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Sayfa
— Vazife İle yurt dışına giden Dışişle
ri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'e Dev
let Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmesi
— Vazife ile yurt dışına giden Millî
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğhı'na
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin

vekillik etmesi

— Vazife ile yurt dışjina giden Turizm
ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'a Dev
let Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun
vekillik etmesi
300

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ
— Aydın Milletvekili Iieşat özarda'nm, Kıbrıs hakkında uygulanacak millî
politikanın esaslarını tcsbit etmek üzere
Anayasanın 88 ncî maddesi gereğince bir
genel görüşme açılmasına dair önergesi
(8/27)
15 ;36,382 :414,417:4G2

— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında
millî siyasetin tesbiti ve takibi için bir
genel görüşme açılmasına dair Önergesi
(8/26)
15:36,382 =414,417:462

KANUNLAR
No.
Cilt Sayfa
1096 — Ege Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 6953 ve 354 sa
yılı kanunlara ek Kanun
28 197T
951
29 309
30 32:
37

No,
ruluş Kanununa ek Kanun

ilt Sayfa
28 197,

951
29 309
30 37:
39
1098 — Ege Üniversitesi kuruluş kadlroları hakkındaki 6953 sayılı KaLnuna ek Kanun
28 197,

951
29 309
30 39:
43

1097 — Ege Üniversitesinde bir Mühen
dislik Bilimleri Fakültesi kurul
ması ile ilgili Ege Üniversitesi ktı-

KOMİSYON KURULMASI VETA HAVALELER
:

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve

bu kanuna geçici maddeler eklenmesine
dair kanun teklifinin havale olunduğu Ma-

4—
Sayfa
liye ve Plân komisyonlarından seçilecek
5 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesi
474:475
— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası kanun tasarısının, havale edilmiş ol
duğu Ticaret, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilecek 6 şar üyeden kurııîu
bir Geçici Komisyonda görüşülmesi
301
— Gaziantep Milletvekili Ali lhsuu
Göğüs ve 12 arkadaşının, Turistik bölge
ler kanun teklifinin, 6785 sayılı imar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarısını görüşmekte
olan Geçici Komisyona havalesi (3/1064)

8

— izmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'mn, TODD İşletmesinde çalışan
bir kısım memurların kıdemlerinin tanın
ması hakkındaki 881 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin tadili hakkındaki kanun tekli
fini görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyon Başkanlığının, Ulaştırma Komis
yonunda bulunan 2/621 ve 2/682 esas sa-

Sayfa
yılı" tekliflerimin komisyonlarına havalesi
(3/1070)

300

— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ve 21 arkadaşının, Emekli sandıklariyle Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm
sigorta'art kanunlarına tabi işyerlerinde
geçen hizmetlerinin birleştirilmesi hakkınkındaki 228 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bir maddenin lağ
vı hakkındaki kanun teklifini görüşmek
üzere kurulan Geçici Komisyon Başkanlı
ğının 2/620 ve 2/683 esas sayılı kanun
tekliflerinin de komisyonlarına havale edil
mesine dair tezkeresi (3/1071)
301
— Trabzon Milletvekili Haindi Orhon
ve 2 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun 1, 2, 3, 4, 19, 21 ve
30 ncu maddelerinin değiştirilmesine dair
kanun teklifinin, Genel Kurulun 21.11.1967
tarihli 6 neı Birleşiminde kurulan Geçici
Komisyona, İmar ve İskân Komisyonun
dan da 4 üye seçilerek havalesi

517

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ
— Aydm Milletvekili Reşat Özarda ile
Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, orman
İçi köylerinin durumunu incelemek, bulun
dukları yerlerde kalkındırıdmalan müm
kün olmıyan orman köylerinin hayat sevi
yesi hakkında bilgi edinmek üzere bir
Meclîs araştırması açılmasına dair önerge
leri (10/26, 10/36)
8:15
-— Eskişehir Milletvekili Hayri Başar
ile Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun,
Devlet ve iktisadi Devlet Teşekküllerin deki israfları Önliyecek tedbirleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 neİ
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması
yapılmasına dair önergesi (10/48)
475:476

— Nevşehir Milletvekili Safahattın
Hakkı Esatoğlu'nun, Dış Ticaret rejiminin,
Anayasaya, Kalkınma Plânına, Ulusal çı
karlarımıza ve halk yararına uygun bir
hale getirilmesi şartlarının tesbiti için,
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis arattırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/47)
95:97
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Baka
nının öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına
karşı, tutum ve davranışlarını tesbit etmek,
öğretmenler arasındaki huzursuzluğu gi
dermek amacı ile Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/27)
584:618

ÖNERGELER
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

bâzı hükümlerinin ertelenmesi ne ve bu
kanuna geçici maddeler eklenmesine daiı-

_ 5—
Sayfa

kanun teklifinin havale olunduğu Maliye
ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi {2/344, 4/375) 474:
475
— İstanbul Milletvekili Hüseyin Ataman'm, Çalışma Komisyonu üyeliğinden
çekildiğine dair önergesi
623

Sayfa
— Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ka
nun tasarısının, havale edilmiş olduğu Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonlarından
seçilecek 6 gar üyeden kurulu bir Geçici
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi.
(4/374)
301

RAPORLAR
Adalet Komisyonu raporu

Yıldırım'ın, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi
ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kındaki kanun teklifine dair (2/757) 512:513,
544

— Anayasa nizamını, millî güvenlik
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında
5 ,. 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun
tasarısı ve Bursa Milletvekili Ömer ÖzDışişleri Komisyona raporları
türkmen ile Manisa Milletvekili Önol Şa— Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası
kar'ın, 38 sayılı Kanunun yürürlükten
ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleş
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili
miş Milletler Teşkilâtı île Dünya Posta
M, Fahni Uğrasızoğlu'nun Anayasa niza
Birliği arasındaki anlaşmaların onaylan
mını, millî güvenılik ve huzuru bozan
masının uygun bulunduğuna dair kanun
bâzı fiiller hakkındaki 38 numaralı Kanu
tasarısı hakkında (1/545)
621
nun yürürlükten kaldırılması ve bu ka
—
Türkiye
Cumhuriyeti
Hükümeti,
nuna göre tutuklu ve Anayasa hükümlü
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve
bulunanların eezalarınm affı hakkın
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı aradaki kanun tekliflerine dair (1/589, 2/657,
;
sında
emniyet kontrolünün uygulanması
2/746)
621:622
j hususunda anlaşma ve işbu anlaşma ile İlAnayasa Komisyonu raporları
[ gili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Amerika
— Anayasa nizamını, millî güvenlik
j Birleşik Devletleri Büyükelçiliği arasında
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında
teati edilen mektupların onaylanmasına
5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun
dair kanun tasarısı hakkında (1/584) 513,544
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
tasarısı ve Bursa Milletvekili Ömer özHaşimî Ürdün Kırallığı arasında imzalan
türkmen ile Manisa Milletvekili öııol Şamış olan Kültür Anlaşmasının onaylanma
kar'ın, 38 sayılı Kanunun yürürlükten
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili
sarısı hakkında (1/531)
416
M. Fahri Uğrasızoğlu'nun Anayasa niza
— 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da
mını, millî güvenllik ve huzuru bozan
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
bâzı fiiller hakkındaki 38 numaralı Kanu
meti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti
nun yürürlükten kaldırılması ve bu ka
arasında Kültür Anlaşması» nın onaylan
nuna göre tutuklu ve Anayasa hükümlü
masının uygun bulunduğuna dair kanun
bulunanların cezalarının affı hakkın
tasarısı hakkında (1/544)
416
daki kanun tekliflerine dair (1/589, 2/657,
Dilekçe Komisyonu raporu
2/746)
621:622
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Kar-

