci maddesinin değiştirilmesine dair ve
Aydın Milletvekili Reşat
özarda'nın,
2834 sayılı Tarım satış^ kooperatifleri ve
birlikleri hakkmdiaki Kanunun 19 ve 21
nei maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun tekliflerine dair (2/16.2/177) 554
— Kanun ve kararnameler icabı olarak
1960 yılı sonuna kadar Tarım satış koope-

ratifleri birlikleri nezdinde tekevvün eden j
Hazine alacaklarının terkini hakkındaki !
kanun tasarısına dair (1/270)
3Ş8
— Maras Milletvekili Enver Kaplan'- i
in, 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/290)
3<|>9
— Türkiye Halk Bankası ve Halk
Sandıkları Kanununun bâzı maddelerinin ;
değiştirilmesine dair olan 16 . 7 . 1965
tarih ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve
2 nei maddelerinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/510)
3<J9
Turizm v e Tanıtma Komisyonu raporları j
— Adana Milletvekili Turhan Dîlligil'- i
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakan- ;
lığı Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifine dair
(2/351)
554
Ulaştırma, Komisyonu raporu
— 26 Şubat 1966 talihinde Bern'de l '
imzalanan, Yolcuların ölmeleri ve yara- j
lanmalan halinde demiryollarının sorum
luluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli, 539
sayılı Kanunla kabul edilen Demiryolları
ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik
Milletlerarası AmUaşmaya (CIV) ek Andlaşmanın, protokollerin ve nihai AndUışmamn onaylanmasının uygun bulunduğu
!
hakkında kanun tasarısına dair (1/423) 25İ:
257,563:564,602:605

SAYIN ÜYELEKLE İLGİLİ İŞLER

Çekilmeler
— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın, a d a y gösteırilldiği tKiımriik ve Tekel Komisyonu adaybğını&an çe
kilmesi

54

— Aydın Milletvekili Nakit Menteşe'nin,
Gümrük ve Tekel Bakanlığına atanması
sejbdbüy'le Karara İktisadi Teşelbbıüölard ve
Maliye (komisyonları tüyeliklerindeın çekil
mesi (4/366)
560

— B'ütçe 've Plân Komisyonu IBa^kanı
j
Mesut Erez'in, bu göreve seçilmiş olması
dolayısfiylte tefeeilSğin öııtemnueısd v e y a p 
tığı tahrifbatı tahîkife v e tesbît etmek üızere ;
kurulan Araştırma Kbnrîsyonıu üyeliğin- I
den çekilmesi (10/16, 2 3 ; 4/365)
5^3
— Oaıziantep Milletvekili Hüseyin Yıl•maz'ı'n, Dîlelkıçe Kanma tKomıtsyonunKİan
çetdüimesi (4/352)
1$2
— Malatya Milletvekili Meihımet Deli- !
kaya'mm (milletvekilliğinden çekil'imcsi
i2

— 14
Sayfa
— Muğla Milletvekili Mhan Tekinalp'in, öe^ilmiş bulunduğu Malliye 'Komiısyonundan çekilmesi
22Ö
— Urfa M ili ot vekili Cemal Güvenin,
ıaiday gtiöiterlMiği İmar "ve leikân Komisyo
nu aldaylığıuLlan «.ekilmedi
54:55
İzinler
— Amasya ^Milletvekili Kâzını Uhusoy'uıı hastalığına 'binaen 30 . 11 . 1968 tari
hinden itibaren 22 gün izinli saayılmatsı
(IVItKİO)
"

560

— Buı^a Milletvekilli Nilüfer Gürsıoy*tuı tmazcı'ctiıi'C î>ina&n 10 . 12 . 1968 tarilıinlden litiİKtrcn 30 'gün izinli sayılması
(3/1089)
560

Sayfa
— Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nırı 'hastalığına 'binaen 1 . 1 1 . 1968 tarilıiniden 'itibaren 20 gün .izinli sayılması
(V1CR9)
'560
— Niğde Milletvekilli Mdhırnet AltmS'.\v'nn imametine binaen '11 . 11 . 196#
taılhîri'den itibaren 10 gün izinli «ayıl
ı n » ! (3/1020)
180:181
— T'iskat -Milletvekili Osman Maraç'm
hastalığına 'binaen 3 . 12 . 1968 tanlhlinkleıı
İtibaren '15 gün izinli ısa yıkması (3/1039)
560
— Urfa Milk'twldli HnJil Baltah'ııı
'hastalığına binaen 12 . 1.1. . 1968 tairihin•den 'iti'baıren 10 - gü'n İjHinH sayılması
(3/1020)
180:181
ölümler

— Erauru'm 'Milletvekili Nihat ıDilor'in
ımazıcii^tüne binaen, 11 . 11 . 1068 taırilımtı'ten îtüÎKi'pen .15 gün. izinli sayı İması
(8/1020)
180:181

— istanbul Milletvekili Selim Sarper'in vefatı (3/1035)

— 1 Jiyarbaılur Milletvekili 'Metin CiziK'lİ'nin baltalığına binaen, 19 , 11 . 1968
talihinden -Mutamı 15 ıgün izinli sayiılıııaKi (3/1039)
560

— Başkanlık Divanı seeimi. (llaşkanvekilleri, idareci üyeler, kâtipler)
25:26
—- Komisyonlara üye seçimi
26,51:58,
111:127

— İsparta Milletvekili Tahsin Arıguıı'ıııı 'hastalığıııa binaen 20 . 11. . 1968 tariIhinidcn itibaren '20 gün izinli sayılması
(0/1039)

538

Seçimler

Yasama dcfkunulmazbldan

mo

— içel Milletvekili Celâl Kılıç'in han
tallığına İbinaen, 16 . 11 . 1368 tadttıinldeıı
itibaren i20 gün İzinli sayılması (3/1039)
500
— tstanln.il Milletvekili Mustafa Gür
pınar'ım hastalığına İbinaen 6 . 12 . 1968
tarîhiridten fitShaıren 1.5 ıgıün izinli bayıl
ması (3/1039)

560

— istanbul Milletvekili Nııırettin Bulak'a izin verilmesi •(S/lOl'Ö)

44

— Kırşehir Millpıivekili Memdufo. Ertöemir ile tstanibnl Mlillletvökiili Nurettin'
lUılak'a izin verilmesi (3/1016)

44

— MaıUirı Milletvekili İbraİhİm Ay«oy'un ımaaeretme 'binaen 8 . 11 . 1968 tarİhHi'den ilübaren 15 gün 'izinli sayılması
(3/1020)
180:181

—Adana Milletvekili Turhan PilligiPiıı yasama dokunulmazlığının kaldırılması
(3/1010)
87
(3/1011)
37
(3/1031)
489
— Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı (3/1012)
37
— Denizli Milletvekili Nihat özelin,
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
(3/1021)
307:308
— Elâzığ Milletvekili Saınet Güldoğan'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması (3/1030)
489
— İsparta Milletvekili Tahsin Argun*utı yasama dokunulmazlığının kaldırılması
(3/1032)
489
— istanbul Milletvekili Tekin Erer'in
yasama dokunul mazi iğinin
kaldırılması
(3/1029)
489

15 Sayfa
— Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması (3/1013)
— Urfa Milletvekili Hüsamettin Köran'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması (3/1014) '
— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması
(3/1015)

Sayf

Dış seçimler
37

37

37

— Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştayda münhal bulunan 5 üyelik için seçi
len 10 adayın 832 sayıh Kanunun 6 ncı
maddesi gereğince nihai seçimin icrası için
T. B. M. Meclisine sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/1024)
308

E CEVAPLAR
SORULAR VE
CEVAPLAR

A — SÖZLÜ SORULAR
JAR VE CEVAPLARI
Adalet Bakanından
— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm,
1965 yılından sonra basuı suçlarından
mahkûm olanlara dair Adalet Bakanından
sözlü sorusu (6/808)
306
— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın,
Denizcilik Bankasındaki işlerden kesilen
özel aidatların iadesine dair Ulaştırma ve
Adalet bakanlarından sözlü sorusu (6/818) 528:
529
Başbakandan
— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'm, işçi ikramiyelerinin Ra
mazan Bayramından önce ödenmesine dair
Başbakan ve Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/809)
392
— Erzurum Milletvekili
Gıyasettin
Karaca'nm, Erzurum'un Pasinler ilçesi
için ne gibi ekonomik tedbirler düşünül
düğüne dair Başbakandan, sözlü sorusu
(6/798)
178
— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nnn, Konya'nın Doğanhisar İlçesinin kal
kındırılmasına dair Başbakan ve Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/566)
387

Bayındırlık Bakanından
— Burdur Milletvekili Fethi Çclikbaş'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünün
13 ncü Bölgede mevcut şantiyelerine dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/806)
306
—: Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaça'nın, Erzurum'un Karaçoban - Kara-

köprü arasındaki yolun yapımına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/801) 178

Çalışma Bakanından
— Afyon Karahiyar Milletvekili Mu- i
zaffer özdağ'm, Lübnan ve Anıp ülkele
rinde sefalet içinde yaşıyan vatandaşları- î
imza dair içişleri ve Çalışma bakanların
dan sözlü sorusu (6/81:5)
393
— Malatya Milletvekili Şaban Krik'iıı,
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallele
rinde, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait
meskenlerin, kimler için inşa ettirildiğine |
ve halen kimlerin oturduğuna dair Çalış- j
ma Bakanından sözlü sorusu (C/489)
$84
Devlet Bakanından
— Erzurum 'Mirlefcvtikili Gıyastetttinı Karaca'nını, TürkiyeMe mıevcult vekil im'amlarm duruımusia dair Devlet Bakanımdan!
sözlü sorusu: (6/802)

j
i
j
JL79

— Konyaı Mflleffevekili Nazif Ku'ruıeu- i •
nıın, (köylere imam ve din görevlisi kadro-l'arımn değfti'lımjasında hamgi esasların uygutandığına dair Devlet Batanından sözlü
sorusu (fi/797)
178
— Sakarya Milletvekili 'Hayrettin Uysal'm, Sakarya'nın Karasu il-çeısinıe bağlı
Sinianoğhı (kasalbajsımn îhtiyaç^ara'nın gideriimesine dair Deivl«t, Ticaret, Tanın,
Enerji ve Talbiî Kaynalklar vıe Köy İşleri
©afcaırl'a'nnıdarjı sözlü sorusu. (6/814)

j
I
:
|
:

393

i
I
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Sayfa
Dışişleri Balkanından
— Afyon Karaüıisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, İran ve Arap hıükümötleriıvce tars veı-ilerek, özel 'mafksatliar için1
ydtişıtiril'en Türk çocuMıanaa dair içişten,
Dışişleri ve Millî Eğitim löalkanü'anmdan!
sözlü sorassu (6/811)
392:393
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Sakarya MilMvekili BayreMâı Uysal'ın, Sakarya'nın Karamı i'l'çesine bağlı
Situaınoğlu kasabasının ih'tiyaıçl'annııı gide
rilmesine dair I>avlett, Tiûarelt, 'Tain'm,
Enerji ve Talbiî Kaymaklar ve Koy İşleri
Bakaııflarındıaıı sözlü sorusu (6/814)
393

Gümrük ve Tekel Balkanından
— Buraı MiMet^elkilİ Sadrettîn Çanga'jınn:; 'nıem'lefceti m izdeki iHlitreli sigara dar
lığı ile ilgili 6/755 sayılı «Mü sorusu
(6/755) (4/359)
315*916
İçişleri Bakanından
— Afyon Karahisıar MilMvefkili Muzaf
fer özdağ'ın, bekrçil'emı stastütsünfe dair
i d l e r i Bakaiüuidan sözlü sorusu (tö/805) 302
— Afyoni Karaıhisar Milldtvclkili Muzaf
fer Özdağ'ın, görev îbaşımda şöhidolan polis
ve emniyet görevlilerime dair İçişferi Bakatnndıaın sözlü soruıau (6/810)
392
— Afyon KJarallıisar 'Mîlldflvelkili Muzaf
fer Özdağ'ın, İran ve Arap hükiimetleriırce
'burs verilerek, özel maksatlar için yetiştiri
len Tünk çocuklarıınıa dair îoislteri, Dışiçfteri
ve Millî Eğitim BaOcanlaraııldani sötâü. soru
şa (6/811)
392:393
— Afyon Karafofear ıMMletov-eteili Muaaf-fer özdağ'ın, Ifülbnan ve Apap ü'lOtel'erind-e
sefalet içinlde yaşryan vatamdıasTıarraııza
dıair İçişleri ve Çalışmıa Bakanterınıdıaıı sos
lu sorusu (6/813)
393
— Arnikam Milletvekili fibraihim Sıtkı
'Hatipoğlu'nran, 1965 ten !beri Tcaç belediye
İbaş/kanı halklkunda rfcalhlkikat yapi'ldığıroa
dair içişleri Bakaıwnl(lanı »öalü sorusu1
(6/796)

32

Sayfa
— Eminim Milleftvelkili Adnan Şen'yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihimde Horasanılda 'vufeulbulam. hâdiselere ve Ortaokul
müdürünü Erzurumta nlakil sebebine dair
içişleri ve Millî Eğitim Rakamlarından atan'
sözlü sorusu (fl/Srö)
534
— Erzurum Milletvekili Gıyasefttm Karaca'aım, Enztırumı'uıu Kömürlü bueağıııdani
ıkaıldı-rılau jandarma tesjkil'âtınıa. dair tçişleri Baikaınımdan sözlü soruısu (6/803)
179
— Konya MiltefcveıMi Nazif Kurueıı'ımııı, yeniden İvazı ı^ammafcta olan Köy Ka
nununun ne zam'an Mıeölise sevfk edileceği
me dair İçişleri Balkanımdan söz'Mi sorusu
(6/436)
384
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'IIUM, Tüılkiye'd-0, dışardan yönetilen bir
hıristiyanlı'k propagandası olup olmadığı
ma dair İçişten Bafca.nıntda« sözlü sorusu
(•6/431)
377:378
— Konya. Min-efev.dkili Nazif Kurucu'ınun, Türkiye'de melikesi dibanla Muman
kaç dernek okluğuma dair içimleri Babanın
dan sözlü sorusu (6/430)
3T7
îmar ve îskân Bakanından

— Erzurum Mü'ldrveıkili Adnıan Ş-ouıyurt'un, İs, Ziraıa't ve Emlak Krotli İvaıılka•ları tarafından ya-ptarilıiüaflotıa ulan ikrami
ye evlerinin], yurdun mııihtelif yerlerinde
yapılmam humusunda ine düşüııüMüğüme
dair Maliye ve imar ve IsIdân foafeıaîiîaraiidaıı sözlü .sorusu (6/449)
384

Köy işleri Bakanından
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uygal'ın, Salfcaryatonn Karamı ilçesin* 'bağlı
Smanoğlu "kasabasının ihtiyatlarının gide
rilmesinle dair Devlet, Ticaret, Tarım,
Emerji ve Tabiî Kaymaklar ve Köy işlen
(balkanlarından' sözlü sorusu (6/814)
393

Maliye Bakanından
— Anyon Karahisar MİMetvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Afyon Kairaihiaar'ııı Çay il'ee>sinde tarlıası1 istilnlâık edİleıılöre dair Tıaırrm
ve Mailiye bukamlıanmdam sözlü sorusu
(6/815)
528

— 17 —
Sayfa
— Atfyotn Karahisar Milletvekili Muzaf•fer özdağ'ım, işçi ikramiyelleriniıiı Ramazan
Bayramından Önıce ödentmesine dair Başibaloan ve Maliye Bakanundan sözlü sorusu
(6/809)
392
— Erızuram Milletvekili Adraan Şmjaırt*unı, îg, Ziraat ve BmÜâik Kredi feanlkaıları tarafımdan yapttardınaktia olan ikreumiye evlerinin, yurdun mulhteüf yerlerinde
ytapilui'aısı huısusunıda me düşünüldüğünle
'dair Maliye ve İmar ve Iskıân Ibakanlaırından sözlü sorusu (6/44'9)
384
— Erzurum Milletvekilli GıyaseUtin Karaıca^ıaıı, Şenef aylığı Kanıunuınuın yürür
lüce ^rrcresindenj sonra madalya al-antt'&ra
da aylık bağlaıtaasıroa dair Malîye Bata
nından sözlü sorusu (16/800)
178
— îstanlbul Mülelfevelkîli Coşkun Kıraa'nm, Türfcîye Hükümeti ile Amerika Birle
şik Devletleri arasınd'a, Karadeniz Bakır
îşîetmefari Anlaşmasına ek olarak yapılan
aniBaşraaya dair, Maliye Bakanmdıanı sözlü
sorma (6/807)
806
— Trabzon MiBetivökili Ali Rıza Uzun-er'im, Orman Genel Müdürlüğü tteskiliâtmda çalışanılan-n terfi'lerine dtair Tarım ve
'Maliye itrafcanlanmdıan sdzlü sorusu (6/544) 387
Millet Meclisi Başkanından
— Erzurum Milletvekili Adnan Şjenyurt'un, 9 - 10 Ocaık 1969 tarihinde Hora
san'da vukulnılan hâdiselere ve Ortaokul
Müdürünün Erzurum'a nakli sebebine dair
SÖzlü sorusu (6/516)
534
— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğam'ın,
bâzı siyasi parti mîMetvekillerinin devam
sızlıklarına dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü sorusu (6/580)
387
Milli Eğitim Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Muzafer özdağ'm, İran ve Arap HükümeÜerinee burs verilerek, özel '.maiksatlar için ye
tiştirilen Türk çocuklarına dair İçişleri,
Dışişleri ve Millî Eğildim Bakanlarından
sözlü sorusu (6/811)
392:393
— Burdur Milletvekilli Fethi Çelükbaş'm, Ticaret Lfeesi mezunlarının, üniversite

lerin sosyal ilimler tedrüs eden fakültele
rine girebilme imkânlarına dair Millî Eği- •
tim Bakanından sözlü sorusu (6/504) 385:387
— Erzurum Milletvekili Adnan Şen- j
yurt'un, 9 - 10 Oeak 1967 tarihinde Hora
san'da vukubulan hâdiselere ve Ortaokul
Müdürünü Eraurum'a naMl sebebine dair
İbişleri ve MUM Eğitini bakaıdarmdan olan
sözlü sorusu (6/516)
534
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülkcr'm, ;
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adın
da, asistan veya doçent, birinin olup olma
dığına dair Mülı Eğfttim Bakanından sözlü
soruşa (6/477)
384
Sağlık re Sosyal Yardım Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Sıtma savaş personeline dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü ;
sorusu (6/816)
5$8
Sanayi Bakanından
— Erzurutm Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, Kayserime imal edilen Erciyes süt
ma'kirıalarma dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/799)
178
— Konya Milletvekili Nazlif Kuvucu'nun, Türkiye'de yabancı sermaye île kuru
lan işletmelerin istihsalinin, muayyen bir
kısmının îhraeedilmesi için alınmış bir ted
bir olup olmadığına dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/438)
384
Tarım Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf- •
fer Özdağ'ın, Afyon Karahisar'm Çay il
çesinde tarlası istimlâk edilenlere dair Ta
rım ve Maliye bakanlarından sözlü sorusu
6/815)
528
— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, hayvancılığın geliştirilmesine
dair Tanm Balkanından sözlü sorusu (6/812) 3Ö3
— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, şeker pancarının alum fiyatı
na dtair Tarım Bakamından sözlü sorusu
(6/817)
528
i
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Sayfa
— Konya Milletvekili Nazif Kumeu'nun, 1966 Ekim 'mevsiminde yapılan tohum
dağıtımında ne giM esasların nazara alın
dığına dair sorusu ve Tanın BaJkanı Bahri
Dağdaş'm sözlü cevabı (6/420)
374:377
—• Konya MBtletvdkrK Nazif Kurncu'ıran, Konya ilinde sulama ile en'tansif zi
raatı hâkim kılmak için ne gjbi çareler
düşünüldüğüne dair sorusu ve Tanm Ba
k a m Bahri Dağdaş'm. sözlü cevabı (C/434) 378:
384
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın Doğanhdsiar ilçesinin kalkındmlm'asMia dair Başbakan ve Tari'm Ba
lkanından sözlü sorusu (6/566)