Smıfa
ma Komisyonu Genel Kurulunun, 22.5.1965
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi hakkında (Millet Mec
lisi 5/44)

88

Geçici Komisyonlar raporları
— Arsa Ofisi kanun tasarını ve Ada
let, Ticaret, içişleri, Maliye, İmar ve İs
kân ve Plân komisyoıılaıındaıı 5 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu
0/157)
517:542
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat
Açıkahn ve 1.1 arkadaşının, Milletlerarası
münasebetlerin yürütülmesi ve koordinas
yonu haltında kanun teklifi ve Ticaret,
Maliye, Anayasa, Dışişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 8 er üyeden kurulu
Geçici Komisyon raporu (2/243)
470:510
— tmar ve tskân Bakanlığı kuruluş ve
vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun
3 ncü ve 7 nci maddelerinin değiştirilme
sine, bu kanuna bir madde eklenmesine
ve 3050 sayılı Kamına bağlı (1) sayılı
cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kamın ta
sarısı ve tmar ve İskân komisyonlarından
seçilen 9 ar üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/518)
97:105
— Kooperatifler kanun tasarısı ile
Konya Milletvekili Fakih özfakih ile
Adana Milletvekili Kemal SarıibrahiınoğIu ve 23 arkadaşının, Kooperatifler kanu
nu teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım Öııadını'nı, Kooperatifler kanunu teklifi ve
Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/151, 2/53, 2/232)
124:131,108:
181,182:219,288:291,302,374:377
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 172 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan Geçici
Komisyon raporu (1/562)
— Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetincc millîleştirilmiş, bulunan mal, bak ve menfaatlc-

410

rin tasfiyesi hakkında kanun tasarısına
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi
Geçici Komisyon raporu (1/386)

381

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat uzarda'nın, Tütün ziraati kanunu teklifi ve Ma
nisa Milletvekili Sami Binicioğlu ile Sinop
Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Tütün ve
tütün tekeli kanunu teklifi ve Tarım, Ti
caret, İçişleri, Adalet, Gümrük ve Tekel
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/205,
2/198, 2/3G2)
45 ;85,302:333,545:582,623 :G64
— Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine, im kamına
bir fıkra ve ek maddelerle bâzı geçici mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı ve
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/551).
513,544
— Van Milletvekili Mehmet Emin Er
dinç ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu hakkındaki 22
Ağustos 1901 tarihli ve 351 sayıl» Kanunun
27 nei maddesinin ilk fıkrası ile 28 nci
maddesinin (a) bendinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân
komisyonlarından seçilen 10 ar üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (2/711)
381
İçişleri Komisyonu raporu
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında 28 Aralık 1967 tarihînde Anka
ra'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti
ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasın
da hudut olaylarının önlenmesi ve haılli
ile hudut işaretlerinin bakımı hakkında
anlaşma» irte bu anlaşmanın ekleri olan
«Türk Bulgar Karma Hudut komisyon
larındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kı
sımlarının ve bu heyet başkanları daimî
ikamet yerlerinin tesbiti hakkında (1)
numaran Protokol» ve «Türk - Bulgar hu-

7—
Sayfa
dudu üzerindeki hudut işaretlerinin muha
fazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile
kontrolü hakkında (2) numaralı proto
kol» un onaylanmasına dair kanun tasarısı
hakkında (1/484)
464
Karma Komisyon raporları
(Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu
komisyonlarından korulu)
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş, kadroları
kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosun
ca değiştirilen ve millet Meclisince benimseumiyen maddeleri hakkında (1/398)
296
Maliye Komisyonu raporları
— Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe ve 3 arkadaşı ile Muş Milletvekili
Kemal Aytaç'm, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kuruluş ve memurları Ka
nununa, ek, Sıtma Eradikasyonu merkez
ve taşra teşkilât ve müesseselerinde çalı
şan bilûmum memur ve hizmetlilerin
intibakları ve sair özlük işleri hakkındaki
kanun toklifleri'ne dair (2/521, 2/537) 154:107
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ııı,
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
mın teklifi hakkında (2/290) 105:124,132:135,
141,220:223

arasında 28 Aralık 1967 tarihinde Anka
ra'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti
ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasın
da hudut olaylarının önlenmesi ve halli
ile hudut işaretlerinin bakımı hakkında
anlaşma» ile bu anlaşmanın ekleri olan
«Türk Bulgar Karma Hudut komisyon
larındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kı
sımlarının ve bu heyet başkanları daimi
ikamet yerlerinin tesbiti hakkında (1)
numarah Protokol» ve «Türk - Bulgar hu
dudu üzerindeki hudut işaretlerinin muha
fazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile
kontrolü hakkında (2) numarah proto
kol» un onaylanmasına dair kanun tasarısı
hakkında (1/484)
464

Plân Komisyonu raporları
— Antalya Milletvekili H, Fehmi Boztepe ve 3 arkadaşı ile Muş Milletvekili
Kemal Aytaç'ın, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kuruluş ve memurları Ka
nununa, ek, Sıtma Eradikasyonu merkez
ve taşra teşkilât ve müesseselerinde çalı
şan bilûmum memur ve hizmetlilerin
intibakları ve sair özlük işleri hakkındaki
kanun tekliflerine dair (2/521, 2/537) 154:167
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın, 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dair
kaun teklifi hakkında (2/290)
105:124,132,
135,141,220:223

Millî EğitimKoraisyonu raporları
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Haşinıî Ürdün Kırallığı arasında imzalan
mış olan Kültür Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğua dair kaun tasa
rısı hakkıda (1/531)
416
— 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti île Senegal! Cumhuriyeti Hükümeti
arasında Kültür Anlaşması* nın onaylan
masının uygun bulunduğua dair kaun ta
sarısı hakkında (1/544)
416
Millî Savunma Komisyonu raporu
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti

Sağlık ve Sosyal Tardım Komisyonu raporu
— Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe ve 3 arkadaşı ile Muş Milletvekili
Kemal Aytaç'ın, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kuruluş ve memurları Ka
nununa, ek, Sıtma Eradikasyonu merkez
ve taşra teşkilât ve müesseselerinde çalı
şan bilûmum memur ve hizmetlilerin
intibakları ve sair özlük işleri hakkındaki
kanun tekliflerine dair (2/521, 2/537) 154:167

Sayıştay Komisyonu raporları
— Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez-