387

— Sakarya •Millıetv-efcillî Hayrettin Uysal'm, Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı
Sİnanoğlu kassabafemm ihtiyaç! aranın gideribıresinc dair Devlet, Ticaret, Tarım, Ener
ji ve Ta'bûî Kaynaklar ve Köy İdleri ba
tanlarından sözlü sorusu (C/814)
393
— Sinop Milletvekili Niyazi Özgüc'ün,
647 numaralı sözlü sorusu ('6/647)

I .11

— Traıbzon Milletvekili Alti Rıza Uzuner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtmda çalışanların toerfilerme dair Tanım ve
Maliye balkanlarından sözlü sorusu (6/544) 387
B - YAZILI

SORULAR

«Adalet Bakanından
— Oanfctrı Milletvekili 'Mehmet AJıi
Arsan'm, ihraç malları kontrol lâboratuvarlarınuı ne saıman kurulacağına dnir so
rusu ve Adaleıt Bakanı Hasan Dinçer- ile
Ticaret Bakanı Ahmıcıt TürkelUn yazılı ce
vapları (7/806)
7G:80
— H a t a y Milletvekili Y a h y a İKanbol a t ' m , H a t a y ' ı n R e y h a n l ı ilçesine ıMr asliye
h u k u k hâkimi a t a n m a s ı n a d a i r Adaleıt Ba
k a n ı n d a n yazılı sorusu (7/967)

— Sakarya MiMetvdkrîIâ Hayrettin Uysal'ın, Sakarya Ceza Evinden haksız ola
rak çıkanlan gardiyanılann mağduriyet
le muin öıılenmuesdııe dair sorusu ve Adalet

!>53

Ticaret Balkanından
— Sakaıya Milletveldli Hayrettin Uysal'ın, iSakai'ya'nın Karasu ilçesine bağlı
ıSinanoğılu kasabasının ihtiyaçlarının gi
derilmesine daıir Devlet, Ticaret, Tanm,
Enerji ve T<a!biî Kaynaklar ve Köy İşleri
Bakanlarından sözlü soııısu. (6/814)

393

Ulaştırma Balkanımdan
—• .'Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun, Ulaştırma Bakanlığından di
zel ldkoınotif imaline dair sözlü sorusu
(6/754)
226
— :Kare Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun, Kars hava seierleııinin han
gi tarihte bağlıyacağıma ve hava alanı ya
pımının hangi yıl programına alınacağı
na daiı* Ulaştırma. Balkanından sözlü so
rusu. (G/333)
374
— Kayseri Milletvekili M-ekmet Yüecler'in, TCDD İşletmeleri tarafından muba
yaa edilen ayakkabılara dair Ulaştırın»
Bakanından sözlü sorusu (G/804)
220
— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm,
Denizcilik Bımlcasmdaiki :i§icrdon kesilen
özet aidatların iadesine dair Ulaştırma ve
Adalet
bakanlarından
sözlü sorusu
(6/818)
528:529
529
VE

CEVAPLAUI

Bakanı Hasan
(7/816)

DinçorUıı

yazılı

cevabı
80:81

Başbaikandan
— Artvin Millotvekili Turgut Altuıiikaya'mıı, evvelce hizım^te gînmiş ve
ya açılışı yapılmış tesislerin yeniden hiz
mete açılma ve tanıvl 'rotum törenlerine
dair sorusu ve Başbakan öüleyman Deııııinel'in yazılı cevabı (7/461)
435:443
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Söke ilçesine bağlı Balat köylülerinin is
kânı için Ziraat Bankası tarafından inşa
edilen evlere dair Iİnşjbnîkundaıt yazılı
sorusu (7/94S)

393
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Sayfa
— Bolu Milletvekili Kemal. Demir'in, •
bugüne kadar Türkiye'ye gelincik üzere
yapılmış Yabancı Sermaye müracaatlarına
dair Başbakan ve Ticaret .'Balkanımdan ya
zılı sorusu (7/929)
302
— Bolu Miltot-vokiltt Kemal Domdr'in,
Yurdumuza gelmiş bulunan yabancı ser
maye kuruluşlarının taahhütJıemnc dair
Başbakan ve Ticaret Balkanından yazılı
sorusu (7/928)
302
— 'Bursa Milletvekili Sadrettfoı Çanga'ııın, cevabı geciken soru
önergesine
dair Başbakandan yazılı sorueu (7/939)
306:
307
— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nu ve Türkiyıe Petrol Kanunu ile Türki
ye'de bulunan yabancı Sermaye İmruluşlarının kârlarına dair Başba'kan, Maliye
ve Ticaret bakanlarından yazılı sorusu
(7/931)
302:303
— Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'm, Adıyaman'ın muhtelif ihtiyaçlannın karşılanmasına dair Başbakandan yıazıh sorusu (7/968)
553
— Manisa Milletvekilli Mustafa Ok'un, Eıslki Deniz Kuvvetleri Kuiünandanının
demecime dair sorusu ve Başbakan Süley
man DömirePin yazılı eovabı (7/849) 475:477
— Sakarya [Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Türkiye Mîllî Gençlik Teşkilâtına
ayrılan paranın ne zaman verileceğine dair
sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in
yazılı cevabı (7/834)
470:471
— Samsun 'Milletvekili Kâhıran Evliyaoğlu'nun, Türkiye'deki yabancı sermaye
kuruluşlarının hangilerinin Montaj Tali
matnamesine göre faaliyet gösterdiğine
dair Başbakan, Sanayi ve Ticaret bakan
larından yazılı sorusu (7/930)
302.
— (Sivas Milletvekili M. Kemal Palaoğlu'nun, yabancı sermaye kuruluş ve or
taklıklarının elde ettikleri kâra dair Baş
bakan ve Maliye Bakanından yazılı sorusu
(7/932)
— Trabzon Milletvekili Ali Uıza, Uzuncr'in, Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan

303

kadroların tevziine dair Başbakandan ya
zılı sorusu (7/910)
'
553
Bayındırlık Bakanından
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Kemer Barajı lojmanlarının eği
tim işlerinde kullanılmasına ddhr sorusu
ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, Tarım
Bakanı Bahri Dağdaş ve Millî Eğitim Ba
kanı îlhami Ertcm'in yazılı cevaplan
(7/730)
67:68
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Poyraz
köyünde barınak yapılmasına dair Ba
yındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/947) 393
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Durusu
köyü yolunun 3 kilometrelik kısmının ya
pılmama sebebine dair Bayındırlık ve Koy
işleri bakanlarından yazılı sorusu (7/926) &02
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
. Uzun'un, Kırklareli'nc bağlı Midye buca
ğının kalikındırıl masına dair Köy İşleri,
Bayındırlık, Turizm ve Tanıtma, Ticaret
ye Millî Eğitim bakanlanndan yazılı soru
su (7/934)
303
— .Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sakarya'nın Karasu ilçesi İnsani
ye köyünün su baskınlarından korunması
na ve Ihsaniye - Yenimahalle arasında
köprü yapılmasına dair yazılı sorusu ve
Bayındırlık Bakam Orhan Alp, Köy İşle
ri Bakanı İL Turgut Toker ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in
yazılı cevaplan (7/854)
477:479
Çalışma Bakanından
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'ım, işçilerin emeklilik durumlarında,
1950 den evvelki hizmetlerinin nazara
alınmasına dair sorusu ve Çalışma Baka
nı Ali Naili Erdem'in
yazılı cevabı
(7/899)
481
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumundan
istenen ferdî mesken kredisine dair Çalış
ma Bakanından yazılı sorusu (7/963)
;529

Sayfa
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu*nun, Sosyal .Sigortalar Kurumunun
Sinop ve Kızılcahamam'daki otel ve tesisle
rinin kiralanmasına dair Çalışma Baka
nından yazılı sorusu (7/964)
529

Sayfa

:— Giresun MîlletveMlİ Kuıdrelt Bosııter'iıi, Balkattîafc ve Bakanlığa 'bağlı kwruıluşlarıın uıerkez teşkilâtlında çalıştırılanı
pereonc'ie ve yapılan işlene dair sorusu ve
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Balkanı Refet
Sezgkı'in yazılı cevabı (7/744)
69:72

vabı. (7/861)
479:480
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bilecik'te bir şarap fabrikası tesisine
ve şerbotçiotu ziraatımın geliştirilmesine
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı
İbrahim Tekİn'in yazılı cevabı. (7/870) 93:94

— Sakarya MiîletvekıiK Hayrettin Uysal'un, Adapazarı'nın Budaklar köyü ara
zilerinin su basık ini arından 'koruınımaGinıa
d.jııir M-aliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar
ve Köy taleri bakanlarından yazılı sorusu
(7/960)
529
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Ncbi— Salkarya Milletvekilli Hayrettin Uyoğlu'nun, ytftde üzerinden çalışan işçilere
sal'm, Çark srayunun Sakarya «nehrine Toadair Çalışma Bakanından yazılı sorusu
rr-Jfcığı yönde, taşmaları anlemelk konusun*
(7/965)
529
da, tedbir ahnlmasina dair SOTTOU ve Köy
Işleıli Bakanı II. Turgut Tofcer ile Enerji
Devlet Bakanımdan
ve Tabiî Kaynaklar Balsam Reiet Sezginin
— Aydın Milletvekilli M. Şükrü Koç'un,
yazılı oovapları (7/810)
459:460
Aydın'ın Kuyucak ilçesi tapu sicil muhafı
— Sakarya Milletvekili Hayrelttiin Uyzına dair Devlet Başkanımdan yazıfla sorusu
sall'un, Sakaryalnm Akyazı 'ilçesine foağlı
(7/950)
393 Endoğdu ve Kazancı köylerSmli ^ayıran Mu
durnu Çayının taşmasının önlenım>esİBe dair
— Çankırı Milletvekili Mehmet A1Ü Arsorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
san'ın, Güreş sporunun ıs-ıaıh 'ediiimesine
lkanı Refet Seagin%ı yazılı cevabı (7/837)
dair ısomısu ve Deflet B&kaını Kâmıül Oeak'472:473
m yazılı eevaibı (7/799)
73:76— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy«al'm, Sakarya'nın Akyazı ve Henı&ek jlçeDışişleri Baikanmdam,
leTÂnc bağlı köylerde arazileri 'elinden alı
— Çanakkale MilletveMld Otöıad Banan köyıllüiVre paralarımın; ödenmesine dair
'ban'm, Tüfldıerüu, tnebaılıtı - Lepant deniz
sorusu ve Enerjit ve Tabiî Kaynaklar Ba
savaşımdaki (mağlûbiyetini ıticlshdit için yapı
kanı Refet Sozgin'in yazılı oevaibı (7/836)
lan hazırlıklara dair Dışişlsrli Balkanımdan
471472
yarala sorusu. (7/923)
220
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sakarya'n/ın Karasu lilçesi İhsanİlye
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamrtdan
köyünün su 'bas/kınlarından korunmasınla
ve İnsaniye - YeninmBftıalİe arasımda köp
— Afyon Karahısar Mfflıetvöküi Mu
rü yapılmasına dair yazılı sonusu ve Bayın
rat önerün, Bber ve Ak&eMr gülü taşkın
dırlık Balkanı Ohan Alp, Köy İşleri Balka
larının önlıenini'essine dair soruştu ve Enerji
nı H. Turgult Toker ile Enferji ve Taibiî
ve Taibıu Kaymaklar Bakanı Refeit Sezgîn'Kaynaklar Bakanı Refet Sezginin yazdı
in yazılı «evalbı (7/819)
81:82
cevaplan (7/654)
477:479
— BilTedik Milletvekili Şaıdli Bimay'ın,
Gümrük ve Tekel Bakanından
Bilecik bölgesindeki mermer ıSstühsa.linin
artırılmasına ve Darıdere vo Ham'italhat
— Adana Milletvekili Mahmut Boz
barajlarının aue zaman inşa ddilfeeeğin'e dair
doğan'ın, Adana'nın Bahçe ilçesine tütün
sorusıı ve Enerji ve Tabiî Kaynaltelar Ba
uzmanı verilmesine ve tütün alım yeri ya
lkanı Refet Saagin'in yazılı cevabı (7/874)
pılmasına dair sorusu ve Gümrük ve Te480:481 kul Bakanı İbrahim Tekİn'in yazılı ce

Sayfa
— Bursa Milletvekili Sadrcttİn Çanga'mıı, filitrcü sigara darlığının sebebine
dair Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı
sorusu. (7/953)
393
— 'Kırklareli Milletvekili Hasan Tali
sin Uzun'un, Kırklarcli'nin Üsküp buca
ğında yapılan el sanatlarının pazarlanmasına dair Koy İşleri, Millî Eğitim ve
Gümrük ve Tekel bakanlarından yazılı
sorusu. (7/956)
393
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, yaprak tütününün rekolte, maliyet ve
satış fiyatı ile ortalama ihraç ve miktarı
na dıair sorusu ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı İbrahim Tekin ile Ticaret Cakanı Ah
met Türkel'in yazılı cevaplan. (7/867) 83:93

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, Belediye Meclisi Üyesi olmıyan
bir zatın, kanunsuz olarak Süeüllü Be
lediyesi Bask an vekilliğine getirilmesine
dair sorusu ve İçişleri Bakıanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı. (7/778)
455
— Konya Milletvekili S. Faruk önder'in, tapulu ve imar parselli arsaların ge
cekonducular tarafından işgal edilmesi
nin önlenmesine dair içişleri ve imar ve
İskân bakanlarından yazılı sorusu. (7/962) 529
— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğhı'nun, Anlîiara Belediyesinde ya
pılan nakil ve değişikliklere dıair sorusu
ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ııı yazılı
cevabı. (7/847)
475

İçişleri Bakanından

İmar ve İskân Bakanından

— 'Amasya Milletvekili Ahmet Demirlay'm, Amasya'nın, Belevi ve Geydoğan
köyleri arasında meydana gelen olaylara
dair içişleri ve Tarım bakanlarından ya
zılı sorusu. (7/937)
306
— Aydın Milletvekili M, Şükrü Koç'
un, Aydın ilinin Esençay köyü muhtarı
na dair içişleri Bakanından yazılı soru
su. (7/952)
393
— Diyarbakır Milletvekili Tank Ziyıa Ekinei'nİn, İBolu'nun Mengen ilçesine
bağlı Kavaeık köyünde yeniden inşa edi
lecek ilkokul arazisinin istimlâkine dair
yazılı sorusu ve Millî Eğdtim Bakanı 11 ha
mi Ertem ile içişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı cevapları. (7/792)
455:457
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un Zeytinburnu Yeşiltepe'deki iki sokağın açılışiyle ilgili kamulaştır
maya dair içişleri, İmiar ve İskân bakanlanndan yazılı sorusu. (7/927)
302

— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, belediyelerin Ular Bankasınca ne
şekilde finanse edildiğine dair sorusu ve
İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'mm yazılı cevabı. (7/914)
30,485
— Erzuram Milletvekili Adnan ıŞcnyurt'un, 1968 yılı içerisinde İller Banka
sın ca hangi belediyelere yardım yapıldı
ğına dair imar ve İskân Bakanından ya
zılı sorusu. (7/958)
393
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum'un, Tortum ilçesine
bağlı Aksu köyünün başka bir yere nak
line dair sorusu ve imar ve İskân Bakam
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı.
(7/892)
96:97
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, istanbul'un, Şişli ve Gürsel mahUalesiııdeki gecekondulara dair İmar ve İskân
Bakanından yazılı sorusu. (7/925)
302

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Balkaya
köyü ile Evrenli köyü arasındaki hudut
ihtilâfına dair İçişleri Bakanından yazılı
sorusu. (7/935)
303
— Kırklareli ıMiEctvekdli Hasan Tah
sin Uzun'un, Trafik fonundan hangi bele
diyelere yardım yapıldığına dair İçişleri
Bakanından yazılı sorusu. (7/954)
393

Sayfa

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un Zcytinburnu Yeşiltepe'de
ki iki sokağın açılışiyle ilgili kamulaştır
maya dair içişleri, İmar ve İskân bakan
larından yazılı sorusu. (7/927)
302
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, İller Bankasının yıllık kâ
rından, Kırklareli'ne ne kadarının tahsis
edildiğine dair İmar ve iskân Bakanın
dan yazılı sorusu. (7/957)
393
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Sayfa
••— Konya Milletvekili S. Faruk ön
derlin, tapulu ve imar parselli arsaların
gecekonducular tarafından işgal edilmesi
nin önlenmesine dair İçişleri ve İmar ve
ve İskân bakanlarından yazılı sorusu,
(7/962)
529
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya'nın, Akyazı ilçesine bağlı
Teketaban köyünde evi yanan bir şahsa
yardım yapılmasına dair İmar ve İskân
Bakanından yazılı sorusu. (7/948)
393
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, Gaziantep'in, Nizip ilçesindeki
gecekonducuların iskânına dair İmar ve
İskân Bakanından yazılı sorusu. (7/966)
529
Koy işleri Bakanından
— Adana Milletvekili Bekir Tünay'm,
Adana'nm Kadirli ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair sorusu ve
Köy İşleri Bakanı H. Turgut Toker'in ya
zılı cevabı (7/830)'
469:470
— Adana Milletvekili Bekir Tünay'm,
Adana'nın Kadirli ilçesine bağlı Mehirli
köyü yolunun ne zaman yapılacağına
dair sorusu ve Köy işleri Bakanı H, Tur
gut Toker'in yazılı cevabı (7/831) ;
470
— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
rat öner'in, Afyon'da, 1965 - 1968 yılla
rında içme suyu sağlanan ve sağlanması' n a başlanan yerlere yapılan harcamalara
dair sorusu ve Koy işleri Bakam H. Tur
gut Toker'in yazılı cevabı (7/821)
463:468
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Nazilli ile ilçeler arası irtibat yolunun
yapılmasına dair Köy işleri Bakanından
yazılı sorusu (7/943)
393
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın,
Bilccik'ın bâzı ilçelerinin, orman köylerini
kalkındırma yardımlarından faydalandı
rılmalarına dair sorusu ve Köy işleri Ba
kanı H. Turgut Toker'in yazılı cevabı
(7/803)
459
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
istanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Durusu
köyü yolunun 3 kilometrelik kısmının ya
pılmama sebebine dair Bayındırlık ve

Sayfa
Köy işleri bakanlarından yazılı sorusu
(7/926)
302
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
istanbul'un örcünlü köyüne su getiren
boru hattının p ati ama sebebine dair Köy
işleri Bakanından yazılı sorusu (7/924)
302
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Dereköy
bucağının kalkındırılmasına dair Köy İş
leri, Millî Eğitim ve Turizm ve Tanıtma
bakanlarından yazılı sorusu (7/956)
393
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Midye bu
cağının kalkındırılmasına dair Köy işleri,
Bayındırlık, Turizm ve Tanıtma, Ticaret
ve Millî Eğitim bakanlıklarından yazılı
sorusu (7/934)
303
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'nin Üsküp buca
ğında yapılan el sanatlarının pazarlanmasına dair Köy işleri, Millî Eğitim ve Güm
rük ve Tekel bakanlarından yazılı sorusu
(7/955)
393
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysa.l'ın, Adapazarı'na bağlı bâzı köylerin
içme sularının kesilmesinin önlenmesine
dair sorusu ve Köy işleri Bakanı II. Tur
gut Toker'in yazılı cevabı (7/813)
460:461
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyaal'ın, Adapazarı'nın Budaklar köyü ara
zilerinin su baskınlarından korunmasına
dair Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar
ve Koy idleri bakanlarından yazılı sorusu
(7/960)
529
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, bataklığı kurutarak meydana getir
diği araziyi 45 yıl zilyedinde bulunduran
şahsın müktesep hakkına dair Maliye ve
Köy işleri bakanlarından yazılı sorusu
(7/959)
529
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Çark suyunun Sakarya nehrine ka
rıştığı yerde, taşmaları önlemek konusun
da, tedbir alınmasına dair sorusu Köy iş
leri Bakanı H. Turgut Toker ile Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in cevaplan (7/810)
459:460

-aa_
Sayfa
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya'nın Akçapınar köyü yolu
nun yarım bırakılma sebebine dair Koy
İşleri Bakanından yazılı sorusu (7/961)1
529
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya'nın Karasu ilçesinin Kuvudere köyünün Demirlik ve Tepe mahal
lelerinin susuzluktan kurtarılmasına dair
sorusu ve Köy İşleri Bakanı H. Turgut
Toker'in yazılı cevabı (7/824)
468:469
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, Sivas'ın Kutlukaya halkının topraklandırıîmasına dair Köy İşleri Baka
nından yazılı sorusu (7/949)'
393
— Tunceli Milletvekili Hasan Unlü'nün, Erzincan'ın Kemah ilçesindeki mera
ihtilâfı konusunda Danıştay Kararının in
faz edilmeme sebebine dair sorusu ve Köy
işleri Bakanı H, Turgut Toker'in yazılı
cevabı (7/814)
461:463
Maliye Bakanından
— Bursa MiHatvefloili Sadrıettâm Çanga'mn, tasarruf bonosu kuponlarının .veril
mesine dair Maliye Bakanından yazılı
sorusu (7/969)
553
— Çamım MiıLlotvelldli Hasan Lâtif
Sarıyüce'nin, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek meslek okullarından ayrılan
228 adod Öğrenciye dair sorusu ve Maliye
Bakanı 'Cihat iBilgehan'm yazıla cevabı
(7/674)
• 444:454
— Erzurum Milletvekilli Adnan Şenyurt'un, memur evleri yapılmasına dair
sorusu ve Maliye Balkanı CÜıaıt Bdlge-han'uı yazılı ecvaıbı (7/891)
95:96
— Giresun MillötvıeMLi Kudret Bosuter'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
ve Tiiıtidye Petrol Kanunu ile Türkiye'de
bulunan yabancı sermaye kuruluşlarınım
kârlarına dair Başbaıkan, Maliye ve
Ticaret balkanlarından yazılı sorusu
(7/931)
302:303
— Mardin MilletvökiH İbrahim Aysoyun, Mardin Defterdarlığınca Ödenmesi ge
reken borçlara dair Maliye -Bakanından
yazılı sorusu (7/913)

30

Sayfa
— Sakarya Milktveikili Hayrettin Uy- J
sal'm, Adapazannın Budalklar köyü arazi
lerinin su Ibaskınlarından korunmasına j
dair Maliye ve Enerjli ve Tabiî Kaynaklar
ve Köy İşleri bakanlarından yazılı sorusu,
(7/960)
5^9
—fâ&lfearyaMdlletveikdli Hayrettin Uysal'ın, bataklığı kurutarak meydana getir- |
diği araziyi 45 yıl zilyeddnde bulunduran i
şahsın müktesep haıkıkma dair Maliye ve !
Köy işleri bakanlarından yazılı sorusu
(7/959)
5B9
— iSivas 'Milletvekili M. (Kemal ıPalaoğlu'nun, Yabancı Sermaye kuruluş ve or
taklıklarının »edde ettikleri kasra, dair Başkaban ve Maliye (Bakamından yazılı so
rusu (7/932)
303
— Trabzon Milletveikâİl Ali Rıza Uzuner'in, Amenika Birleşik Devletleri ile ya
pılan anlaşma 'gereğince .getirtilen araçla
rın dağıtımına dair Maliye Bakanından
yazılı ısorusu (7/946)
393
Millet MecBaî Balkanından

'

— 'Zonguldak: 'MilItetveMli Elkmel Çe- :
tiner'Jm, esas 7/670, 661, 683 ve 765 nu
maralı yazılı soru 'Cevaplarının geciktiril
diğinle daâr sorusu ve iMftltet Meclisi (Baş- , ,
;kanı Perruh Sozıbeyli'ııdın yazılı cevabı
(7/909)
100:101
[

Milli Eğitim Balkanından
—. Adana tMiiletveMü ÎKemal Sarı- |
İbrahimoğlu'nuın, Adana 'köylerinin ilk
okul ihtiyacının hangi yıl programına
alındığına dair sorusu ve IMillî Eğürtnım (Ba
kanı îlhami Ertem'in yazılı esvabı
(7/893)
97İ98
— Adana fMıÜletvteikıiıli Mahımut İBozdoğun'ın, Adana'mn <Mis£s 'bucağına bir orta- '
okul yapılımasına dair .Millî Eğ&hLm Baka- j
nmdan yazdı sorusu (7/922)
}79
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo- [
ğan'ın, Adana'nm Misfis bucağına, bir orta
okul yapılmasına dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı İlhamı Ertantin yazılı ceva
bı (7/922)
485:^86

Sayfa
— 'Adıyaman MilletvakilA (Süleyman
Araf Enıre'nön, İdse ve 'ortaokullardaki din
derslerinin yeniden tanzim edtiknesLııc da
ir sorusu ve Millî* Eğitim Bakanı llhami Ertemin yazılı cevabı (7/789)
457:459
— Aydm Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, eğitim ödeneklerini aiaımıyan ilko
kul öğretmenlerine dair sorusu ve Mîllî
Eğitim Bakanı îlhamıâ Ertem'in yazılı ce
vabı (7/912)
484:485'
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Kemer Barajı lojmanlarının eği
timi tj§lcmn<le 'kullanılmasına dair BÖTUSU -ve
Bayındırlik Balkanı Orhan Alp Tanım Ba
kam Bahri Dağdas ve Millî Eğitim Baka
nı İlhamı Ertem 1in yazılı cevapları
(7/730)
67:68
— Aydın Milletvekili M, Kemal Yılmaz'ın, Nazilli'de ikinci bir lise açılmasına
dair Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu
(7/942)
393
— Aydın Milletvekili M, Şükrü Koç'un,
Aydm'da bir akşam lisesi açılmasına dair
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı tlhami Er
tem'in yazılı cevabı (7/897)
98:99
— Aydın Milletvekili M, Şükrü Koç'un,
Aydın ilinin Yaykın bölgesinde bir orta
okul açılmasına dair Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı sorusu (7/944)
393
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm,
Bilecik'te bir yatılı öğretmen okulu inşası
ile Bozüyük'te lise. açılmasına dair sorusu
ve Millî Eğitim Bakanı tlhami Ertem'in
yazılı cevabı (7/801)
76
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm,
«Bugün» gazetesinde bir öğretmen hak
kında yayınlanan haber dolayısiyle tahki
kat yapılıp yapılmadığına dair sorusu ve
Millî Eğitim Bakanı tlhami Ertem'in yazılı
cevabı (7/660)
443:444
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Orta - Doğu Teknik Üniversitesindeki
boykot olayına dair sorusu ve Millî Eğitim
Bakanı tlhami Ertem'in yazılı cevabı
(7/598)
65
— Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'in, bâzı üniversite ve yüksek okullarda
gece öğretimi yapılmasına dair Millî Eği
tim Bakanından yazılı sorusu, (7/920)
179

Sayfa
— Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm, Bolu Kız îlköğretmen Okulu Mü
dürünün tâyinine dair Millî Eğitim Baka
nından yazılı sorusu (7/919)
179
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif
Sarıyüce'nin, Ankara Teknik Yüksek öğ
retmen Okulu ve Kız Teknik Yüksek öğ
retmen Okulu ve Trabzon, Buca Eğitim
Enstitüsünden ayrılan öğrencilere dair so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı tlhami Er
tem'in yazılı cevabı (7/672)
444
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, yeni yazılan ders kitaplarının in
celenmesine dair Millî Eğitim Bakanından
yazılı Borusu (7/918)
179
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ekinci'nin, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı
Kavacık köyünde yeniden inşa edilecek
ilkokul arazisinin istimlâkine dair sorusu
ve Millî Eğitim Bakanı Ilhami Ertem ile
İçişleri Bakanı Faruk Sükan*ın yazılı ce
vapları (7/792)
455:457
— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine açı
lan dâvalara dair sorusu ve Millî Eğitim
Bakanı tlhami Ertem'in yazılı cevabı
(7/647)
65:66
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uaun'un, Karklareli'ne bağlı Dereköy
bucağının kalkındırılmasına dair Köy iş
leri, Millî Eğitim ve Turizm ve Tanıtma
bakanlarından yazılı sorusu (7/956)
393
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırk]areli*ne bağlı Midye
bucağının kalkındırılmasına dair Köy İşle
ri, Bayındırlık, Turizm ve Tanıtma, Tica
ret ve Millî Eğitim bakanlarından yazılı
sorusu (7/934)
303
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzunum, Kıarklarelî'nin üsküp buca
ğında yapılan el sanatlarının pazarlanmasma dair Köy İşleri, Millî Eğitim ve Güm
rük ve Tekel bakanlarından yazılı sorusu.
(7/955)
393
— Konya Milletvekili S, Faruk önder'in, Millî Eğitim Bakanlığı mensupla
rından bâzılarının şahsi menfaat temin et
tikleri yolundaki söylentilere dair sorusu

— 25 —
Sayfa
ve Millî Eğilim Bakanı tlhami
yazılı cevabı (7/901)

Ertem'in
482:484

— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, Muş'un Bulanık ilçesindeki lise bina
sına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı
îlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/734)
68:69
— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, liselerden mezun olanların
tamamının, üniversite ve yüksek okulla
ra alınıp alınraıyacağına dair sorusu ve
Millî Eğitim Bakanı tlhami Ertem'in yazılı
cevabı (7/842)
473:474

Millî Savunma Bakanından
— Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğlu'nun, Ankara - İstanbul yolu üzerinde
yapılan top atışlarının başka bir bölgede
yapılmasına dair sorusu ve Millî Savunma
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı eevabı
(7/887)
94:95
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı
Yazıhgürgen köyünde oturan üç Millî Mü
cadele Kahramanına, İstiklâl Madalyası
beratı ile şeref aylığı verilmesine dair
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ahmet
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/857)
82:83
Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanından
— Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'nun, Türkiye'deki ilâç türüne ve it
hal edilen ilâçlara dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanmdan yazılı sorusu (7/941) 307
Sanayi Bakanından
— (Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun, Türkiye'deki yabancı serma
ye kuruluşlarının hangilerinin Montaj Ta
limatnamesine göre faaliyet gösterdiğine
dair Başbakan, Sanayi ve Ticaret bakan
larından yazılı sorusu (7/930)
302
Tanm Bakanmdan
— Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'ın, Amasya'nın, Belevi ve Geydoğan
köyleri arasında meydana gelen olaylara

Sajlfa
dair İçişleri ve Tarım bakanlarından yazıh
sorusu (7/937)
3f>6
— Aydın Milletvekili M. Kental Yıl- !
maz'm, ıKemer Barajı lojmanlarının eği- j
tim işlerinde kullanılmasına dair sorusu i
ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, Tarım
Bakanı Bahri Dağdaş ve Millî Eğitim
Bakanı Ilhami Ertem'in yazılı cevapları
(7/730)
67:|S8
— Bursa Milletvekili Kasım ünadım'm,Tıayvan yetiştiricilerin kalkındırılması
na dair Tarım Bakanından yazılı sorusu
(7/917)
179
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'nin Vize ilçesinde
dağıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım <
Bakanından yazılı sorusu (7/936)
3)33
— Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, • '
Ayancık, Yonga Levha Fabrikasının inşa- i
sına ne zaman başlanacağına dair Tarım
Bakanından yazılı sorusu (7/921)
179
Ticaret Bakanından
— Aydın Milletvekili M Şükrü Koç'
un, Aydm'ın Kuyucak ilçesi Ziraat Banka
sı Şube Müdürüne dair Ticaret Bakanın- •
dan yazılı sorusu .(7/951)
3^3
— Bolu Milletvekili Kemal Demir'in,
bugüne kadar Türkiye'ye gelmek üzere
yapılmış yabancı sermaye müracaatlarına
dair Başbakan ve Ticaret Bakanından ya
zılı sorusu (7/929)
302
— Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, i
yurdumuza gelmiş bulunan yabancı ser- !
maye kuruluşlarının taahhütlerine dair ;
Başbakan ve Ticaret Bakanından yazılı so
rusu (7/928)
302
— Çankırı Milletvekili Mehmet Alî
Arsan'ın, ihraç malları kontrol Iâboratuvarlarınm ne zaman kurulacağına dair
sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dİnçer
ile Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı
cevapları (7/806)
76:J80
— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu
ve Türkiye Petrol Kanunu ile Türkiye'de
bulunan yabancı sermaye kuruluşlarının
kârlarına dair Başbakan, Maliye ve Ti- ;

- M enret bakanlanndan yazılı sorusu (7/931)