—8
Sayfa
keresi ile Ankara Üniversitesi 1965 bütçe
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında
(3/886, 1/356)
141:142,224:227
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünün 19G2 bütçe yplı
Keainhesap kanun
tasarısı
hakkında
(3/153,1/39)
142,228:231
— Beden. Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait, uy
gunluk, bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi île Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünün 1963 malî yılı
Kesinhesap kanun ta,sansı
hakkında
(3/287, 1/53)
142:143,232:235
— Ceza ve ıslah evtlerı ile iş yurtları
döner sermayesi saymanlıklarının 1959 ve
1960 yılları bilançolarının sunuldu Şııııa.
dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri hak
kında (3/410, 3/478)
143:144,240:243
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yıllı Kesinhesabına
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna da
ir Sayıştay Başkanlığı tezkeresi i'Ie Devlet
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı hakkında (3/898, 1/174)
144.236:239
— Ege üniversitesi .1963 bütçe yılı Ke
sinhesabına. ait uygunluk bildi dm inin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi il'e Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı
Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında
(3/173, 1/43)
144: 145,244:247
— Ege Üniversitesi 1964 yılı Ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Ege Üniversitesi 1964 bütçe yılı
Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında
(3/564, 1/176)
145:146,248:251,301,334:337
— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1964
bütçe yılı Kesinhesabına "ait uygunluk bil
diriminin sunulkluğuna daûr Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile 1964 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı hakkında (3/895,
1/172)
146,252:255,301,338:341

Sayfa
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesa
bına ait uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel1 Müdürlü
ğünün 1965 bütçe yıh Kesinhesap kanunu
t a s a m ı hakkında (3/662, 1/348)
147:148,256:
259,301:302,342 :Iİ45
— İstanbul Teknik
Üniversitesinin
1963 bütçe yıh Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile İstanbul Tek
nik Üniversitesinin 1963 bütçe yılı Kesinherap kanunu tasarısı hakkında (3/114,
1/41)
149 =150,268 =271,302,354:357
•— İstanbul Teknik
Üniversitesinin
1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunullduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile İstanbul Tek
nik Üniversitesinin 1964 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı hakkında (3/479,
1/222)
150:151,272:275,302,358:361
— tstatıbul Üniversitesinin 1964 bütçe
ydı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dai'r Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul tin i ver sitesi
nin 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu
tasarısı hakkında (3/533,1/214)
148:149,260:
263,302,346:349
— İstanbul Üniversitesinin 1965 bütçe
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dai'r Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Üniversitcsİ1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı hakkında (3/871, 1/366)
149,264:267,
302,350:353
— Karayolları Genel Müdürlüğünün
1965 yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel
Müdürlüğünün 1965 bütçe yı'lı Kesinhesap
kanunu tasarısı hakkında (3/870, 1/343) 151:
152,276:279,302,362:365
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1965
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin
sunulduğuna dair
Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Baş-
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Sayf*
kanlığı 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu
t a s a m ı hakkında (3/815, 1/349)
152:153,280:
283,302,366:369
— Yalova Kaplıcaları İşletmesi ideresinin 1963, 1964 ve 1965 bütçe yılları he
sap işletmeleriyle bilançolarının sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
hakkında (3/887, 3/888, 3/889)
153:154,284:
287,302,370:373
Ticaret Komisyonu raporu
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın,

Sayfa
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun
teklifi hakkında (2/290)
105:124,132:135,
141,220:223

Ulaştırma Komisyonu raporu
— Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası
ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleş
miş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Bir
liği arasındaki anlaşmaların onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı hakkında (1/545)
621

SAYIN ÜYELERLE İLGILI IŞLER
Çekilmeler
— İstanbul Milletvekili Hüseyin Ataman'ın, Çalışma Komisyonu üyeliğinden
çekilmesi
623
Disiplin cezaları
— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'a iki
ihtar eezası verilmesi

92

izinler
— Ankara Milletvekili Orhan ErenV
hastalığına binaen, 6 . 1 . 1969 tarihinden
itibaren 15 gün izin verilmesi (3/1066) 94:95
— Balıkesir Milletvekili A. ihsan Kırım
lıya mazeretine binaen 1 . 2 . 1969 tari
hinden itibaren .15 gün izin verilmesi
(3/1076)
474
— Bingöl Milletvekili M. Emin Gündoğdn'ya hastalığına binaen, 9 . 12 . 1968
tarihinden itibaren 30 gün izin verilmesi
(3/1066)
94:95
— Diyarbakır Milletvekili Metin Ciüreli'ye hastalığına binaen, 9 . 1 . 1969 ta
rihinden itibaren 10 gün izin verilmesi
(3/1066)
94:95
— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Kkinciye mazeretine binaen, 16. 1 .1969
tarihinden itibaren 10 gün izin verilmesi
(3/1066)
94:95
— Hatay Milletvekili Sabahattin Ada
lıya hastalığına binaen, 17 . 1 . 1969 ta

rihinden itibaren 10 gün izin verilmesi
(3/1076)
474
— Hatay Milletvekili Yahya Kanpolat'a mazeretine binaen, 16 , 1 . 1969 ta
rihinden itibaren 10 gün izin verilmesi
(3/1066)
94:95
— Gaziantep Milletvekili Ali ihsan
Göğüş'e mazeretine binaen 26 . 1 . 1969
tarihinden itibaren 45 gün izin verilmesi
(3/1066)
94:95
— Gümüşane Milletvekili Necati Akagün'c mazeretine binaen, 13 . 1 . 1969 ta
rihinden itibaren, 10 gün izin verilmesi
(3/1066)'
94:95
— içel Milletvekili Burhan Bozdoğan'a
hastalığına binaen 9 . 1 . 1969 tarihinden
İtibaren 4 ay izin verilmesi (3/1076)
474
— istanbul Milletvekili Aydın Yalçın'a
hastalığına binaen, 7 . 1 . 1969 tarihinden
İtibaren, 45 gün izin verilmesi (3/1076)
474
— istanbul Milletvekili Orhan Erkanlı'ya hastalığına binaen, 15 , 1 . 1969
tarihinden itibaren, 30 gün izin verilmesi
(3/1066)
94:95
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'a hastalığına binaen, 21.12 .1968
tarihinden itibaren 35 gün izin verilmesi
(3/1066)
94:95
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'na hastalığına binaen 12 . 12 . 1968
tarihinden itibaren, 35 gün izin verilmesi
(3/1066)
94:95

Sayfa
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'na mazeretine binaen, 10 . 1 . 1969
tarihinden itibaren 10 gün izin verilmesi
(3/1066)
94:95
ödenekler
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla

Sayfa
izin alan îçel Milletvekili Burhan Bozdo
ğan'ın ödeneği (3/1077)

474

Tasama dokunulmazlıkları
— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın
yasama dokunulmazlığı (3/1062)

5

SOKULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR
Adalet Bakanından
— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'ilin, Aydın ili hudutları içinde bulunan
Bafa Gölünün mülkiyetine dair Maliye,
Adalet ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/539)1
38
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
bir dergide yayınlanan milletimizi bölücü
nitelikteki yazılara dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/578>
-39:40