Sayfa
302:
303

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Dereköy bu
cağının kalkındırılmasına dair Köy iğleri,
Millî Eğitim ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlanndan yazılı sorusu (7/956)
393
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Midye buca
ğının kalkındırılmasına dair Köy İşleri, Bayındırlıik, Turizm ve Tanıtma, Ticaret ve
Millî Eğitim bakanlıklarından yazılı soru« ı (7/934)
303
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
yaprak tütünün rekolte, maliyet ve satış
fiyatı ile ortalama ihraç ve miktarına dair
sorusu ve Gümrük ve Tefeci Balkanı İbraMltn Tekin îte Ticaret Balkanı Ahmet Türıkelln yazılı cevaplan (7/867)
8 :93
— Niğde Milletvekilli Ruhi Soyer'in,
Elektrikle balı'k avlanmasına dair Ticaret
"307
Balkanından yazılı sorusu (7/940)
— Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun, Türkiye'deki Yabancı Sermaye
'kumluşlannın hangilerinin Montaj Talâmatmaraıesline göre faaliyet gösterdiğine daİ'r Başbakan, Sanayi ve TCcaret bakanların
302
dan yazılı eomsu (7/930)
— Zonguldak Milletvekili Ek'mel Çe•flmer'in, ithalât ve ihracat yapmaktan menedilen gayrimüslimierc tefkrar müsaade
verilme sebebine dair sorusu ve Ticaret
Baltanı Ahmet Türkelin yazılı cevabı
(7/765)
T.2.73

Turizm ve Tanıtma Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvetoıli Şevki
Gülerîn, Afyon Karahisar'm Emirdağ il
çesinde turizm belgesini haiz turizm acentaıst bulunup bulunmadığına dair sorusu ve
Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın yazılı eevaıbı (7/905)

99

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin UsunSın, Kırklareli'ne bağlı Midye bu
cağının ifcal'lundmlmasma daftr Köy işleri,
Bayındırlık, Turizm ve Tanıtma, Ticaret
ve Millî Eğitim 'bakanlıklarından yazılı so- •
rusu (7/934)
303

Sayfa
Ulaştırma Bakanından
— Bursa Milletvc'kdJîİ Sadrettin Çanga'ııın, Bursa'ya yeni bir hava alanı yapılma
sına dair Ulaştınna Bakanından yazılı so
rusu (7/938)
306
—• Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nuıı Devlet DomİTyolian fabrikasîivda imal edilen lokomotiflere -dair Ulaş
tırma Balkanından yazılı sorusu (7/933)
303
Tasarılar
—• 654 sayılı Toplum Za'bıtiası kuralına
sı hakkında Kanunun 1 ve 3 neü maddele
307
rinin değiştirilin esiine dair (1/560)
— 0234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilkÖğrottneıı dimi lam nm 'b-ipfeg'tirilnıesi haklundaM Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesinc dair (1/89)
553:554
— Ankaaa Üniversitesi 1968 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya307
pıliması halkkında (1/564)
— Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçio
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/560)
36
— Ankara Ünivcraifce&i 1969 yılı Bütçe
'kanunu tasarısı (1/568)
307
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
489
nun ta's;vrısı (1/500)
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1908 yılı Bütçe Kanununa b a ğ l ı ' ( A / l )
ve (A/2) işaretli cetvelleri 'arasında
15 000 000 liralık aktarma yapılması hak
kında (1/539)
529
— Beden Terbiyesi Geırel Müdürlüğü
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/569)
307
— 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar -Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair (2/759)
181:182
—. 539 sayılı Kanunla kabul edilen De
miryolları ile Yolcu ve Bagaj taşımalanna
müteallik
Milletlerarası
Andlaşmaya
(CIV) efe Andlaşmanın, protokollerin ve
nihai Andlaşmanın onaylanmasının uygun
bulunduğu hak/tında (1/423)
256:257,563:
564,602:605
— 1076 sayılı Yedek Su'bay ve lûcdek
Askeri Memurlar Kanununun 97 sayılı Ka-
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nunla değişik 3 ncü maddesine bir fıkra
eklenmesine d>air (1/535)
554
— 1968 kalkınma istikrazı hakkında
(1/515)
489
— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin İmar
ve İskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı
kısımlarına 49 900 000 liralık ek ödenek
verilmesi hakkında (1/566)
307
— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/516)
529
— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/561)
110,529
— 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı
(1/567)
307
— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasansı (1/478)
257
— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı (1/514)
489
— 5247 (Sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı (1/532)
257

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı
(1/572)
307
— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun bâzı hükümlerinin de- j
ğiştirilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldı- i
nlmasına dair (1/204)
3Ö9
— Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının
24 ve 25 nci maddelerini değiştiren me- j
tinlerinin onayı hakkında (1/409) 308,562:5(jj3t
598:6)01
— Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka- i
nunû tasarısı, (1/573)
3(07
— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun
tasarısı (1/526)
3;09
— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara |
ek kanun tasarısı (1/527)
3f)9
— Ege Üniversitesinde bir mühendislik
bilimleri fakültesi kurulması ile ilgili Ege
Üniversitesi kuruluş Kanununa ek kanun
tasarısı (1/528)
309
— Emekli sandıklariyle maluliyet, ih
tiyarlık ve Ölüm sigortalan kanunlarına i
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Ka- \
nuna geçici bir madde eklenmesine dair Ş
(1/56)
3! 08
— Gece Öğretimi yapan üniversitelerde
öğretim üyeleıî île yatırımcılarıma ve di
ğer personele ek ücret verilmesine dafr
(1/552)
489
— Hacettepe Üniversitesi Jl*9'69 yıllı Biat- !
çe kanunu tasarısı (1/574)
#07
— Hufdut vo SaMller Sağlık ve Genel
Miliürlü^ü 1969 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı (1/875)
#07"
— 2262 sayılı Sümerbank Kanrununurı
6606 «ayılı Kanımla değiştirilen 4 ncü rnıald'dimînin 'clteğîştirilm'esî hakkında (1/553)
309
1
— Iraar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve '.'
vazifeleri îı-akîkuıida 7116 sayılı Kanunun '<
3 ncü ve 7 ııei ımaidd el erinin d eğiştin İlme- ;
sine, bıı kanuna 'bit* ımaldkle elklenırnıesine î
ve 3656 sayılı Kamuna 'bağlı (1) sayılı j
«et1 velin İmar ve îskân TSakan'lrğı kısmın- ı
da değişiklik yapılmasınla <dwtr fl/5'18)
[148
— İstanbul Teknik Ümversitıesi 19Ö9
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/577)
307

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine
ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırıl
masına dair (1/557)
— Cezaların İnfazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait
(1/113)

489
308

— Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek Andlaşmanın, protokol
lerin ve nihai Andlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında (1/423)
256:
257,563:564,602:605
— Devlet Hava Meydanları İsletmesi
Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu
tasarısı. (1/570)
307
— Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademileri kanun tasarısı (1/533)
227
— Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı. (1/571)
307
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1968 yılı bütçesine ek ödenek
verilmesi hakkında (1/563)
256
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— İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa Ibağlı cetvellerde değişiklik
yapılması 'hakkında (1/546)
529
— îstambul Ünivetsite 1S69 yılı Büt
çe kanunu tasaırm (1/576)
307
— Kanun ve kararnameler kalbi olaırafk 1960 yıllı sonuna fcaid'aır Tanm Satış
K&operat&fleri BirTikl'enii ııeridimle tekev
vün dden Hazine alacaklarının telkini'
hakkımda (l'/270)
308
— Karayolları Genel Müdlürlüğ'ü 1969
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/578)
307
— Kooperatifler kanun tasarısı (1/151) 227:
254,328:352,406:4S5,316 9626.673:597
— 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası kurulmadı hakkındaki Ka
nuna ek kanun tasarısı (1/559)
36
— Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı
'Bütçe (kanunu tasarısı (1/579)
307
— 31 . 12 . 1960 -tarihli vıe 103 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun bâzı ınalclldeleıfnin eğiştirfiimtesine ve 'bâzı madldelerinün
yürüklükten İkaHmlmasına diair Kanun
(1/203)
809
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1%9 yılı
Bütçe kanunu tasarısı (1/582)
307
— Tekel Genel MüidMüğü 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı (1/580)
307
— Toprak ve Su Kaynaklarını Geliş
tirme Birlikleri kanunu tasarısı (1/206)
308
— (Türkiye (Cumhuriyeti ile Ege Elektrük fPüırik fAmamâm Şirketi anasında D«mirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin
devrine mütaallik olarak akdedilen ve 6844
sayılı Kanunla ıtasdik edilen mukavelenin
feshi hakkında ('1/392)
308
— 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hak
kında (1/96)
489
— Türkiye 'Halk Bankası ve Halk 'San
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair (olan 16 , 7 . Ü965 tarih
ve 699teayılıKanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinin ^değiştirilmesine dair (1/510) *
309

Sayfa
— Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hazmet
Kanununun 12 .12 , Iİ963 tarihli 172 sayılı
Kanunla değişik 69 ncu maddesinin (b)
'bendinin d ,ncü fıkrasının değiştirilmesi
hakkında <(l/523)
554
— ITürk Silâihh Kuvvetleri Bersonel
Kanununun 172 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkında (1/562)
179,226
— Umumi ıHıfeısBiflıha Kanununun bâ
zı maddelerinin
değiştirilmesine
dair
(1/180)
308
— 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanu
nuna ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı .cetvelde değişiklik 'yapılması, 6 nci
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bir ek madde joklenmesi hakkında ('1/321) 654
— 3530 sayılı Kanunun 'Ibâzı maddele
rimin değfiş'tıiırnflımıesi, bâzı madde leTİnfim
'kaldırılması vıe bâr geçici madde eklenıımesi haikfcmıda (1/153);
554
— 'Vakıflar Genel Müdürlüğü
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/581)

1969
1307

— Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve
teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzt geçici maddeler •
eklenmesine 'dair,'(1/551)
*515:'516
— '26-'Şubat 1966 tarihinde Bern'de
imzalanan yolcuların Ölmeleri ve yaralan
maları halinde demiryollarının sorumlulu
ğu (ile SlgiK '25 Şubat 1961 tarihli, 539 sa
yılı Kanunla fkabul edilen Demiryolları ile
yolcu ve fbagaj taşımalarına mütaallik
milletlerarası andlaşmaya (CIV) ek Andlaşmıainım protokollerin ve mıihaâ amdlasmıamın onıaylıaınmıafimım lUygorn buılramd'uğfu
haikıkımda 1(1/433)
256 =257,563:564,G02 :605
— m g. ;12 . 1066 tarih ve 819 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına dair
(1/508)
'53:54,102:105,113,143:146
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(ttttihap dairelerin* göre)
— Adana 'Milletvekili ıKemal iSarıibraMmoğlu Ve 23 arkadaşının, Kooperatifler
kanunu teklifi (2/53)
. 227:354,328:352,406:
485,516*26
— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 1265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı Kanununun Ibazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi {2/351)
554
— Afyon Karalıisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'in, çiftçi imallarımn korunması
hakkındaki kanun .teklifli (2/73)
561
— Amasya (Milletvekili Nevzat Şener
ve Manisa Milletvekili ^Ertuğrul Akça'nın 6122 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik '5434 sayılı (Kanunun 66 ncı
maddesinin (B) fıkracında değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi (2/743)
36
— Ankara. 'Milletvekili Basan Tiirlkay
ve 3 arkadaşının, 8 . 5 . 1967 'tarik 've 864
sayılı Qalısitta Batkaavlığı Imru'lus ve görev
leri 'hakkındaki 4841 sayılı Kanoınım 6 ncı
maddesinin (D) fıkrasının değiştiril<m'esi •
ve lbu kanuma ^k 7 nıci mıaidd«sinin 3 ncü
fıkrasi'M-n deği§tirilm'etsme 'dair (kanun tek
lifi (2/624)
308,564:567
— Ankara Milletvekili, 1. iSıtlkı Haitipoğlu'nustı, 5484 sayılı T. C. Emeikli Sandığı
Kanununun nıiDadd>el #9 nlcu maddesi-ne !bir
fıfkra «Ikl'enımıesi (hakkımda İkamın teklifi
C2/750)
37
— Ankara Milletvekili îbyas Seçlkin Ye
Saloarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm,
15 Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanu
nun 35 nei 'maddesinin 'bir fıkracının 'değiş
tirilmesi hakkında İkamın teklifi (2/629) 256
— Antalya Mi'lîötvekili H, Fehmi Boztepe ve 3 arkadansın, Sağlık ve iSosyal
Yardan Bakaınlığı Kuruluş. ve Memurları
Kamınıui'a «lk, Sıtma Eradikasyon .merkez
ve ta§ra teşkilât ve müessese'lermdte çalı
şan bilûmum taııemur ve (hizmetlilerin inti
bakları ve tsair özlük işleri 'hakkındaki .ka
nuni teklifi (2/521)
554
— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün
Devlet Mühendislik ve Mimarlık yüksek

Sapfft

okulları kanunu teklifleri (2/264)
2£7
— Aydın: Milletvekili Reşait öıaarida'ıuın, ,
2834 sayılı Tarım Satış, Kooperalbi£teri ve
birlikleri hakfkınıdaiki Kaımmun 19 ve 21
nci maddelerinle fıkraUtar «M-emmesi (hak
kında kanım teklifleri (2/177)
564
— Aydın Milletvekili Reşat Ozarda'nm,
Türk Ceza Kanunumun 99, 460 Ve 489 îieu
maddelerinin değiştirilIm'eBİ (hakkında kai
min teklifi (2/749)
37
— Balufcesir Milletvekili Adnan: Akm'MI, 29 . 12 . 1966 tarik -ve 819 saydı Ka
nunda değişiklik yapıll masuna dair ifcanıı-n
telklifı (2/692)
53:54,102:105,116,143:146
— Burdur Milletvekili ismail Hakkı
Boyaeıoğlufaun, 5434 sayılı Türtkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı EKanfutnunai ek ka
nun teklifi (2/764)
.
2Şl
— Bursa Milletvekili İbrahim öktem'iır, Anfkara'da Föliteiknik fakültesi 'kuruL
iması hakkıniiaki kanun teklifi (2/22) 316:3117
— Bursa MilHetıveıkili Kasdm önadüm*m,
507 sayılı Esnaf Ve Küçük Sanatkârlar Kammuanuın (bâzı nmdd^erininı değiştirümiesin>e ve 'bâzı mıanMie'le'rinıe fıikrailar 'elklenınıesine dair kamun teklifi -02/759)
179,181:1J62
— Bursa MillertVıakili Kasım önadım'ın,
Kooperatife (kanunu teklifi (2/232) 227:254,
328:352,406 -435,516 =526,573 ;5&7
— OumHıuriyclt İSenaltosu Atydın Üyesi
iskender Cenap Etge ile Cumfhuriyet Sena
tosu Bursa Üyesi Calhit Ortae/ı», il özel
idareleri, (bel'ediyel'er ve Ibıunl'am bağlı ku
ruluşlar peıso-n«e3inle avans verilmesi haıfo- '
'kında ikamın teklifi.(2/918) 53:54,102;105,1İ3,
143:1]16
— Cumhuriyet (Senatosu .Başkıanvekili
Fikret Turharagil ve 4 laıtadaışmum, Cumhu
riyet Senatosu 'memur ve iç hizmetler teş
kilâtı kanunu teklifi (2/508)
554
— Cumhuriyet Senatosu (Culmıhunbasıkmınea S, Ü) öevat Açıkaılın ve İ l anka
dnşınm, MBletleraraftı münasebetlerin yürnibülmesı ve .koordanaeîycnu halkkıınıda
kanun tek^fıi (2/243)
148
— Cuıtnhuriyet Senatosu {Ouniıhurbaşkanmea S. Ü.) Muzaffer Aüiankuş'un Türk
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OCISHI Kamı mm ıun 567 ncii (maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
(2/178)
489,567:573
— Cumhuriyet Senatosu ^Cuımhurbaşıkanumea S. Ü.) Kagrıp Ünen-in, Dkokııl öğrctmıenieriylıc ilıkoluıfl 'Öğretmenliğinden
yelııp de .muhtelif dereceli oıkul'larda ve
Milı'î Eğiiitıim Bakanlığı teşlktill âtı nida çalı
şanların aylık dereceteri 'hakkındaki 6273
sayılı Kanuna bîr gec/ıei ımaddö ilâvesine
-dair ikamın tdklifü (2/763)
179
— Cumhuriyet Senatosu ('öufmiıurbaşıkanumea S. Ü.) Zerin Tuzun ve Mehmet
özgüneş'in, 5965 sayılı Kanuna bir geçici
madde 'eklemmesine .dair /kamun teklif;
(2/762)
179
— Cumhuriyet Senatosu '(Oumburbaskamraca S. Ü.) Zerin Tuzun ve Bar&rp
Üner'in, İlkokul öğretımcnleriıyrlıo ilîfcoikuıl1
öğretoenıliğind'en 'fçeillip ide 'mıulhltıelıf dorecoli okuûılaıvla ve Millî Eğitafm Bakanlığı
teşkilâtında çalışanların -ayılık 'dereceleri
hakkındaki 6273 «ayılı KamıiMi bir goçiıai
•madde İlâvesine dair kamın tetkli-fi (2/763)
179
—• Cuım.hmıİtyet Sen'a'toısu DenMi üyesi
Hüseyin Atmaea'nm, 057 sagntk Devlet Me
murları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna
yemden efe yapılmasına dair îtanun teklifi
(2/544)
1*3*4,102:106,113,143:146
— Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atmaea'nııı, öğretitmen yetiştiren
yüksek öğretiim -kıımım.] amuda çeçen öğre
tim sürelerinin kıdeme sayılması 'halMkmda
(kanun teklifi (2/748)
37
— Ouım'huriydt Senatosu eökii Üyesi
M. ATı Demircin, Türk Ceza Kanununun
567 imci ıimaddeslice bir fukra (eklenmesinle
dair ikamın teklifi (2/160)
489,567:673

— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyetsi
Ömer Ucuzaıl'm, 93.1. sayılı îg Kanununun
79 ncu maddesine bir fıkra dkenımesi hak
kında 'kanun teklifi (2/714)
257
— Cumhuriyet Sena'tiosu Hattay Üyesi
Mustafa Detooli'ııio, 780 sayılı Kamunun
4 ııcü maaddosinldie değişiklik yapılması hak•kında (kanun teklifi (2/550) 53:54,102:105,113,
143:146
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem Öadento, 657 »ayıb Devlet Mejn.ur-