Başbakandan
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fay
ton ve yük arabası sahiplerinin müreffeh
bit: hayata kavuşturulması için no düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/591)
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'mn Saimbeyli ilçesine bağlı
köylerin iktisaden kalkındırılması konu
sunda bîr piân olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/587)

40

40

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Türk Hava Kurumunun kuruluş ga
yesine ve malî kaynaklarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/533)

38

— Gaziantep Milletvekili Ali thsan
Göğüş'ün, Erzurum Radyosunun yayma
başlatılamaması sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/576)

39

— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, dînî bir maksatla yur
dumuza gelen Papa'nın, Cumhurbaşkanı
ve Başbakan tarafından karşılanmasına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/593) 40:41

/

VE

CEVAPLARI

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraa
tına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/575)
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik
olunacağına dair Başbakan ve Çalışma
Bakanından sözlü sorusu (6/514)
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazile
rin sulanmasına ve hidro - elektrik ener
jisi sağlanmasına dair Başbakan, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (G/542)
— Konya Milletvekili Nazif Kumcu'ııun, Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kal
kındırılmasına dair Başbakan ve Tarım
Bakanından sözlü "sorusu (6/5C6)
-— Konya Milletvekili Nazif Kur ucu'mıtı, memleketimizdeki işsiz sayışma ve
gelecekteki inkişafına dair Başbakan ve
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/515)

39

37

38

39

37

Bayındırlık Bakanından
—izmir Milletvekili Arif Ertunga'mn,
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun dü
zeltilip asfaltlanması işinin ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/585 )
— Sinop Milletvekili Hilmi îsgüzar'ın,
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun
bugüne kadar normal bir işletmeye aeı!mayış sebebine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/589)
•— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın,
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bay
burt yolunun inşasına dair Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu (6/590)

40

40

40
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Çalışma, Bakanından
— Bursa Milletvekili Sadrettiıı Çanga'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait
hastanelerin Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım ve
Çalışma bakanlarından sözlü sorusu (6/570)
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, işçilerin iş mahallini terk eder
ken aramaya tabi tutulup tutulmadığına
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu
(6/577)
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik
olunacağına dair Başbakan ve Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/514)'
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, memleketimizdeki işsiz sayısına ve
gelecekteki inkişafına dair Başbakan ve
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/515)
— Malatya Milletvekili (Şaban Erik'in,
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallele
rinde Sosyal Sigortalar Kurumuna ait
meskenlerin, kimler için inşa ettirildiğine
ve halen kimlerin oturduğuna dair Çalış
ma Bakanından sözlü sorusu (6/489)'

39

39

37

37

37

39

39

Dışişleri Bakanından
— Konya Milletvekili Nazif Kumcu'nun, memleketimizin diplomatik temsilci
lerine dair Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/543)
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan Nehri üzerinde bir baraj

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
boraks madeninin değerine ve bu maden
lerimiz için millî bir politikanın tesbit edi
lip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/551)'
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazile
rin sulanmasına ve hidro - elektrik ener
jisi sağlanmasına dair Başbakan, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/542)

38

38

39

38

İçişleri Bakanından

Devlet Bakanından
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklarcli'nin bâzı ilçelerin
de spor tesisleri yapılmasının düşünülüp
düşünülmediğine dair Devlet Bakanından
sözlü sorusu (6/546)
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin ge
lişmesi için ne gibi tedbirler alınacağına
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu
(6/558)

Sayfa
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu (6/537)
— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın tli hudutları içinde bulunan
Bafa Gölünün mülkiyetine dair Maliye,
Adalet ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/539)

38

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar
Binliği Genel Merkezini denetliyen mü
fettişin elinden zorla tahkikat evrakını
alıp almadığına dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/564)
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Akşehir Emniyet kadrosunun takvi
yesine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/540)
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın (ilçelerindeki jandarma ve
polis teşkilâtına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/541)

38

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'ının, Türkiye'de merıkczi 'dnjarda bulunan
kaç dernek olduğuna dair İçişleri Ba
kanından sözlıü sorusu (6/430)

36

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Türkiye'de dışardan yönetilen bir
hıristîyanlık propagandası olup olmadığı
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/431)
— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nmı, yeniden hazırlanmakta olan köy ka
nununun ne zaman Meclise sevk edileeeği-

39

38

37

Sayfa
ne dair içişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/436)
—• Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm,
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet
Komi s erliğine e bâzı şahısların evlerinin
aranması, dövülüp, hakarete mâruz bıra
kılmaları sebebine dair İçişleri Bakarım
dan sözlü sorusu (6/581)

37

40

37

40

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon böl
gesindeki uygulamasına, 2510 numaralı
Kanunun yeterli olup olmadığına ve orman
içi köylerin iskânına dair imar ve İskân
ve Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu
(6/549)
39
— Yozgat Milletvekili Nuri Kodaınatıoğlu'nun, Niğde'nin
Aksaray İlçesine
bağlı Kızılkaya köyü sakinlerini» iskânla
rına dair İmar ve iskân Bakanından sözlü
sorusu (6/528)
37:38
—- Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı
Çifteköy sâkinlerinin iskânına dair tmar
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/529)

38

Köy tşleri Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köy
lerin yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy
isleri Bakanından sözlü sorusu (6/588)
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-"
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon
bölgesindeki uygulamasına, 2510 numa -

rah Kanunun yeterli olup olmadığına ve
orman içi köylerin iskânına dair imar ve
İskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü
sorusu (6/549)

39

Maliye Bakanından

İmar ve takan Bakanından
—- Erzurum Milletvekili Adnan Şeıtyurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi banka
ları tarafından yaptırılmakta olan ikra
miye evlerinin yurdun muhtelif yerlerinde
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Maliye ve İmar ve iskân bakanların
dan sözlü sorusu (6/449)
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köyler
de selden zarar görenlere yapılacak yardı
ma dair Ticaret, Tarım, imar ve İskân ba
kanlarından sözlü sorusu (6/586)

Sayfa

40

— Aydın Milletvekili Nahit Mcnteşe'nin, Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa Gollünün mülkiyetine dair Maliye, Ada
let ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanla
rından sözlü sorusu (6/539)
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyücc'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiis
timal olup olmadığına dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/512)
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi banka
ları tarafından yaptırılmakta olan ikramiye
evlerinin, yurdun muhtelif yerlerinde ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Maliye ve imar ve İskân bakanlarından
sözlü sorusu (6/449)
— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, Koeacli'nde Hükümet konağı inşasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye
Bakanından sözlü sorusu (6/552)
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuııer'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâ
tında çalışanların terfilerine dai'r Tarım
ve Maliye bakanlarından sözlü sorusu
(6/544)

38

37

37

39

38

Millet Meclisi Başkanından
—İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, bâzı siyasi parti milletvekillerinin deva m sızı ki arına dair Mîllet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/580)'

40

Millî Eğitim Bakanından
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Kurban Bayramı süresince açık bu
lundurulan İstanbul müzelerine dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/532)
— Burdur Milletvekili Fethi Çelİkbaş'ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversite
lerin sosyal ilimler tedris eden fakültele
rine girebilme imkânlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/504)

38

37

Sayfa
— istanbul Milletvekili Kesit Ülker'
in, Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan
adında, asistan veya doçent, birinin olup
olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/477)
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski
ilçesinin ortaokul ihtiyacına dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/53r>)
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzııııer'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin
ihtiyaçlarına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/519)
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstîsüsü için yeni bir bina inşa edilmesine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/582)

Sayfa
tedbir olup olmadığına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/538)

Tarım Bakanından
37

38

37

40

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kal
kındırılmasına dair Başbakan ve Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/566)
— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın,
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde
selden zarar görenlere yapılacak yardıma
dair Ticaret, Tarım, imar ve tskân bakan
larından sözlü sorusu (6/586)

40

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın,
Malazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri
Ofisi ajansının silo, araç ve bina ihtiyacı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/531)
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Si
nop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde
selden zarar görenlere yapılacak yardıma
dair Ticaret, Tarım, tmar ve tskân bakan
larından sözlü sorusu (6/586)

— Kimya Milletvekili Nazif Kurueu'rmn, Türkiye'de yabancı sermaye ile ku
rutan isletmelerin istihsallerinin, muayyen
bir kısmının ihraccdilmesi için alınmış bir

— Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarih
te bağlıyacağına ve hava alanı yapımının
hangi yıl programına alınacağına dair
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
j (6/333)

YAZILI SORVLAR
SORVL/, VE

Adalet Bakanından
— Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün, Kastamonu Adalet binası korido
runun, genişletilmesine ve yeni bir ceza evi
inşa edilmesine dair sorusu ve Adalet Ba
kanı Hasan Dhıçır'in yazılı cevabı (7/975) 682

38

40

Ulaştırma Bakanından

39

Sanayi Bakanından

B)

40

Ticaret Bakanından

Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanından
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait
hastanelerin Devlete devredilip edilmiyeeeğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım ve
Çalışma bakanlarından sözlü sorusu
(6/570)

39

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtın
da çalışanların terfileriııe dair Tarım ve
Maliye bakanlarından süzlü sorusu (6/544) 38

Millî Savunma Bakanından
—Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuııcr'in, Kara Ordusu görev malûllerine
dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu (6/583)

37

36

CEVAPLARI

Başbakandan
— Çoram Milletvekili Hasan Lâtif Sanyüee'ninj Çanakkale Seramik Fabrika
sında yapıldığı iddia olunan yolsuzluklara
dair Başbakandan sözlü sorusu (7/10J2)

44

— 14
Sayfa
Bayındırlık Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Kadirli - Osmaniye arasındaki yo
lun asfaltlanmasına dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in, yazılı cevabı
(7/1014)
44,695
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm,
Söğüt karayolundaki viraj vo meyillerin
ıslahına dair Bayındırlık Bakanından ya
zılı sorusu (7/1027)
544
— Çanakkale Milletvekili Cihad Haban'ııı, İstanbul'daki Kapalı Çarşının tamirine
dair yazılı sorusu ve İmar ve iskân Bakanı
Haldun Menteşcoğlu ve Maliye Rakam Ci
hat Bilgchan ile Bayındırlık Bakanı Orhan
Alp'in yazılı cevaplan (7/916)
672:675
— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın,
Samsun'un Ayvacık bucağının bulunduğu
kıyı. ile Kynol köyünün bulunduğu kıyı ara
sında köprü yapılmasına dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakam Orhan Alp'in yazılı ce
vabı (7/982)

684

Çalışma Bakanından
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zcytinoğlu'mın, Çalışma Bakanlığınca hazırlanan
tasarılara dair sorusu ve Çalınma Bakarn
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/995)
689:691
Devlet Bakanından
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlıir'nun, Eskişehir'in kapalı spor salonu
ve stadyum ihtiyacının karşılanmasına da
ir Devlet Bakanından yazılı sorusu
(7/1011)

— Sinop Milletvekili Hilmi Iş^üzarVı,
Adalet Partisi iktidan zamanında, Dışişleri
Bakanları seviyesm.de yapılan iç ve dıs
toplantılara dair sorasu ve Dışişleri Ba-

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı köylerin
su taşkınlarından korunmasına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri ba
kanlarından yazılı sorusu (7/1016)

88

İçişleri Bakanından
—• Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Aydm ilinin Esençay köyü muhtanna dair
sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm
cevabı. (7/952)
678:679
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'mın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan
tasarılara dair sorusu ve İçişleri Bakanı
Faruk Sükan'm yazılı cevabı (7/998)
601:093
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ııı, Uzman Jandarma Çavuşlarına tabanca
verilmesine dair sorusu ve İçişleri Bakanı
Panik Sükan'm yazılı cevabı (7/1000) 694:695
— Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'tıün, 1967 ve 1968 bütçelerine konulan
belediyelere yardım tahsisatına dair sorusuv e İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazı
lı cevabı. (7/974)
680:681
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin TTzun'un, Kırklareli'nc bağlı Balkaya
köyü ile Evrenli köyü arasındaki hudut ih
tilâfına dair SOTOSU ve lebleri Bakanı Fa
ruk Sükau'm yazılı cevabı (7/935}
675:677
İmar re takan Bakanından

44

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Trabzon'daki stadyumun ıslahına ve
diğer spor branşlarına da ilgi gösterilmesi
ne dair sorusu vo Devlet Bakanı Kâmil
Ocak'm yazılı cevabı (7/988)
686:687
Dışişleri Bakanından

tfayfa
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı ce
vabı. (7/844)
668:670

— Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm, İstanbul'daki Kapalı Çarşının tami
rine dair yazılı sorusu ve İmar ve İskân
Bakanı Haldun Mcnteşeoğlu ve Maliye Ba
kanı Cihat Bilgehan ile Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp'in yazılı
cevaplan
(7/916)
672:675
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nml, İmar ve İskân Bakanlığınca hazılanan tasarılara dair sorusu ve İmar ve
İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'tmn ya
zılı cevabı (7/994)
687:688

— ıe —
Sayfa
— Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün, tiler Bankasının bel'ediyeflere gön
dereceği hisselere dair sorusu ve imar ve
iskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nms
yazıh cevabı. (7/973)
680
— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, G-azİantep'İtı, Nizip ilçesindeki
gecekonducuların iskânına dair sorusu ve
İmar ve tskân Bakanı Haıldun MentcşeoğIVnun yazıh cevabı. (7/966)
679:680

Köy İşleri Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili Hacılar bucağına bağlı
Çerçioğlu köyünün bâzı obalarına içme su
yu temin edilmesine dair sorusu ve Köy is
leri Bakanı Salâhattin Kılıe'ın yazılı ce
vabı (7/910)

672

—• Amasya Milletvekili Kâzım Uhısoy'un, Amasya'nın merkez ve Merzifon ilçe
lerine bağlı bâzı köylerin, yol inşaatları
nın bitirilmeme sebebine dair Köy İşleri
Bakanından yazılı sorusu (7/1025)

381

— Çorum Milletvekili Kejdet Yücer'in, Çorum'a bağlı Mecitözü ilkesinin kal
kındırılmasına ve Emirdağ - Mecitözü ara
sındaki yolun yapılmasına dair Köy iç
leri Bakanından yazılı sorusu (7/1018)