Sayfa
lıarı Kanununa ek 819 sayılı Kanunun 1 MCİ
maddesine ek Octuran teklifi '(2/439) 53:54,10ü =
105,113,143:146
—Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Melbrure Aksoley'in, 5434 saydı T. C. Emek
li Sandığı Kanunumra 168 nıei ımaddesfoıin
değiştirilmesine daıir ikamın teklifli (2/758) 148
— Cumhuriyet Snnatosu İstanbul Üyesi
Mobrure Aiksoley'm. îstiiklıal
Madalyası
verilımiş bukmıanılara vatani -hizmet tertiMmden şeref aylığı bağlanması hakkmda'ki 1005 sayılı Kaıiraınm. 2 ıe<k madde ekloıı'imesine dailr kanun teklifi '(2/754)
37
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mobrure Aksoley'in, T. 0. EmeMli Sandığı
Kanununun 08 trci maddesinin değiştirilmetsine daiiı- kanun teklifi (.2/758)
405:406
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Hifat ÖKtünkçınıö'nlin, Devlet M.rüihendMik
• ve Mimarlık yüksek («kulları kanunu îtefeli,fi (2/361)
257
~ Cıwnlmnîıyet Senatosu Tunceli «ski
ÜytRÎ Mehmet Ali Demir ve 10 ar/kasdaşı
iîe İzmir MîMetvakiîfi Mustafa Uyar ve 11
ankadaşınm, Tanım Kredi Kooperatif teri
Kfiıramraa bâzı maddelerin 'dklonımtesinıe ve
hu kanunun Mv maddeısinijını kaldırılması na dair İkamın teklifi (2/75)
554
— Çankırı Milletvekili Tabir Akman
ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli iSandığı Kanununun
bâzı
maddelerinin
değiştirilmesi
ve
2 . 8 , 1960 gün vo 42 sayılı Kanunun
birinci maddesinin son paragrafının kal
dırılması hakkında kanun teklifi (2/509)
489
— Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu
nun, Atatürk Enstitüsü kanunu teklifi
(2/751)
37
— Çorum Milletvekili Hilmi incesulu
ve 4 arkadaşının, 633 sayılı Diyanet İs
leri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki Kanunun 36 neı maddesine bir
fıkra
eklenmesine dair kanun teklifi
(2/752)
37
— Elâzığ Milletvekili Kemal Satır ve
5 arkadaşının, öğrenci olayları sırasında
ki bâzı suçların affına dair kanun teklifi
(2/772)
355
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— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, özel idareler sayman, veznedar ve yar
dımcıları ile tahsildarlarına aylık maaş
tutarlarının % 50 si nisbetinde kasa tazmi
natı verilmesine dair kanım teklifi (2/705) 221
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Karayazı'da bir hara kurulma
sına dair kanun teklifi (2/552)
561:562
— Erzurum Milletvekili Gıyasettiıı Karaea'nm, ölü Aralan Karaca karısı Tor
tum'un Kalcdibi mahallesinden Mahbub
Karaca ile kızı Nalıide Karaca'ya vatani
hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair
kanun teklifi (2/760)
179
— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun, Eskişehir'de «Seylâp evleri» atlı
altında Devletçe yaptırılan evlerden mü
tevellit borçların bir kısmının faizden
muaf tutulması ve bir kısmının da tama
men affı hakkında kanun teklifi (2/780) 488:
489
—- Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, T. C Ziraat Bankasnun tarım
üreticilerinde olan alacaklarının tahsilinin
ertelenmesine dair kanun teklifi (2/744)
36
— Gümüşano Milletvekili Sabahattin
Savacı'nın, Mülki idare amirliği tazminatı
hakkında kanun teklifi (2/495)
554
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı ve Trabzon Milletvekili Ahmet İh
san 'Birincioğlu'nun, 4753 sayılı Çiftçiyi
Topraklandırma Kanununun kamulaştır
maya ilişkin maddelerinin değiştirilmesi
ve zirai gelişmeye yararlı bâzı madde ve
fıkraların ilâvesine dair kanun teklifi
(2/753)
37
— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, Türk Ceza Kanununun 567 nei mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun
teklifi (2/173)
489,567:573
—İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın,
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara
vatani hizmet tertibinden Şeref Aylığı
bağlanması hakkındaki Kanunun ikinci
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/781)
553
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ve 5 arkadaşının, .Mahallî idarelerde ve

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan me
mur ve hizmetlilere zam yapılması hak
kında kanun teklifi (2/613)
53:54,102:
105,113,143:146
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldırım'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma 'Komisyonunun seçilmesi ve
çalışma usullerinin düzenlenmesi hakkında
kanım teklifi (2/757)
148
— İstanbul Milletvekili lieşit Ülker'in,
Emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve
yetim aylığı alanlara da geçici zam (avans)
verilmesini sağlamak üzere 5434 sayılı
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/C28)
53:54,
102:105,113,143:146
— İstanbul .Milletvekili Kesit Ülker'in,
Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınma
sına dair kanun teklifi (2/745)
36
— İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in,
Resmî ve sivil polislerin resmî daireler,
belediyeler ve ortaklıklar araçlarında pa
rasız taşınmaları hakkında kanun teklifi
(2/779)
488
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
3659 sayılı Kanun hükümlerine tabi kuru
luşlarda çalışanların aylık ve ücretlerine
geçici zam uygulanmasına dair 819 sayılı
Kanuna ek kanun teklifi (2/611)
53:54,102:
105,113,143:146
— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'nın, Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletmesi Genel Müdürlüğü me
mur ve hizmetlilerinin ücretlerine tlair
olan 5616 sayılı Kanunun 2 nci maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/768)

221

— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpaîa'nın, TCDD İşletmesinde çalışan
bir imim memurların kıdemlerinin tanın
ması hakkındaki 881 sayılı Kanuna bir
madde eklenmesine dair kanun teklifi
(2/623)
225
— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'nm, TCDD İsletmesinde çalışan
bir kısım memurların kıdemlerinin tanın-
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maddelerine birer fıkra ilâvesi hakkında
ması hakkındaki 881 sayılı Kanunun 1 nci
kanun teklifi (2/565) (Anayasa Komisyo
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi
110,308,317:328
(2/755)
110,181 nuna.)
—
Konya
Milletvekili
Fakih
Özfakih
ile
— tzmir Milletvekili Hüsamettin GüAdana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu
mügpala ve iki arkadaşının, Emekli sanve 23 arkadaşının, Kooperatifler kanunu
dıklariyle • Maluliyet, ihtiyarlık ve Ölüm
teklifi (2/53)
227:254,328:352,406:435,516:
sigortalarına tâbi işylerle rinde geçen hiz
526,573:597
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sa
yılı Kanumtn bâzı maddelerinin değiştiril
— Konya Milletvekili Selçuk Aytan'ın,
mesi ve bir maddesinin lağvına dair kanun
25 •. 7 . 1967 tarihli ve 874 sayılı Kanuna
teklifi (2/756)
533 bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/773)
355
— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü— Manisa Milletvekili Ertuğrul Akmüspala ve 21 arkadaşının Emekli sandık
ça'nın, 6122 sayılı Kanunun 4 ncü madde
lan ile maluliyet, ihtiyarlık, ve ölüm sigor
siyle değişik 5434 sayılı Kanunun 66 nci
taları kanunlarına tabi işyerlerinde geçen
maddesinin (B) fıkrasında değişiklik ya
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228
pılması hakkında kanun teklifi (2/743)
36
sayıh Kanunun bâzı maddelerinin değişti
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm,
rilmesi ve bir maddesinin lağvı hakkında
kanun teklifi (2/756)
110 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar
nun teklifi (2/290)
'
309
ile Antalya Cumhuriyet Senatosu Üyesi
—
Muş
Milletvekili
Kemal
Aytaş'm,
Mehmet Pınltı'nın 31 . 12 . 1960 gün ve
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuru
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci
tuş ve Memurları Kanununa ek, Sıtma Eramaddesinin ikinci bendi ile 48 nei madde- .
dikasyonu merkez ve taşra teşkilât ve mü
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
(2/766)
221 esseselerinde çalışan bilûmum memur ve
hizmetlilerin intibakları ve sair özlük iş— tzmir Milletvekili Mustafa Uyar
. lcri hakkındaki kanun teklifi (2/537)
554
ve 4 arkadaşının, 5005 sayılı Bucak Mü
— Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'dürlerinin gelir masrafları hakkındaki Ka
un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine
ek 819 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
dair kanun teklifi (2/769)
307
mesi hakkında kanun teklifi, (2/519)
53:54,
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar
102:105,113,143:146
ve 11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun
—
Ordu
Milletvekili
Ferda
Güley ve
21 nci maddesinin değiştirilmesine dair
7
arkadaşının,
13
.
6
.
1968
gün
ve 1046
kanun teklifi (2/16)
554
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra
— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaeklenmesine dair kanun teklifi. (2/771)
307
oğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tüt, langırt
— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akve benzeri oyun âlet ve makinaları hakkın
çal'ın, Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hak
da kanun teklifi (2/301)
489,567:573
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi (2/775)
394
— Kırklareli Milletvekili Orhan Türk— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akkan'ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
çal'ra, Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtı hak
Kanununa ek 42 sayılı Kanuna geçici bir
kındaki 3312 sayıh Kanuna ek kanun tek
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi
554
(2/761)
179,533 lifi (2/456)
—• Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak— Kocaeli Milletvekili İsmail Arar'm;
çal'ın, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun
Yasama Meclisleri Dış Münasebetlerinin
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
Düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta
kanun teklifi (2/777)
394
rih ve 378 sayılı Kanunun 1 nci ve 5 nei
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— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun
1 nei maddesinin (C) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/776)
— Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün,
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun geçici 4 neü maddesinin değiş
tirilmesi ve geçici 18 nei maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
(2/631)
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın Teknikerlerin meslökî formasyon, gö
rev, yetki ve unvanları hakkında kanun
teklifi (2/767)
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Hüdai Oral'ın
İçişleri Bafcankğı Nüfus İşleri trene! Mü
dürlüğü merkez ve taşra teşkilâtında ça
lışan memurlara tazıminat verilmesi hak
kında kamın teklifi (2/782)
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve Ankara Milletvekili llyas Seçlıin'in, 15 Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı
Kanunun 35 nei m'adesinin bir fjkrasınıu
değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi
(2/629)
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 13 Mayıs 1927 ta
rife ve 6964 sayılı Ziraat Odaları Birliği
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı maddelerinin kaldırilmasına ve adı geçen kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun tekliffi (2/585)

394

394

221

553

256

— Uşak MilletveMli M. Fahri Uğrasızoğlu'nun, 625 sayılı Özel Öğretim Kuram
ları Kanununun 13 ncu maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi (2/770) 307

520

— Takat Milletvekili İrfan Solmazer
ve 2 arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış
münasebetlerinin düzenlenmedi hakkında
k i 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair karnın teklifi
(2/619)
308,317:328
— Tokat Milletvekili İrfan Solmazer
ve 8 arkadaş inin, İçişleri Bakanlığı Nüfus
İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra
teşkilâtında çalışan memurlara tazminat
verilmesi hakkında kanun teklifi (2/774)
— Trabzon Milletvekili Ahmet İhsan
Birincüoğlu'nun, 4753 «ayılı Çiftçiyi Top

raklandırma Kanununun fcamu'laştı rinaya
ilişkin maddelerinin değiştirilmesi ve zirai
gelişmeye yararlı bâzı madc ve fıkraların
ilâvesinle dair kanun teklifi (2/753)
,37
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, 6964 sayılı Ziraat Odalarına ait Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifi (2/585)
404:405
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener
ve iki arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna
bir ek madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/543)
53:54,102:105,113,143:146
— Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C,
Emekli Sandığı Kanununun 31 nei mad- ',
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/176)
308
— Trabzon Milletvekİ'M Hamdi Orhon
ve 2 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye G-elürleri Kanununun 1, 2, 3, 4, 19, 21 ve
30 neu maddelerinin değiştirilmesine dair •
kanun teklifi (2/778)
488
— Trabzon Milletvekili Selâhattin Gü
venin Devlet MühendisMIk ve Mimarlık !
yüksek okulları kanunu teklifi (2/117)
257

355

— Uşak Milletvekili M. Fahri Uğraşız- :
oğlu'nun, Anayasa Nizamın!, Milî Güven- •
lik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında
ki 38 numaralı Kanunun yürürlükten kal
dırılması ve bu kanuna göre tutuklu veya
hükümlü bulunanların cezalarının affı hak
kında kanun teklifi (2/746)
36
— Uşak Milletvekilli M, Fahri Uğrasızoğlu'nun, Meclis İçtüzüğünün 195 ve 196 <
nei maddelerinin değiştirilmesi hakkında j
tüzük teklifi (2/747)
30:37
— Uşak Milletvekilli M. Fahri Uğrasızoğlu'nun 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı
Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nei
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi (2/259)
489
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TEZKERELER
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Sajrfı

Başbakanlık tezkereleri
Çeşitli
— Teıkel Genel Müdürlüğü 1963 yılı
bilançosu ile uzman 'murakıp raporunun
sunıulduğuna dair (3/1023)
308
— Yüksek Denetleme Kurulunca, dene
time ta'bi kuruluşların 1967 yılı faaliyetle
ri bilanço, kâr ve zarar hesapları üzerinde
yapilian incelemeler sonuçlarını belirten
raporların sunulduğuna dair (3/1022)
308
ölümler
— İstanbul Milletvekili Selim Sarper'in vefat 'etmiş olduğuna dair (3/1035)
533

ölüm cezaları
— SalMi ilçesinin Eski'eaftni mahallesi
1028 haısesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, AyşeVlen doğma, 20 . 10". 1945 do
ğumlu Kâmil Alkman'm ölüm cezasına
çaktırılmasına dair (3/1028)
489
Yasama dokunulmaıdıklan
— Adana Milletvekili Turhan DrMigiM'in, yasama dokunulmazlığının 'kaldırıtaıasırea dair (3/1010)
37
(3/1011)
37
(3/1031)
489
— Burdur Milletvekili Faik Kırbaş'lı'nın yasama dokunulmaızlığınm kail dm İma
sına dair (3/1012)
37
— DenfİBİd MiMetveMifli Nihat öael'in,
yasama dükunulmazlığııun kaldırılması
hakkında (3/1021)
307:308
— Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
mam hakkında (3/1030)
489
— İsparta MMöfcveMIi Tahsin Argun'un yasama dokunulmazlığımın kaldıri'lması hakkında (3/1032)
489
— istanbul Milletvekili Telkin Erer'iıı
yasaıma dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/1029)
489
— Kayseri MiHetveMli I'Vhmi (Juımalıoğlu'nun, yasama dokunu'Umazlığının kaldı
rılmasına dafcr (3/1013)
37

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan
ın, yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması
hakkında (3/1015)
— Urfa Milletvekili Hüsamettin Köran'm, yasama dokunulmazlığının kaldmlmauı hakkımda (3/1014)

37

37

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı teskereleri
— Beden Terbiyeyi Gene! Müdürlüğü
1968 yılı Bütçe Kamarama bağlı (A/l) ve
(A/2) işaretli cetveller;! arasında 15 000 000
liralık afktonma yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Bütçe Karma Kotmi&yonu rapo
runa dair (1/539)
529
— 1968 yıh Bütçe Kanununa bağh
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair (1/516) 529
— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı detvcllerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komteyonu
raporuna dair (1/561)
529
— istanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe
Kanununa 'bağlı cetvellerde değisSkllİlk y&pılm<a&ı haıkkmda kanun tasarısı ve Bütçe
Kartna Komisyonu raporuna dair (1/546) 529
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
— Çalışma Bakanlığından çekilen iz
mir Milletvelkili AH Naili Erdemin istifasmm kalbül edilmiş olduğuna ve asaleten1
tâyin yapılıncaya ikadar Çalışma Bakanlı
ğına Devlet Bakanı Seyri öztürfc'ün veküMük etmesinin uygun görüldüğüne dair
(3/1025)
399
— Gümrük ve Tekel Bakanlığından
çökülen Adana MH'Jctvellrfli Ibrabüm Tekin'in çekilmesinin kabulü ile Gümrük ve Te
ke! Bakanflığma Aydın Mi'l'letvekiH Nahit
Monteşe'nin atandığına dair (3/1033)
515
— Vazife 'ile yurt dışına giden Dışişle
ri Balkanı î'hısan Sa'brî Çağlayangil'e Dev
let Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair
(3/1034)
515
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— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri
Balkanı İhsan Saibıû Çaglayangil'e İçişleri
Bakanı Faruk Sükan'ın vefeilldk- edeceğine
dair (3/1017)
43
— Vazife ite yurt dışına giden Maliye
Bakanı Cihat B-ilgeftan'a Devlet Bakanı
Seyfli Öztürk'ün vekillik edeceğine dair
(3/1018)
43:44
— Vazife ite yurt dışına giden Millî
Savunana Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Dev
let Balkanı Hüsamettin AtabeyM'nin vekil
lik edeoeğine dair (3/1019)
44
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri
— 6334 sayılı Köy Enstitüleri ile ilk öğ
retmen okullarının birleştirilmesi hakkın
daki Kanunun 2 nei Maddesinin değiştirilmeşine dair kanun tasarısı hakkında (1/89) 553:
554
— Ankara Milletvekili Hasan Türkay
ve 3 arkadaşının, 8 . 5 . 1967 tarih ve 864
sayılı Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 neı
maddesünün (D) fıkrasının değiştirilmesi
ve bu kanuna et 7 nei maddesinin 3 ncü
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi haikkında (2/624)
308,564:567
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1968 yılrBütÇe Kanununa bağlı (A/l) ve
(A/2) işaretli cetıvölteri -arasında 15 000 000
liralık aktarma yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair (1/539)
529
— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/3) işaretli cetvelde deği#dik yapılma
sı hakkında 'kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair (1/516)
529
— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
keresi (1/911)
529
— İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe
Kanununa »bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında 'kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Kömfeyoıru raporuna dair (1/546) 529
— Kayseri Miİletveüîffili Atıf Hacıpaşaoğhı ve 13 arkadaşının, ru'tet, tüt, langırt
ve benzeri oyun afet ve nüaıkdnaları bafckın-

da kanun teklifi ile Hakkâri Milletvekili
Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Muzaffer Alankuş ve Cumhuriyet Senato
su eski Üyesi M. Ali Demirin, Türk Ceza
Kanununun '567 nei maddesine bir fıkra
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında
(2/301, 173, 178, 180)
489,567:57^
— Kocaeli Milletvekili İsmail Arar ite
;
Tokat Milletvekili trfan Sohnazer ve 2 arkadaşımn^ Yasama Meclislerinin dış müııasdbetlerinlin
düzenlentmesi
haikfcmda'ki
i
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun
değiştirilmesine dair ikamın teklifi hakkınI
da {2/565, 2/619)
308,317:328
— Tokat Milletvekili İrfan Soknazer ve
2 arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış
|
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında\
ki 16 Ocak 1964 tariihM ve 378 sayılı Kanu\
nun değiştirilmesine dair kanun teklifi
j
haikkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
;
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca de'
!
ğiştirilen maddeleri hakkında (2/565,
2/619)
308,317:32:8
I

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı I
tezkeresi
i
— Tefeciliğin önlenımleısi ve yaptığı
ta'brJbatı tahkik ve tesfoit etmek üzere İfcunilan Araştırıma Komisyonu Başkanlığı
nın, komisyonun görev süresinin, ıbiftümi
talihinden itibaren üç ay dalla uzatılma
larına dalir (10/16, 25, 3/1027)
403 4^)4
—: Yerli ilâç enditetrisinin sosyal, sağ î
lık ve Ekonomik cephelerini "bütün aynntılariyte aydınlatmak v<e bilgi cldinmıek
üzere kurulan Araştırma Komisyorııu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin,
lıititmi tarihinlden itîbaren üki ay uzatılma
sına dair (10/13) (3/1026)
402 4JÖ3
Millet MecM Başkanlığı teskereleri
— İstanbul Milletvekili Nurettin (Bulıaik'a izin verilmesine (dair iBaşkamlık tez
keresi (3/101*6)
— tznıir Milletvekili Htisatnfettin öümdişpala ve oki arkadaşmın, Emekl sandıklariyle maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm
sigortalarına tabi işyerierimdie <gieçjen hk~

44
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Sayfa
metlerin birleştirillmesli hakkınldaıki 228
sayılı Kanunun 'bâzı smaddteüeırinra Üegfetâri'lmosi ve tat' malJdesinin lağvına Üaîr
kanun teklifinin Çalama KoıdııayîMTuna
havale olun'duğaına dair (2/756, 3/.1038)
533
— KırfdavciÜ Milletvekili Orfıan Türkkan'm, Umcikli Sanklığı Kammuııa ek 42
sayılı Kanuna geçki 'bir malikle eklenme
si hakkındaki kanun teklifinim Mecilıs Sa
vanıma Komisyonuna 'havai* olunduğuna
'dair (2/761, 3/1037)
533
— Kırşcflıir Milletvekili Mamiduh Etfde'mir ile Istauıbul Milletvekili Nurettin Kudak'a iıiin verilmesine Idair {3/10T6)
44
— Sayın üye] erden Ibâzılaraıa izin vc-

ıUUm'eısi Hakkında (3/1020)
(3/1039)

180:181
560:561

Sayıştay Başkanlığı teakereleri
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1966'
'bütçe yılı Kesintfıesaibınıa ait rgıenel uyKimlıılk !bi'MMm.inin sunulduğuna dair1
pI/1008)
553
— Hayıçıtay Genel Kurulunca Sayıştay
'da -miinlıal bulunan 5 üyelik liçlin seçilen'
10 aii.1a.ym S.Î2 «ayılı Kamunun 6 ncı ım&'dkîr.'.d gereğinde nihai seçimin ieırası için
Türkiye Büyülk MîlKet Meclisline eıunıulkaıg-ıma tlaliır (3/1024)
308

OEÇEN TUTANAK

ait
ait
ait
ait

I . 11 . 1968 tarihli
tutanak özeti
6 . 11 . 1968 tarihli
tutanak özeti
II . 11 . 1968 tarihli
tutanak özeti
13 . 11 . 1968 tarihli
tutanak özeti

Cilt S»yf*
1 nei Birleşime
29 24
2 nei Birleşime
29 30
3 neti Birleşime
29 32
4 ııcü Birleşime
29 36

15 . 11 . 1968 tarihli 5 nei Birleşime
ait tutanak özeti
29 110
18 . 11 . 1968 tarihli 6 ncı Birleşime
ait tutanak özeti
29 148
20 . 11 . 1968 tarihli 7 nei Birleşime
ait tutanak özeti
29 178:
179
22 . 11 . 1968 tarihli 8 nei Birleşime
ait tutanak özeti
29 220
25 . 11 . 1968 tarihli 9 ncu Birleşime
ait tutanak özeti
29 256
27 . 11 . 1968 tarihli 10 nen Birleşime

ait tutanak özeti

303

29 . 11 . 1968 tarihli 11 nei Birleşime
ait tutanak özeti
29 306:
307

2 . 12 . 1968 tarihli 12 nei Birleşime
ait tutanak özeti
29 354:
355
4 . 12 . 1968 tarihli 13 ncü Birleşime
ait tutanak özeti
29 392:
393
6 . 12 . 1968 tarihli 14 ncü Birleşime
ait tutanak özeti
29 488
10 . 12 . 1968 tarihli 15 nei Birleşime
ait tutanak özeti
29 528:
529
11 . 12 . 1968 tarihli 16 ncı Birleşime
ait tutanak Özeti
29 552:
553
13 . 12 . 1968 tarihli 17'nei Birleşime
ait tutanak özeti
30 3:4

YOKLAMALAR
Cilt
29

Cilt a«rf«
29 302:

Sayfa
2,24,30,32,38,111,148:149,180,221,257,
303,309,356,394,490,530,555

Söz alanlar
(Soyadları alfal» şurasına göre)

Sayfa
Yaşar Akal (Samsun) . Kooperatifler
kanuni tasarısı ile Konya Milletvekili Fa- •
ikili Özfakilı ile Adama Milletvekili Kemali
Saa*ıifbraihimoğkı ve '33 arkadaşımın, Koo
peratifler kanunla tefclifi ine Bursa Millet
vekili Kasnım ün'adıım'ıaı, Kooperatifler kla
nımı- teklifi
24)2,245,250,413,418,4T9:420,
424:425
Mustafa Akalm (Afyon KarahiBar) Toprak dağıtımı -ve e©rimisil takdirinde-kı
aksaklıklar konuşumda gündem dışı de
meci
532:533
Ahmet Nihat Akay (Çanakkale) - Bur
sa Milletvekili ibrahim. Okltem*in, Ankara'
d a Folİtekaıik Fakültesi kuruiması hakkım
daki karamı teklifinin ıgü<nderoe alınmasına
dair önergesi münıaselbetiyle
316 :317
Dursun Akçaoğlu (Çanları) - ikinci Beş
Yıllık Pllân 45neimiıude 'Çankırı'ya yapıimaısı 'gereken yatırımlar ve aliMiraası irazuralu
tedMrîer hakkında demeci
257:259
Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) - Kayseri
Milletvekili Atıf Haeıpaşaoğlu ve 13 arka
daşımın, -rulet, tilt, Jıamgırt ve IbeMzeri oyun
•alet ve raıaki-niallaıı Msfkında kanuni teklifi
ile Hakkâri Millelttvtekili -Aili KaraOran, Cum
huriyet Senatosu Üyesi 'Muzaffer Alankuış
ve Comlhu'riyet Senatosu eski Üyesi M. Ali
Demir'in, T ü r k Ceza Katıummun 567 inci
maddesine fbir fıkra ekl'enımıesine dair fcanun tıeklifi tnıünıaseSbetiyle
570
— Kooperatifler kanıun tasarısı ile
Konya MîH«*vefkili '(FalkSı özfafeih il* Ada
na MMietvekili Kemal ıSarralbrattıitnoğllu ve
'23 arkadaşının, Kooperatifler kamum tek
lifi ve Buraa Milletvekili Kasım önadım'in, Kooperatifler ıbanıunnı teklifi Tnüna&etıetiyle
582:583
Pöt(hî Alacalı (Tokat) - Pancar ekim
ıSİaıanm kmtl'anımasınMi- üreticileri güç dıu-

Sayfa
ramda bıraktığına ve fbu konuda gerekli
tedbirlerin alınmasınla dair gündem dışı
demeci
358
Mehmet Ali Ansan (Çanları) - Koopera|
•tifler 'kanun tasarısı ile Kpnya Milletvekili
|
Fakrh özfakih ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıiforaûıimoğlu ve 23 laılkadasının,
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Mil
letvekili Kasım önadım'un, Kooperatifler
kanunu teklifi münasebetiyle 332:833,342,t347İ:
'34^
îhsan Ataöv (Antalya) - iDevlet Baka
nı Seyfi öztürk'ün, Millet Meclisinin
9 Aralık 1968 Pazartesi günü. yapaeağı bir
leşimin, insan hakları evrensel demecinin
20 nıei yıl döti'ümüne tesadüf 'etimtesi sebe
biyle 10 Aralık 1968 Salı 'gününe ertelen|
meşine dair önergesi münasebetiyle
401
Satbit Osman Avcı (Artvin) - Aydın
'
Milletvekili Reşat özarda ile Manisa Mil!
letvekili Mu^fcatfıa Ofc'on, onmam içi köyleri
nin durumunu iıncefemıek, bulundukları
yerlerde kalkui'dırılmalıarı mümkün d m ı ]
yan orman köylerinin hayat seviyesi Ihaki
(kında bülgi edinmek üzere bir Meclis araş
tırması aeıi'masma dair önergeleri nnünıa|
sebetiyle
(3S3 ^36|7
—- A. P., C. H. P., 1G. P., M. P. ve Y. T. B.
grup temsilcilerinin, Başkanllılk Divanının
j
kuruluş tamına dair önergesi münasebe
tiyle
6 :JS
Mehmet Alî Ayfoar (tstanltoıl) • insan
H a k t a n Evrensel ©eyaımamesinm 20 nci
yıldönümünü kutlama töreni dolayrsiyle 494
Mehmet Ali Aytaş (izmir) - Kayseri
Milletvekili Atıf HJaeıpaşaoğlu ve 13 arka
daşının, rulet, t ü t , langırt v e feerazeri oyun1
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Sayfa
atet ve makmalar] (h'alckınıdıa kanını teklifi
iLe Baîkkâri Miletiveikili Ali Karaten., Cıumhuriy^t 'Semsatosu Üyesi ıMu'zalflfer Alamüouş
ve Cmnihuri'yet Sema/tosu, peski Üyesi M. Ali
Demir'im, Tiiıfk Cetza Kıaraummiıuı &67 nci
miaddösirüe (bir- fıkra eJd-enflneHÎoe idair (kaınnın teklifi mıüntaseSbetiyl'e
'570
— Kooperatifler "kanunu tasarısı i'Le
Konlya Milletvekili Paikih öflfaJkHı ilie Ada
ma Milletvdkd'li Kem-al ISainîlbralhîmflg'lu ve

23 arkadaşmaın, Kooperatifl'e-r (kaimim toklifi ve Bursa Millefflveikili Kasımı önadıım'ını, Kooperatifler kanunu 'teklifi münasebe
tiyle
415
Yusuf Arizoğln (Diyaılbatar) - Malatya
•Mîfletövekili ismet Inlönü <ve 4 arücaldaşıiMm,
Taşova'nın: Betevi (köıvündıe vukua ıgesLen
olayda gfeı^îkli tedbiri almadığı iddiasjyle
İçişleri {Baıkanı (haîkkıoda AnaıyıasaniKi 89
:ncu maddesi gereğimee ıgensoru açılımasma
dair <öwerıge8İ (tnüniasiöbetıiyüie
'277:28i

B
Hayri tBaçar (Erfkişabir) - Koopera
tifler (kamtun 'ıtasamsı dile Konya MİUıetbve(kiıli ÎPaflaih üzfailoBı ile Adana MftllıetvteM'M (Kömaâ SarıJarıahİmioğlu ve 23 ıarkıada§ımın, Kooperatifler kamuttıu telkÜliÖ ve Btıırsa Milletvekili Kasım ünadını'm, Koope
ratifler Ikamıumlu tetelnfli miimasebeıtliyle 330:231,
238,329:330,333:334,3361337,339,349,422,
423,574£76,679,582,587:588,595

Muanamer B a s t o n (Çanakkale) • frisam
'Hakları Evreme! Beytonııamesiniiın 20 IM»
yıldömimıüıaü îbu*iaoKa .töremi dolayısiytle 496:
498
İsmail HaMa Boyacıoglu (Burdur) Koopenaıtfi.'flıer kamum tasaınm He fl&MUfa
MıitlıeftivdkEtli îlaMh tözfaJkjh ile Adtfna ÎMiflLefbveJkriJli Eemal Santtbıla'hiffloğlu ve 23 afl"tktadıa^ımuı, Koopesrartâfler İKaaumm tefeHö
müoaasıefoietiyle
336,342,408,595 £96

Ç
Sadrettan ıÇanga (Bursa) - Devlet Ba
lasını ylSeytflı löjataink^üm, MilMıat SMJecMtsânSn
9 Atfalik 1968 Pazaıibesâ günü yapacağı
ıbfitnlegim&rL, İnsan İHalküan lEvremoel deımıeıöinm 20 anofi, yıl dc\aüm.ünie tesadüf elfc>m«tsi aahelbdylıe 10 Aralık 1068 Balı günü
mle arMecmıesninte ıdaür Önıengıeöi mıümaisıebetiyOs
•
401:402
r«*hii 'ÇeliHbaş (Burdur) - Buadiur'un
öölbfear AUşesiındje Hamne laaıaaûsiınî tkAralıyanilıafr ıhallakmucla MadEye (BtaikıatnihğiMca
oıtvgnıiliarnlaöi lıafaz aşleımieııe dalir künefeni
dışı denmeci.
314
— KocaıeM Mltet.TeMÜ "ttamaıil Anar ile
fflotkat MtiıHetveMlB, (İrfan SoiVnıaz&r ve 2 apv
ikadaşının, yasalıma jıueölislerlinjito düş müjnlasöt^elbteraınâ'n
düsetnflBinfmıaalİ
haikfcısnıdalki
16 Oeıaİk 1964 taıuhlH ™ 378 saryıJı fKamumrun değftştünilmıeeilııe dair Ifcamtuaı tıeJkflîıfii
tmümasebJeltatyte
322
— Koopemıtüfiter ikamın t&saıraı ile
Konuya MüJefüroM'M HaMh öafaMh ile Ada-

ana (MM'latvdküii Kemaıl tSanübnathûmogıI'a ve
23 arkmİBşvnnı, Ifeooperıatiflıer fcamumı t»efklıMi .ve Buutta MiılefUvoknlM Kasımı önadım'ıoı, koop^rartıMldr kanıumtu teiküfi ımünajsebötliyle
231 =233,250:251,253 :S54,334:335,349:
350,410,420.421,438 429,432:433
— Msil^albya MiUıertvakiili !tam,eıt toömıü
ve 4 aı«kiada§*ıın, ^Ta^ovahım Beltevi tköyünde vukua geten «layda gıeneflda tıedlbM
atmadığı jddıîasâylle I ^ e n i Babam lıaflfkurtdâ Amayöisanııı 89 <ne>u maddeci geaıeğîıooe Oıaascurıı iaıçilmasurLa dısâr önjepgtesi
miinas&betfiiyle
273:277,298
—> Tdıcaipet Lfeaati mıezuıalıajmnıın, üuivıersitelemin sosyali üîıruüıeır tednlis edan faflcîUteleniınte girebfiılnue âmlkâıjıainıtua dair (MaHî
Eğttrtim BalkaaııMdan »özlü sortısu münıaBebe%le
385:386
Eecmal "Çetinüay (Adana) - EayBe.ni
iMfflılieıtvekSflî Atıf İEHaeıpa^aogıkı ve 13 arlaadaşımımt, »uılöt, tüıt, langırt ve benaeri
oyıuın talıeıt v© (mıalkâlnaiİBn 'batkiksmdıa teasınm

—w—
Sayfa
teflclifi tüle Hakkâri MdlestvefciM ALİ Karalıam, Chuntoııır^yeıt Senatosu t)yesâ Muzaf
fer Aliaıılkius ve rlüumhıuımyelt; tSeroaıbomı eski
ttyesS M. Aid DamMn, Toirte Cîeaa kauıumran 567 nci nnaddıesİBe bâr fitara tekflmmeBinfâ Vkâr konum tefelif i mümsasebetâyile 570:
571
•— Kooperatifler kamum tasarısı ile
Kotaya (MMleta^feiH Faıküı (ÖEfiafcîh ile

Sayfa
Adana Milkrtvrefelilıi KJamal Sarıibnah&nıoğlu ve 23 amloadıaşKnatn, 'feoopıenattdfılieır (kamu
nu t€İküiffi ve [©ursa MütetvıelküM Kasım
«Öniadum'ım, Kooperatifler ücamunıu iöeffiaîMi :
münlaaeibetdıyl©
428^22,676^583
Mustafa Kamol Çilesiz (Girenin) • ;
Tefecdılük koamiBuında -aragıtiirma yapmak ,
üzere fcurtulaîi komnthsyıanrıın ^alışmtadıgı ve
•tefeelliğâın devama erfttiğd ıtooaifu&ımndafki kiemıeoi
150:151