140

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı köyle
rin su taşkınlarından korunmasına dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy içleri
bakanlarından yazılı sorusu (7/1016)

88

— Sakarya' Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sakarya'nın, Karasu ilçesine bağlı
Süngüt köyü okulunun onarılmasına ve
Süngüt - Aktas yolunun düzeltilmesine
dair sorusu ve Köy işleri Bakanı H. Tur
gut Toker ile, Millî Eğitim Baltanı llhami
Ertem'in yazılı cevapları (7/828)
667:668
— Sakarya Milletvekili Hayrettin llysal'm, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi koy
yollarının ne zaman yapılacağına dair so
rusu ve Köy işleri Bakanı Salâhattin Ki
lis'in yazılı cevabı (7/807)
666:667

Sayfa
Maliye Bakanından
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, İsviçreli firmaların yaptıkları yatı
rımlara dair Maliye Bakanından yazılı so
rusu (7/1024)
"
381
— Çanakkale Milletvekili Cihad Babau'ın, istanbul'daki Kapalı Çarşının tami
rine dair yazılı sorusu ve tmar ve tskân
Bakanı Haldun Menteşeoğlıı ve Maliye
Bakanı Cihat Bilgehan ile Bayındırlık
Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevapları
(7/916)
672:675
— Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün, mütaahhit ve diğer ilgililerin is
tihkaklarının zamanında ödenmesine dair
sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehaıı'm yazıh cevabı (7/979)
683:684
Millet Meclisi Başkanından
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası
na gelecek misafir ve vazifelilerin hareket
tarzlarına ilişkin Talimatnamenin uygu
lanmasına dair Millet Meclisi Başkanından
yazıh sorusu (7/1021)
380
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rine ait ödenek ve yolluklarında haczedi
len para miktarına dair Millet Meclisi
Başkanından yaznlı sorusu (7/1022)
380
— Aydın Milletvekili Reşat Uzarda,'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından yazdı sorusu (7/1023)
381
Millî Eğitim Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Mİ11 Milî Savunma hizmetini öğ
retmen olarak yapanlara da eğitim ödeneği
verilmesine dair Millî Eğitim Bakanından
yazılı sorusu (7/1015)
44:4.r>
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Nazilli'de ikinci bir lise açılmasına
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı ilhamı
Ertem'in yazılı cevabı (7/942)'
677:678
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Aydın'in bâzı ilçelerine bağlı bucak
ve kasabalarda ortaokul açılmasına dair

— 16 —
Sayfa
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı îlhami Er
t e m i n yazılı cevabı (7/983)
684:686
— Bursa Milletvekili Nilüfer Gürsoy'nu, okul kitaplarındaki 27 Mayıs konula
rına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı
îlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/714)
664:665
— Erzurum Milletvekili Nihat üiler'in,
Erzurum Kız Lisesi ihtiyaçlarının karşı
lanmasına dair Millî Eğitim Bakanından
yazılı sorusu (7/1017)

140

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sakarya'nın, Karasu ilcesine bağlı
Süngüt köyü okulunun onarılmasına ve
Süngüt - Aktaş yolunun düzeltilmesine
dair sorusu ve Köy İşleri Bakam II. Tur
gut Toker ile, Millî Savunma Bakam îl
hami Ertem'in yazılı cevapları (7/828) 667:668
— Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm,
Samsun'da eğitim Ödeneklerini alantıyan
öğretmenlere dair sorusu ve Millî Eğitim
Baltanı îlhami Ertem'in yazılı cevabı
(7/991)

— Bilecik Milletvekili Şad'i Bi'nay'm,
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çimento
fabrikası kurulmasına dair sorusu ve Sa
nayi Bakam Mehmet Turgut'un yazılı ce
vabı (7/800)
665:666
— Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'iu, pancar müstahsili çiftçilerin zararının
önlenmesine dair Sanayi Bakanından yazılı
sorusu (7/1026)
544
— Manisa Milletvekili Mustafa Ük'un,
halı dokuma tezgâhlan ve fabrikalarına
dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu
(7/1028)
621
Tarım Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın bâzı ilçelerinde selden
zarar görenlere yardım yapılmasına dair
Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/1013)

44

Ticaret Bakanından
«87

Millî Savunma Bakanından
—• Çorum Milletvekili Nejat. Yücer'in,
Çoru m'a bağlı Mecitözü ilcesine, kalkın
masında faydalı olacak, bir askerî birliğin
ye deştirilmesin e dair Millî Savunma Ba
kanından yazılı sorusu (7/1018)

Sayfa
Sanayi Bakanından

140

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün, Kastamonu'ya bağlı İnebolu, Aba
na ve Araç, Sağlık tesislerinin operatör,
doktor, sağlık memuru ve ebe ihtiyacına
dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Baltam Vedat Âli Özkan'ın yazıl1! cevabı. .
(7/976)
682:683

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nıu,
Gimada, iki yıl önce, zimmet ve suiistimal
yapıldığı söylentilerine dair Ticaret Baka
nından yazılı sorusu (7/1020)
380
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğuş'ün, Güney - Doğu Anadolu Bölgesi
köylüsünün ekonomik yönden kalkınması
için teşkilâtlandırılmasına dair sorusu ve
Tica.rct Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı ce
vabı. (7/889)
670:671
Ulaştırma Bakanından
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğluı'nun, Ulaştırma Bakanlığınca hazır
lanan tasarılara dair sorusu ve Ulaştırma
Bakanı Sadettin BilgiçMn yazılı cevabı
(7/999)
693:694

TASARILAR
— 6197 sayılı Eczacılar vo Eczaneler
hakkında Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla
bir madde eklenmesine dair (1/605)

296

— Anayasa nizamını, miUî güvenlik w
huzuru bozan bâzı fiiller
hakkında
5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun yü
rürlükten foı İdin İması hakkında (1/589) 621ı
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Sayfa
— Ankara üniversitesi 1965 bütçe yılı
Kesinhesap kanunu tasarısı (J/356)
141:142,
224:227
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Ada
na Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları
kanunu tasarısı (1/398)
296
— Arsa Ofisi kanun tasarısı (1/157) 517:542
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüsü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısı (1/39)
142,228:231
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 malî yılı Kesinhesap kanun ta
sarısı (1/53)
142:143,232:235
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı
hükümlerinin kaldırılmasına dair (1/557) 5.13,
545
— 1968 yılı Bütçe Kanununa haglı cet
vellerde değişiklik yanılması hakkında
(1/611)
584
•— 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu
tasarısı (3/895, 1/172)
146,252:255,
301,338:341
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap
kanunu tasarısı (1/174)
144,236:239
— Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasa
sı ile son protokolü ve bunlara bağlı Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta
Birliği arasındaki anlaşmaların onaylan
masının uy^un bulunduğuna dair (1/545)

621

— Ege Üniversitesi 1963 Bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı (1/43)
144:145,
244:247
— Ege üniversitesi 1964 Bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı (1/176) 145:146,248:
251,301,334:337
— 1964 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu
tasarısı (1/172)
146,252:255,30l,338:341
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 Bütçe yılı Kesinhesap
kanunu tasarısı (1/348)
147:148,256:259,
301:302,342 :345