D
Bahri Dağdaş (Tarım Bakanı) (Kon
ya) - Aydın Milletvekili Reşat özarda ile
Manisa Milletvekili Muştala ök'ıııı, or
man içi köylerinin durumunu (incelemek,
bulundukları yerlerde kalkındırılmaları
mümkün olmıyıan orman köylerinin ha
yat sedyesi hakkında bilgi edinmek üze
re bir Meclis araştırması açılmasına dair
önergeleri münasebetiyle
536:549
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan
Göğüş/ün, ekmeklik un imalinde kullanı
lan ve memleket sağlığını tehdideden ilâç
lı buğdaylar konusunda demeci münase
betiyle
558:559.
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nunf 1966 ekim mevsiminde yapılan to
hum dağıtımında ne gibi esasların na
zara alındığına dair sorusu münasebetiy
le
374:375,376:377
—. Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya ilinde sulama ile entansif zir&ati hâkim kılmak için ne gibi çareler
düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle 378,
380:383
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Tarım Kredi Kooperatifiyle Ziraat Ban
kasının görevleri anasında bulunan kredi,
tohum ve gübre dağıtımındaki eksiklik
lere dair demeci münasebetiyle
531:532
Kemal Demir (Bolu) - Ankara Yük
sek İhtisas Hastanesinde yapılan kalb
nakli ameliyatı ve bunun yankılan hak
kında demeci
221:223
Süleyman Demirel (Başbakan) (İspar
ta) - însan Hakları Evrensel Beyanname
sinin 20 nei yıldönümünü kutlama töreni

dolayısiyle
490:494
Nihat Diler (Erzurum) - A P,, C. H.
P„ 0. P , M. P. ve Y. T. P. Grup temsil' çilerinin, Başkanlık Divanının kuruluş
tarzına dair önergesi münasebetiyle
5
— Aydın (Milletvekili Kesat özarda'nın, orman içi köylerinin durumunu ince
lemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis iaraştırması yapılma- •
sına dair önergesi İle Manisa Milletvekili ;
Mustafa Ok'un, bulundukları yerlerde kal
kındırmaları mümkün olmıyan orman köy
lerinin hayat seviyesi hakkında bilgi
edinmek üzere Anayasanın 88 nci madde
si gereğince bir Meclis araştırması anıl
masına dair Önergesi münasebetiyle
214:217
— İnsan Hakları Evrensel Beyanna
mesinin 20 nci yıldönümünü kutlama tö- ;
renıi dolayısiyle
508:510
Turhan Dilligü (Adana) - İnsan Hak- I
lan Evrensel Beyannamesinin 20 nei yıl-!
dönümünü kutlama töreni dolayısiyle 512:513
Nihat Doğan (Sivas) - Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer Özdağ'm, Hü
kümetin iç güvenlik İşlerinde ihmali, ye
tersizliği ve hatalı davranışları olduğu ı
iddiasiyle Anayasanın 89 neu maddesij
gereğince bir gensoru açılmasına dair
önergesi münasebetiyle
161:162
Mithat Dülge (Manisa) - Kooperatif
ler kanun tıasansı ile Konya Milletvekili:
Fakih özfakih ile Adana Milletvekili Ke-I
mal Sanibrahimoğlu ve 23 arkadaşının,;
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa!
Milletvekili Kasım Önadım'm, Koopera-:
tifler kanunu teklifi münasebetiyle
58!7,592

— 40 —

£
Sayfa
Zeki Efeoğlu (İzmir) - 'Görüşmeler sı
rasında müdahalede ısrarından dolayı iki
ihtar cezası verilmesi münasebetiyle
291
— Malatya Milletvekili İsmet İnönü
ve 4 arkadaşının, Taşova'nın Belvi köyün
de vu'kua gelen olayda gerdkli tedbiri al
madığı iddiasiyle İçimleri Bakanı ha'lckmda
Anayasanın 89 nen maddesi gereğince gen
soru açılması]na 'dair önergesi münasebetiy
le
'
291
Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) A. R, O. H. P„ G. P., M. P. ve Y. T. P.
Grup temsilcilerinin, Başkanlık Divanı
nın kuruluş tarzına dair önergesi müna
sebetiyle

3:5

Süleyman Arif Emre (Adıyaman) Kooperatifler İnanım tasarısı ile Konya
Milletvekili Fakih özfakih ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının, Kooperatifler kanunu teklifi
ve Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın,
Kooperatifler kanunu teklifi münasebetiyle 584:
585
AK Maili Erdem (İamir) - Ankara MillotV'eıkiM Hasan Tünfcay ve 3 arkadaşının,
8 . 5 . 1967 taıûh ve 8C4 sayılı Çalışma Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki
4841 sayılı Kanunun 6 ncı «iadesinin (D)
fıkrasının değiştirilmesi ve bu -kanuna ek
7 nci maddesinin 3 neü fıkrasının değİgti-

Sayfa
rümesirte dair kanun tekUfi müııasehetiyle
566
Nihat Erim (Kocaeli) - A. R, C. I I . R,
O. R, rM. R, vıe Y. T. P. Orup temsiledlerinıin, Başkanlık Divanının ıkurulus tarzı
na dair önergesi ımüııasöboıtiylc
8:9,9:10
— İnsan Baklan Evrensel beyanname
sinin 20 nci yıldönümünün 'kutlama töre
ni dolayısiyle
498:502
— Malatya Milletveikdld İsmet İnönü
ve 4 arıkadasının, Taşova'nın Belevi kö
yünde vukua gelen 'Olayda gerabM tedbiri
almadığı iddiaaiyle İçişleri Baltanı hak
kında Anayasamın 89 neu ımaddcsi gere
ğince <3,eıi8oru açılmasına dair önerge
si münasebetiyle
290:291,292:293
Kadri Eroğan (ıSakarya) - Afyon Karalıisar .MilkutvekiM Muzaffer Özdıağ'ın,
Hükümettin iç güvenlik islerinde ihmali
yetersizliği ve hatalı davranışları olduğu
iddiasiyle Anayasanın 89 neu (maddesi ge
reğince -bir gonsoru acımasına dair
Önergesi münasebetiyle
162:170

ühaani Ertem (Millî Eğitim Babanı)
(Edirne) - Bâzı yayınlara konu olan
özel Yüksek Hukuk Okulu açılmasına
dair gündem dışı demeci
356:357
— Yozgat 'Millctveûdli Nuri Kodamanoğlu'nun, bu yıl üniversitelere ve yüksek
okullara giremıyen öğrencilerin durumu
konusundalîi
dameei
(münasebetiyle
312:313

G
Ali Ihaan Göğüs (Gasaantep) - EkmekM'k un imalinde 'kullanılan ve memleket
sağlığını telıdidcden ilâçlı buğdaylar ko
nuşumda demedi
557 ;558 ;559
Kasım G-ülelk (Adana) - İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesinin 20 nci yıldönü
münü
kutlama
töreni
dıolayısiyle
513:515
Kasım <3iilsk (Adana) - Katıldığı NA
TO Parlamenterleri Öenel Kurul toplantı
sı izlenimleri, hakkında gündem dışı de
meci
357:358

— Kocaeli Millotv^kili ismail Arar
ile Tokat Milletvekili İrfan ıSolmaaef ve
2 arkadaşının, Yasaıma (Meclislerinin dıs
münaseb^ter&nin düzenlenmesi hakllundaki 16 .Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair ikamın teklifi
münasebetiyle
322 =323,324:325,326,327
Ferda aüley (Ordu) - İstiklâl Madal
yası Sıahiplıerine verilmesi gereken şeref
aylıklarının ödenmesânde (karşılaşılan zor
luklara dair demeed
39:40
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Maslihiddin Gürer (SaJkarya) - Kocaeli Milletvekili tsmadl Arar Be Tokat Mil
letvekili İrfan ıSolmazcr ve 2 arkadaşının,
Yasama Meclislerrindıtı dış !münıaseibetleri-

mn düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak
1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun <Leğigürümıesine dair kanun teklifli münasebe
tiyle
325:326

t
Şeftk inan (Çalakkaaıe) • Derlet Ba
kanı SeyJü ÖztÜrktkı, Millet Meclisinin
9 Aralık 1968 Pazartesi günü yapacağı
(birleşimin, İnsan Haklan Evrensel dlamıecinin 20 nei yıl dönüımüııe tesadlüf etmesE1
se1)ie!biyle 10 Aralık 1968 "Sah gününe er
telenmesine Idair önergesli mtünıase'betiyle 400:
401
HUmü İncesulu (Çorum) - Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer Ödiağ'm, Hü(kümetin iç güvenlik ilerimde iltımaıli, yeteı^sMiğli ve hatalı davranışları olduğu Mdiasiyle Anayasanın 89 nem maddesi ge
reğince hiv gıetnaoru açılmasına ıdair öner
gesi ımıüıuasebetiyle
140:142
İsmet İnönü (Malatya) - Kendisi ve 4
arkafdiaşmm, Taşova'nın Belevii (köyünde
vukua gelen -ortayda gerekli tedibiri almaHığı Mdliosiyle İçişleri Bakanı ihakkında
Anayasanın 83 ucu maddesi gereğince
gensoru açılmasına Idair önergesi Miünase(btetiylte
261:267
Hilmi İşgüzar (Sinop) - Ay'dın Millet
vekili Reşat özatfda'nın, orman içi köyle
rinin durumunu incelemek üızeıre Anaya
sanın 88 ned maddesi uyarınca bir "Meclis
Arattırması yapılmasına tdiair Önergesi ile
Manisa Milletvekili Muısftafa Ok'un, bu
lundukları yerlerde kalkındırmaları mümfcün ölmıyan orman iköylerinin hayat se
viyesi hakkııUda bilgi edinmek üzere Ana-

yasanın 88 aidi tmaldldtefsi gerteğinee bir
Meclis araştırması açılmasına dair öneırgesi mnünasehetiyie
203:209
— İnsan Haklan Evrensel Beyaıuıaimesinin 20 nei yıldönümünü kutfaıma töreni
d'ölayısiyle
'502:505
— Kayseri Milletvekili Atıf Haeıpaşaog'l-a ve 13 arkadaşının, imlet, tilt, langıirt
ve 1>enzori oyun alet ve makinalan Ihakkmda kanun teklifli ile Hakkâri Milltetvie-ikili Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu
Üyesi .Muzaffer Alanikuş ve Coımhuriyet
Senatosu eski Üyesi M. Ali Demdir'in, Tikfk
Ceza Kanununun 367 nei maddeswue Ibin*
fıkra eklenmesine Idair kanun teklifi mü
nasebetiyle
571
— Kooperatifler kamun tasarısı ile
Konya Mîlletvfekil i Fakih özfakliflı ile Ada
na Milletvekili Kemal Saırıİbranimıoğlu ve
23 arkaidıaşımn, Kooperatifller kanunu tek
lifi ve Bursa Milletvekili Kasım Önaıdıım'ın, Kooperatifler kanunu teklifli (müna
sebetiyle
332,338,342,411 =412,425,575
— Sinop ilinde Gölk Inmaîkın taşimasiyle 'meydana gelen zararlara ıdair demeci 259
— Tefeciliğin, önlenmesi v«e yaptığı
tahribatı tahkik ve teshit etmek üzere1
kurulan Araştırma Komlisyoaıu IBaşkanlığının, KotmJteyonun görev Büi'<esinin, Tb-iti•mi tarihinden itilbaren üç ay daha uzatıl
malarına dair tezkeresi münasebetiyle
403

İhsan Kalbaldayı (Konya) - Ege pamufc
üı<eticile(rinin (iktisadi güçlükler içindle
•bulunduğundan bu hususta grekU te^Bbir'lerin alınımasına ıdair demeci
398:399
— Karapınaırlda esoızyonu önleyici
tedbirlere 'riayet oltuHmadığına ve ;bu ko
nuda gerekil işlemlerin yapılmasına dair
demecıi
149:150

—- Kooperatifler kanun tasarısı ile
Konya MiMetvıekilİ Fakih özfakük ile Ada
na Milletvekili Kemal Sanihırahiim!(>ğkı ve
23 arkadaşının, Koopetratifiler kanunu tek
lifi ve «Bursa MiiletveMli Kasım .önadım'ıtı, KooparatiflteT kanunu teklifli usunasehetityle
3m,341

Sayfa

— Midyat üçesinide 'çekîlıetn su sıkıntı
sına re lahnmiası gereıkHi tedbirlere «Mr
güridiem fdüşı Idıeınaıeei
1'80
Ali Karcı (Adana) - Kooperatifler ka
nun tasamsı ille Konya Milletvekili Faikih
Özfaikîh liîe Adana Milletvekili Kemal Sarıîbrahimoğhı ve 23 aır-kaldeşınm, Klooperatîöeır Ikanuııu tekM ve IBuırsa Millet
vekili Kasım önadım'ın, Kooperatifler
kanaıım teklifi ımKinasCbetiyle
237:238
İbrahim Eteni Kılıçoğlu (Giresun) Kooperatifler kanun tasarısı ile Konya
Milletvekili Fakih özfakih ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının, Kooperaitfler kanunu teklifi
ve Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın,
Kooperatifler kanunu teklifi münasebe
tiyle
420,421
— Malatya Milletvekili ismet inönü
ve 4 arkadaşının, Taşova'nın Belevi kö
yünde vukua gelen olayda gerekli tedbîri
almadığı iddiasiyle içişleri Bakanı hak
kında Anayasanın 89 neu maddesi gere
ğince gensoru açılmasına dair önergesi
münasebetiyle
281 -.290
Coşkun Kırca (İstanbul) - A.P., C. H.
P., M. P., ve Y. T, P, Grup temsilcilerinin
Başkanlık Divanının kuruluş tarzına dair
Önergesi münasebetiyle
10:16
— insan Hakları Evrensel Beyanna
mesinin 20 nci yıldönümü kutlama töreni
dolayısiyle
505:508
— Kocaeli Milletvekili ismail Arar ile
Tokat Milletvekili irfan Solmazer ve 2
arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki..
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine dair kanun teklifi
münasebetiyle 318,319 =320,321,323 =324,326 =327
Celâl Nuri Koç (Kars) - Kayseri Mil. letvekili Atıf Haeıpaşaoğlu ve 13 arkada
şının, rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun
alet ve makinaları hakkında kanun tekli
fi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan,
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer
Alankuş ve Cumhuriyet Senatosu eski
Üyesi M. Ali Demir'in, Türk Ceza Kanu
nunun 567 nci maddesine bir fıkra ekîen-

8*vf*
meşine dair kanun teklifi münasebetiyle

569:
570

— Kooperatifler kanun tasarısı ile
Konya Milletvekili Kakih Özfakih ile
Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, Kooperatifler kanu
nu teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım ön
adım'ın, Kooperatifler kanunu teklifi mü
nasebetiyle '
416 =417,418:419,522,575 =576
Süreyya Koç (Balıkesir) - Balıkesir'in
körfez bölgesi zeytinciliği ve bu konuda
alınması gerekli tedbirlere dair demeci 223:224
Yunus Koçak (Konya) - Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer özdağ'ın, Hü
kümetin iç güvenlik işlerinde ihmali, ye
tersizliği ve hatalı davranışları olduğu id
diasiyle Anayasanın 89 neu maddesi gere
ğince bir gensoru açılmasına dair önerge
si münasebetiyle
157:161
Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - Anka
ra Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arka
daşının, 8 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı
Çalışma. Bakanlığı kuruluş ve görevleri
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ve bu kanuna ek 7 nei maddesinin 3 ncü
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
565,:566,566 =567
— Bu yıl üniversitelere ve yüksek
okullara giremiyen öğrencilerin durumu
konusundaki demeci
312
— Kayseri Milletvekili Atıf Haeıpaşa
oğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, lan
gırt ve benzeri oymı alet ve makaniları
hakkında kanun teklifi ile Hakkâri Mil
letvekili AH Karahan, Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve Cumhu
riyet Senatosu eski Üyesi M. Ali Demir'in,
Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
münasebetiyle
568:569
— Kocaeli Milletvekili ismail Arar ile
Tokat Milletvekili irfan Solmazer ve 2
arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine dair kanun teklifi
münasebetiyle
319,321

I
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Feyyaz Koksal (Kayseri) - A. P.,
C. H. P., G. P., M. P. ve Y. T. P. Grup
temsilcilerinin, Başkanlık Divanının ku
ruluş tarzına dair önergesi münasebetiyle 16:18
Talât Köseoğlu (Hatay) - Kooperatif
ler kanun tasarısı ile Konya Milletvekili
Fakih özfakih ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının,
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa
Milletvekili Kasım önadım 'in, Koopera
tifler kanunu teklifi münasebetiyle
233,238:
239,249,413,427:428,432

Sayfa
va'nın Belevi köyünde vukua gelen olayda
gerekli tedbiri almadığı iddiasiyle (İçişleri
Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince gensoru açılmasına dair
270 273
önergesi münasebetiyle
Nazif Korucu (Konya) - 1966 ekim
mevsiminde yapılan tohum dağıtımında
ne gibi esasların nazara alındığına dair
sorusu münasebetiyle
375:37(,377
— Konya ilinde sulama ile entansif
zlraati hâkim kılmak için ne gibi çareler :
düşünüldüğüne dair sorusu ve Tarım Ba
kam Bahri Dağdaş'ın sözlü cevabı müna
sebetiyle
378:380,383:384

Âdil Kurtel (Kars) - Malatya Milletve
kili İsmet İnönü ve 4 arkadaşının, Taşo

M
Badik Tekin Müftüoğlu (Devlet Ba
kanı) (Zonguldak) - Giresun Milletvekili
Mustafa Kemal Çilesiz'in, tefecilik konu
sunda araştırma yapmak üzere kurulan
komisyonun çalışmadığı, tefeciliğin devam

ettiği konusundaki demeci münasebetiyle |151:
; 152
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, •,
üniversitelerimizde yapılması gereken re-:
form çalışmalariyle ilgili demeci münase-1
betiyle
41:42