Sayfa
— imar ve iskân Bakanlığı kurutuş
ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanu
nun 3 ncü ve 7 nei maddelerinin değişti
rilmesine, bu kanuna bir madde eklenme
sine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin imar ve iskân Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılmasına dair (1/518) 97:105
— istanbul Teknik
üniversitesinin
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı (1/41)
149:150,268:271,302,354:357
— istanbul
Teknik
Üniversitesinin
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı (.1 /222)
150:151,272 =275,302,358:361
-— istanbul Teknik
Üniversitesinin
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
m ı (1/214)
148:149,260 =263,302,346 =349
— istanbul Üniversitesi 1965 bütçe yılı
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/366)
149,264:
267,302,350:353
— Karayolları Genel Müdürlüğünün
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı (1/343)
151:152,276:279,302,362:365
— Kooperatifler kanun tasarısı (1/151) : 124:
131,163:181,182:219,288:291,302,374:377
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/349) 152:
153,280:283,302,366:369
— Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (1/604)
88
— Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti,
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ara
sında emniyet kontrolünün uygulanması
hususunda anlaşma ve işbu anlaşma ile il
gili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Amerika
Birleşik Devletleri Büyükelçiliği arasın
da teati edilen mektupların onaylanması
na dair (1/584)
513,544
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında 28 Aralık 1967 tarihinde Anka
ra'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti
ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasın
da hudut olaylarının önlenmesi ve haJlli
ile hudut işaretlerinin bakımı hakkında
anlaşmat* ile bu anlaşmanın ekleri olan

— 18 —
Sayfa
«Türk Bulgar Karma Hudut komisyon
larındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kı
sımlarının ve bu heyet başkanları daimî
ikamet yerlerinin tesbiti hakkında (İ)
numaralı Protokol» ve «Türk - Bulgar hu
dudu üzerindeki hudut işaretlerinin muha
fazası, bakımı, onarımı ye yenilenmesi ile
kontrolü hakkında (2) numaralı proto
kol» ün onaylanmağına dair (1/484)
464
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Haşimî Ürdün Kıralhğı arasında imza
lanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/531) 416
— Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı (1/606)
296,301
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 172 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkında (1/562)
416
— Türk vatandaşlarına aidolup Yugos-

Sayfa
lav Federatif Halk Cutnhuriyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaat
lerin tasfiyesi hakkında (1/386)
381
— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı (1/205)
45:85,302:333,545:582,623:604
— Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve
teşkilâtı hakkındaki kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir
fıkra ve ek maddelerle bâzı geçici madde
ler eklenmesine dair (1/551)
513,544
— 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti
arasında Kültür Anlaşması» nın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/544) 416
— 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nei maddesi
nin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında (1/607)
296

TEKLİFLER
— Ankara Milletvekili Ali Kıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'nın, Emekli San
dıkları üe maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm si
gortaları kanunlarına tâbi hizmetlerin bir
leştirilmesi hakkında 5 . 1 . 1961 tarihli
ve 228 sayıli Kanunun 3 ncü maddesine
bir fıkra ve geçici madde eklenmesine da
ir kanun teklifi. (2/283)
301

kanuna geçici maddeler eklenmesine dair
kanun teklifi (2/344)
474:475
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri
kanunu teklifi (2/815)
584
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
Tütün ziraatı kanunu teklifli (2/198)
45:85,
302:333,545:582,623:664

— Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı kuruluş, ve Memurları
Kanununa ek, Sıtma Eradikasyonu merkez
ve taşra teşkilât ve müesseselerinde çalışan
bilûmum memur ve hizmetlilerin intibak
ları ve sair Özlük işleri hakkındaki kanun
teklifi (2/521)
154:167

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'
nın, Yabancı memleketlere gönderilecek
memurlar hakkındaki 4489 sayıÜı Kanunun
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun
teklifi (2/804)
140
— Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Kooperatifler kanunu teklifi (2/232) 124:
131,168:181,182 =219,288 =291,302,374:377

— Aydın Milletvekili Kemal Ziya öztürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 32 nei maddesinin
(G) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun
teklifi (2/808)
381

— Bursa Milletvekili Ömer Öztürkmen
ile Manisa Milletvekili önal Şakar'm, 38
sayılı Kanunun yürürlükten kaldın İması
na dair kanun teklifi (2/657) •
621:622
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 12 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı «İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun 77 ve 81 nei
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi (2/805)
140

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
657 sayılı Devlet Memnuları Kanununun
bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu

— ıs —
Hayfa

Sayfa
— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
M. Yıilmaz Mete'nin, Millî Eğitim,Bakan
lığı Meslekî ve Teknik öğretim Okulları
Öğretmenlerinin intibakı hakkındaki Ka
nuna ek kanun teklifi (2/810)
416
— Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Cevat Açıkalın ve 11 ar
kadaşının, Milletlerarası münasebetlerin
yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında
kanun teklifi (2/243)
476:510
— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi
Sırrı Atalay ve Cumhuriyet Senatosu De
nizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, Millî Eği
tim mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu
kanunu teklifi (2/813)
512,544
— Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid Melen ve 19 arkadaşının, Van'da,
(Van Üniversitesi) adı ile bir üniversite
kurulmasına dair kanun teklifi (2/803)
88
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler ve
4 arkadaşının, İçişleri Bakanlığı, vilâyet
ve kaymakamlık teşkilâtında çalışan me
murlarla, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne bağlı Tapu ve Kadastro teşkilâ
tında çalışan ve keza İçişleri Bakanlığı
Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü merkez
ve taşra teşkilâtında çalışan bilûmum me
murlara tazminat verilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/811)
464
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, Turistik bölgeler
kanun teklifi (2/39)
8
— Gümüşhane 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
(2/752)
475
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Ynîdırım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve
çalışma usullerinin düzenlenmesi hakkında
kanun teklifi (2/757)
512:513,544
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinerin, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha-

kemeleri Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi
hakkında
kanun
teklifi
(2/812)
512,544
— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü
müş pal a'nın, 5434 sayılı Kanunun 38 ne i
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun teklifi, (2/621)
97,300
— 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
lifi (2/755)
300
— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ve 21 arkadaşının EmekOi Sandık
ları ile maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm si
gortaları kanunlarına tabi işyerlerinde ge
çen hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki
228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bir maddesinin lağvı hak
kında kanun teklifi (2/756)

301

— Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal
ve 10 arkadaşının, Emekli Sandıkları ile
Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigortaları
kanunlanna tabi hizmetlerin birleştirilmesi
hakkındaki kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine ve bir maddesinin kaldırıl
masına dair kanun teklifi. (2/620)
301
— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve
2 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı
Meslekî ve Teknik Öğretmen okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna
ek kanun teklifi (2/807)
140
— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, kör
lerin eğitilmeleri için devamlı Devlet yar
dımı yapılmasına dair kanun teklifi
(2/806)
140
— Konya Milletvekili Fakih özfakih
ile Adana Milletvekili, Kemal Sırîbrahimoğlu ve 23 arkadaşının Kooperatifler ka
nunu teklifi (2/53)
124:131,168:181,182:
219,288:291,302,374:377
— Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 arkadaşının, «5434 sayılı
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci
maddesine iki bend ve kanuna geçici mad-