N
Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) - Aydın
Milletvekili Reşat özarda ile Manisa Mil
letvekili Mustafa Ok'un, orman içi köy
lerinin durumunu incelemek, bulunduk
ları yerlerde kalkındırılmalan mümkün ol
mıyan orman köylerinin hayat seviyesi
hakkında bilgi edinmek üzere bir Meclis

araştırması çalışmasına dair önergeleri j
münasebetiyle
361 =363
Turgut Nizamoğlu (Yozgat) - Erzurum,
Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Karaya
zı'da bir hara kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin gündeme alınmasına dair
:
önergesi münasebetiyle
562

Mustafa Ok (Manisa) - Aydın Millet
vekili Reşat özarda ile kendisinin, or
man içi köylerinin durumunu incelemek,
bulundukları yerlerde kalkındırılmalan
mümkün olmıyan orman köylerinin hayat
seviyesi hakkında bilgi edinmek üzere
bir Meclis araştırması açılmasına dair
önergeleri münasebetiyle
535:536
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, orman içi köylerinin durumunu ince
lemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi ile

— Kendisinin, bulundukları yerlerde!
kalkındırılmalan mürafeÜTi olmıyan ormanı
köylerinin hayat seviyesi hakkında bilgi1
edinmek üzere Anayasanın 88 nci madde-,
si gereğince bir Meclis araştırması açılma-)
sına dair önergesi münasebetiyle
1£|9:202
— Ege pamuk ekicilerinin, çiğit fiyat-|
lannın düşmesi üzerine, uğradıklan sı-H
kıntılı durumlara dair demeci
42:43
— önemli ihraç mallanmızdan olan tü-i
tünün Ortak Pazar bünyesi içinde devamrj
olarak sabote edildiği ve bu konuda ted-j
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birlerin alınması gerektiği hakkında de
meci
396:397
Nurettin Ok (Çantan) - Başkanlık Di
vanı seçimi münasebetiyle
26
Süleyman Onan (Kırşefair) - Çiitgi ıborçlarıniın taiksâtlıeındirilmesi huısusuınıda çıkartıl'an 77G sayılı Kanunun <uygulanfmaması
söbebı^le çiftçilerin güç ıdururnda ba'Mıkr&rıroa <dıaûr dıemesi
359:360
— Kooperatifler kanım tasarısı ilip
Konya Milletvekili I'alMh özfakih ite
Adana MüHebvekilfi Kemal Sanibrahimoğlu ve 23 arlkaıdaşının, Kooperatiflier kanuIIKU teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım önadırm'm, Kooperatifler kanunu teklîfii ınünasebetiyte
242:243,247£49,250,410,412:413,
425:426',520,573 £74,579,581,593
— •Tefeciliğin önlonımesd ve yaptığı tah
ribatı taMd<k ve tesbitt «temek iiaere kuru-

Sayfa

lan Araştırına Komisyonu Bakanlığının,
Komisyonum görev süresinin, bitimi tari
hlinden dtihaneın -üç ay daha uzatılmalarına
dair tez'kenetsi münasebetiyle
403:404
HamHİK Orfoon (Trabzon) - Kooperatif
ler lisanım Itasarısı ile Konya Milletvekili
Faikın ÖzüaMlı ite Adana MüLetveMJa Ke
mal Sarıibralıjmoğhı ve 23 arkadaşının,
Kooperatifler kamum teklifi ve Bursa MilletvekıîM Kasım ümıdım'ın, Kooperatifler
karnımı teıklıfi .münasebetiyfe 229,233:235,246:
247,251:252
Mesut Ozaasii (Baltfefttfr) - Erzurum'•dalla öğretm enlerin 3 aydan beri eğitim
ödemeği ve 1 aydan beri ek "ders ücretlerdni
alamam alan »oîfdMy'lıû güe durama düş
tükleri, gerökli tedbirlerin ahntmassına dair
demeci
559:560

ö
tbrahim oktan (Bursa) - Ankara'da
politeiknlik Fakültesi kurulması halkkımdıaki
tamun tekliflinin gündeme alınmasına -dair
önergesi münasebetiyle
316
Kasım önadım (Bursa) - Kooperatiffer kanun tasarısı ile Konya MMfctveikilı
FaMh özfaıkiih ile Adana Millıetvelkilİ Ke
mal SannlbraıhJmoğlu ve 23 arktadaşınm,
Kooperatifler îkammu teklifi ve Btırsa Mil
letvekilli Kasım önadım'm, Kooperatifler
kamum teMifâ müusselbetiyle 236,237,243,247,
252,330,331 -332,335:338,348,315:452,416,'
426 =427,430,430:431,517,520:522,577,578,
•583:584,584,586,587,588 =589,592
Seyit Faruk önder (Konya) - Afyon
Kanahisar Milletvekili Muzaffer özdağ'ııı.
Hükümetin iıç güvenlik üşlerSıudo ihmali,
yetersizliği vıe hatalı- davranıştan oldıuğıı
Iddiasiyle Anayasanın 89 nıeu imadıdesi • ge
reğince hür gensoru açılmasına dair ömıergesii •münaseıbetiyle
137:140
— Maflıaftya Milletvekili Isoıet İnönü vo
4 arkadaşının, Taşova'nın Bedevi köyündö
vu'kua gelen otaıyda gerekti tetdbüri alnıaıdığı âdıdmsiyle İçişleri Bakanı halkkında
Anayasanın 69 ncu maddesi
gereğince

g-criısoru •açılmasına dair önergesi münascbctttiylo
267:270
Murat Öner (Afyon Karahfoar) - Ko
operatifler kanıın tasarısı il* Konya Mil
letvekilli Faıfcih Özfakih ile Adana Millet
vekili Keımıul SarıibroMmoğlıu ve 23 .arka
daşının, Kooperatifler kanunu teklifi ve
Bursa MillctvcUdli Kfisrnı Önıadım'ın, Koo
peratifler kanunu teklifi ırmiııasöbetiyte 347,
408,434,517 £1<8,581,589,592:593
Reşat özarda (Aydın) - Devlet Bakanı
Seyfi öztürlkHm MîMct Mcölisiniın 9 Ara
lık 1968 Pazartesi günü yapacağı birikişimin,
îiLsan Hakları Evrensel domocinin 20 nci
yıl döınıüjm'üne tesadüf etmeyi sebebiyle
10 Aralı!k 1968 Salı gününe ertelenmesûne
dair öııergosi !münasebetİ(ylo
400
— TvciKİisSiıfııı, orman içi (köylerin dumımınra incelemek üzere Anayasanın 88 nei
'maddesi uyarınca bir MeelİB Araştırması
yapılm;asına dair önergesi îlıe,
— Manisa Mi'Jlcttvokili Mustafa Ok'un,
buüinııııdrJklaın yerlerde (kalkındır ılımaları
mümkün olmıyan orman köylerinin hayat
seviyesi hakkında bilgi edinmek üzere Ana
yasalım 88 nci maddesi gereğince bir Mec-
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üs araştırması
münasebetiyle

açılmasına dair önergesi
183:189

•— Kooperatifler (kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih özfakih ile Adana
Milletvekili Kemıal 'Sanîbrıaihimoğîu -ve 23
apfcadaşııiiiın, Kooperatifler Icantnra teMifİ
ve Bursa Milletvekili Kasam ömadi-rn'ın,
Kooperatifler kanunu teklifi münaselbetiyfe
409
Muzaffer özdağ (Afyon Karaüsar) •
Hültümetiıı iç ıgüvenlik isterinde ihmali, ye
tersizliği ve hatalı davranışları olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 ııcu maddesi gere
ğince 'bir gensoru açılmasınla dair önergesi
münasebetiyle
ISSılST

SaJbabattin Savacı (Gümüşane) . Koo
peratifler kamın tasarısı ile Konya Millet
vekili Fakih Öztfaikih ile Adana Milleıtvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 23 arkadaşı
nım, Kooperatifler kanunu teklifi v* Bursa1
MM.l!e*velkili Kasım önadım'ını, Kooperatif- •
lerfcanunnıteklifi münasebetiyle
239=253,350:
1351,414:415
— Terli il'âç endüstrisinin sosyal, sağlık
ve ekonomik cephelerini bütün aynntılariyle aydınlatmafk ve (bilgi edinmek üzere
(kurU'Iaıı Araştırana Komisyonu Başkanlığım
<nın, Komisyonun görev süresinin, 'bitimi ta
rihinden itibaren iki ay U'zatilmasınıa dair
tokeresi -münasebetiyle
402:403
Türkan Seçkin (Edirne) - Kooperatif
ler kanun tasarısı ite Konya Milletvekili
Faüdh özfalkih ile Adama Mrlletvekffi Ke
mal Sanİbrahimoğhı ve 23 arkadaşımın1,
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Mil
letvekili Kasınm. 'önadım'ım, Kooperatifler
(kamunu teklifi münasebetiyle
5I1'8:519,589
— Türk - Yunan sınıırında Meriç mehrinin yatağının değiştirilerek Yunanlıların
aleyhimize toprak (kazandıklarına, bu ko
nuda gerekSi tedbirlerin atamasına dair
gündem dışı demıeci
310:311

Sijyfa
Niyazi özgüç (Sinop) - Ziraat ve Halik !
'bamkalannm Sinop iline açtıklara fcredile- ;
rin yetersizliğime dair demeci
^97
Hüsnü öskan (Hatay) • Afyon Kanaıhi- j
sar Milletvekili Muzaffer 'özdağ'm1, Hükü- i
metin iç güvenlik işlerinde ühmali, yetersiz- !
ligi ve hatalı davranışları olduğu iddiasiyle =
Araayasanifn 89 mcu ımaddesİ gereği»ee "bir
gensoru açılmasına 'dair önförgesi münase
betiyle
154 &S6
jSeyfi öztürk (MaKye Balkanı VeMIi,
Devlet Bakanı) (Eskigehir) - Ordu Millet- :
veikîli Femia Güîey'in, istiklâl Madalyası
sahiplerine verilmesi gereken şeref ayîıikÜarınııı ödenmesinde 'karşılaşılanı zonluikLara dair demeci mimaselbetiylie
40:41

Refet Sezgin (Enerji ve Talbiî Kaynak- j
lar Bakanı) (Çanakkale) • Edime Millet i
vekili Türkân Seçlkin'iıı, Türk - Yunman' sat
ımında Yunanlıların Meriç roehri yatağını
değiştirerek aleyhimize toprak fkazatndıik- ;
•larma dair konuşması münasebetiyle 394 :|395
Bubi Soyer (Niğde) . Tarım Kredi Koo- ;
peratifleriyle Zir-aut Bankasının görevleri |
arasımda bulunan kredi, tohum ve gübre i
dağıtımındaki eksiMikl'ere dair demeci 530:531
Faruk Sükan (içişleri Bakanı) (Kon
ya) - Afyon KaraJhkar Milletvekili Müzaf- |
fer özdağ'm, Hükümetin iç ^güvenlik işle- ;
rinde öıma-K, yetersizliği ve hatalı davra- i
nışlarr olduğu iddiasiyle Anayasanın 89
ncu maddesi gereğince "bir gensoru aıçılnva- =
ısına air önergesi münıaisebetiyle
170|l76
— Gaziantep'te eeneyan eden olaylar j
ve alman 'tedbirler haklkmdia gündem dışı ;
demeci
38; ^39
— Malatya Milletvekili ismet inönü ve
4 arkadaşının, Taş/ova'nun Belevi 'köyünde
'Vuikua gelen olayda gerekli (tedbiri alma- ;
dağı iddiasiyle içişleri Bakanı fhaklkında |
Anayasanın 89 ncu imaddıesi gereğinıce tgenı- :
soru açılmasına' dair (önergesi ımünasebe- ;
tiyle
293 #98
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Sayfa
Ahmet Şener (Trabzon) - 6964 sayıh
Ziraat Odalarına ait Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin gündeme alınması konusundaki öner
gesi münasebetiyle
404:405
Adnan Şenyurt (Erzurum) - Karaya
zı'da bir hara kurulmasına dair kanun tek
lifinin gündeme alınmasına dair önergesi

münasebetiyle
561:562
— Kooperatifler kanun tasarısı ile
Konya Milletvekili Fakih özfakih ile
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, Kooperatifler
kanunu teklifi ve Bursa Milletvekili Ka
sım önadım'ın, Kooperatifler kanunu tek
lifi münasebetiyle
238,331,341

T
Ahmet Tahtakılıç (İstanbul) - A. P.,
C. H. P., G. P„ M. P.t ve T, T. P. Grup
temsilcilerinin, Başkanlık Divanının kuru
luş tarzına dair Önergesi münasebetiyle 18:19
— Kooperatifler kanun tasarısı ile
Konya Milletvekili Fakih Özfakih ile
Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, Kooperatifler
kanunu teklifi ve Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım'ın, Kooperatifler kanunu tek
lifi münasebetiyle
229:230
— İnsan Haklan Evrensel Beyanname
sinin 20 nei yıldönümünü kutlama töreni
dolayısiyle
510:512
Ahmet Türkel (Ticaret Bakanı) (Bur
sa) - Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'-

in, çiftçi borçlarının taksitlendirilmesi hu
susunda çıkartılan 776 sayılı Kanunun uy
gulanmaması sebebiyle çiftçilerin güç du
rumda kaldıklarına dair demeci münasebe
tiyle
360
— Kooperatifler kanun tasarısı ile
Konya Milletvekili Fakih özfakih ile
Adana Milletvekili Kemal Sarıiforahimoğlu ve 23 arkadaşının, Kooperatifler
kanunu teklifi ve Bursa Milletvekili Ka*
sım Önadım'ın, Kooperatifler kanunu tek
lifi münasebetiyle
249:250,250,347,423,433
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
Ege pamuk ekicilerinin, çiğit fiyatlarının
düşmesi üzerine, uğradıkları sıkıntılı du
rumlara dair demeci münasebetiyle
43

u
Hasan Tahsin Usun (Kırklareli) - Ay
dın Milletvekili Reşat özar'da ile Manisa
Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi
köylerinin durumunu incelemek, bulun
dukları yerlerde kalkındırılmaları müm
kün olmıyan orman köylerinin hayat sevi
yesi hakkında bilgi edinmek üzere bir
Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle
36'
— Yerli ilîâç endüstrisinin sosyal, sağ
lık ve ekonomik cephelerini bütün aynntılariyle aydınlatmak ve bilgi edinmek üze
re kurulan Araştırma Komisyonu Başkan
lığının, Komisyonun görev süresinin, bi-

timi tarihinden itibaren İki ay uzatılma
sına dair tezkeresi münasebetiyle
402
Ali Rıza ffzoner (Trabzon) - Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nın, orman içi köy
lerinin durumunu ineelemek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
Araştırması yapılmasına dair önergesi ile
Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
bulundukları yerlerde kalkındırmaları
mümkün olmıyan orman köylerinin ha
yat seviyesi hakkında bilgi edinmek
üzere Anayasanın 88 nei maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi münasebetiyle
209:214
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Ü
Sayfa
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alanı
Kesit Ülker İstanbul) - Aydın Mil
kuş
ve
Cumhuriyet
Senatosu
eski
Üyesi
!
letvekili Reşat özar'da ile Manisa
M. Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun
\
Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi
567 nci maddesine bir fıkra eklenmesine
köylerinin durumunu incelemek, bulun
dair kanun teklifi münasebetiyle
571:572
duklan yerlerde kalkmdınimaları müm
kün olmıyan orman köylerinin hayat sevi
— Kooperatifler kanun ta&arısı ile
yesi hakkındia bilgi edinmek üzere bir
Konya Milletvekili Fakih özfakih ile
Meclis araştırması açılmasına dair Öner
Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimgeleri münasebetiyle
370:373 oğlu ve 23 arkadaşının, Kooperatifler
— Kooperatifler kanun tasarısı ile
kanunu teklifi ve Bursa Milletvekili Ka
Konya Milletvekili Fakih özfakih ile
sım önadım'ın, Kooperatifler kanunu tek
Adana Milletvekili Kemal Sarılbrahimlifi münasebetiyle
414,429:430,519,525:52tf,
oğlu ve 23 arkadaşının, Kooperatifler
576:577,582
kanunu teklifi ve Bursa Milletvekili Ka
Ahmet Üstün (Ankara) - Aydın Mil
sım önadım'ın, Kooperatifler kanunu tek
letvekili
Reşat özarda'nın, orman içi köy
lifi münasebetiyle
228,335:336,337 =338,340:
lerinin durumunu incelemek üzere Anaya
341,346:347,407,409,41i,415:416,431,517,
sanın 88 nci maddesi uyarınca t>ir Meclis
519:520,578,580:581,584,588,593:
Araştırması yapılmasına dair önergesi ile
594,596:597
— Üniversitelerimizde yapılması gere
Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
ken reform çalışmalariyle ilgili demeci
41 bulunduklan yerlerde kal kındı rmalan
Hasan Ünlü - (Tunceli) • Kayseri Mil
mümkün olmıyan orman köylerinin ha
letvekili Atıf Haeıpaşaoğlu ve 13 arkadaşı
yat seviyesi hakkında bilgi edinmek
nın, rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun
üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
alet ve makinaları hakkında kanun tek
reğince bir Meclis araştırması açılmasılifi ve Hakkâri Milletvekili Ali Karahan,
| na dair önergesi münasebetiyle
202:203

Mehmet Yüceler (Kayseri) - Kendisine
verilen ihtar cezasına ve hakkında Başkan
lıkça söylenen söze dair demeci
555
İsmail Hakkı Yıldırım (Erzurum) Kocaeli Milletvekili İsmail Arar ile Tokat

Milletvekili İrfan Solmazer ve 2 ar
kadaşının, Yasama Meclislerinin dış
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında
ki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifi
münasebetiyle
325