20 —

tiayfa

tfayfa
de eklenmesi» hakkmda kanun
(2/682)

teklifi
97,300

— Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
Tütün ve tütün tekeli kantınu teklifi
(2/362)
45:85,302£33,545:582,623:664
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ırı,
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun
teklifi (2/290)
105:124,132:135,14i,
220:223

— Maraş Milletvekili Dr. Ketnalî Bayazıt'm, 17 Eylül 1967 tarihinde yapılan
Sivasspor ve Kayserispor kulüpleri futbol
karşılaşmasında çıkan hâdiseler sebebiyle
hayatlarını kaybeden vatandaşların kanuni
mirasçılarına tazminat verilmesine dair
kanun teklifi (2/802)

—. Trabzon Milletvekili Haindi Orhon
ve 2 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye trelirleri Kanununun 1, 2, 3, 4, 19, 21 ve
30 neu maddelerinin değiştirilmesine dair
kanun teklifi (2/778)
517
— Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamını, millî güvenlik
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması ve bu kanuna göre tutuklu ve Ana
yasa hükümlü bulunanların cezalarının
affı hakkında kanun teklifi (2/746)
621:622

45

— Uşak Milletvekili M, Fahri Uğrasızoğlu ve 5 arkadaşının, Öğretmen yetişti
ren, bir üst dereceli yüksek öğrenim ku
rumuna öğrenci olarak devam eden öğret
menlerin, maaş vo diğer memuriyet hak
ları île birlikte iainli sayılmaları hakkında
kanun tekim (2/809) _
381

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş
ve memurları Kanununa ek, Sıtma Enidlkasyonu merkez ve taşra teşkilât ve mües
seselerinde çalışan bilûmum memur ve hiz
metlilerin intibaktan ve sair özlük işleri
hakkındaki kanun teklifi (2/537)
154:167

— Van Milletvekili Mehmet filmin Er
dinç ve 3 arkadaşmış Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu hakkındaki
22 Ağustos 1961 tarihli ve 351 sayılı Ka
nunun 27 nci maddesinin, ilk fıkrası ile
28 npi maddesinin (a) bendinin değiştiril
mesine dair kamın teklifi (2/711)
381

TEZKERELER
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı teskeresi

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri

— 832 sayılı Sayıştay Kanununun
105 nci maddesinin aptal edildiğine dair
(3/1069)
300
Başbakanlık tezkereleri
(ölüm cezalan)
— Mardin illinin Ömerli ilçesi Merkez
bucağı, Hırta Bellik (Sivritepe) köyü
hane 7 cilt 28/1 ve sayfa 60 numarada nü
fusa kayıtlı Ahmetoğlu, Hamdiye'den doğ
ma 1933 doğumlu Cemil Yıldız'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/1073)
464
Yasama dokunulmazlıkları
— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın,
yasama dokunulmazlığının kandırılması
na dair (3/1062)

5

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'c Dev
let Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair (3/1063)

8

— Vazife ile yurt dışına giden Millî
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlü'na Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair
(3/1065)

94

— Vazife ile yurt dışına giden Turizm
ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'a Dev
let Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nım ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair
(8/1072)
300
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Sayfa
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
— Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Hal'k Cumhuriyetince millîıleştirilmiş* bulunan mal, hak ve menfaat
lerin tasfiyesi hakkında kanun tasarısına
dair (1/386)
381
Geçici Komisyon Başkanlığı tezkereleri
— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'mn, TCDD İşletmesinde çalışan
bir kısım memurların kıdemlerinin tanın
ması hakkındaki 881 sayılı Kanunun 1 nei
maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifini görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyon Başkanlığının, Ulaştırma Komis
yonunda bulunan 2/621 ve 2/682 esas sa
yılı kanun teklifinin komisyonlarına hava
lesine dair (3/1070)
300
— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ve 21 arkadaşının, Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm
Sigortalan kanunlarına tabi işyerlerinde
#ecen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında
ki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bir maddenin lağvı hak
kında kanun teklifini görüşmek üzere ku
rulan Geçici Komisyon Başkanlığının,
2/620 ve 2/683 esas sayılı kanun teklifleri
nin komisyonlarına havale edilmesine dair
(3/1071)
301
içişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon
ve 2 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun 1, 2, 3, 4, 19, 21 ve
30 neu maddelerinin değiştirilmesine dair
kanun teklifinin, Genel Kurulun 21.11,1967
tarihli 6 neı Birleşiminde kurulan Geçici
Komisyona imar ve İskân Komisyonun
dan da 4 üye seçilerek havalesine dair tez
keresi (3/1078)
517
İmar ve İskân Komisyonu Başkanlığı
tezkeresi
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan
Göğüs ve 12 arkadaşının, Turistik bölge
ler kanun teklifinin, 6785 sayılı İmar Ka-

Sayfa
nunumın bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarısını görüşmekte
olan Geçici Komisyona havalesine karar verildiğine dair tezkeresi (3/1064)

8

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— Ulaştırma Komisyonunca talebedilen
İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'nm, «5434 sayıh Kanunun 38 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi» hakkındaki
kanun teklifinin sunulmuş olduğuna dair
(3/1067)

97

— Ulaştırma Komisyonunca talebedilen
Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş
ve 6 arkadaşının, «5434 sayılı T, C. Emekli
Sandığı Kanununun 32 nei maddesine iki
bend ve Kanuna geçici madde eklenmesi»
hakkında kanun tekllilflerinin sunulmuş
olduğuna dair (3/1068)

97

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan İçel Milletvekili Burhan Bozdo
ğan'ın, ödeneğine dair (3/1077)
474
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/1076)
94:95
Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
— Ankara üniversitesinin 1965 bütçe
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/886)
141:142,224:
227
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/153)
142,228:231
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/287)
142:143,232:235
— Ceza ve ıslah evleri ile işyurtları dö
ner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 1960
yılları bilançolarının sunulduğuna dair
(3/478)
143:144,240:243
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesa-
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Sayfa
bina ait uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair (3/898)
144,236:23:
— Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/173)
144:145,244 ;247
— Ege Üniversitesinin 1964 yılı Kesinhesabına ait uygunlluk bildiriminin sunul
duğuna dair (3/564)
145:146,248:251,301,
334:337
— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1964
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildtrminin sunulduğuna dair (3/895)
146,252:
255,301,338:341
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yıh Kesinh «-abına
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna da
ir (3/662)
147:148,256:259,301 :302.
342:345
— İstanbul Teknik Üniversitesinin 1963
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/114) 149:150,
268:271,302,354:357
— İstanbul Teknik Üniversitesinin 1964
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/479) 150:151,
272:275,302,358:361
— İstanbul Üniversitesinin 1964 bütçe
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/533)
148:149,260:
263,302,346:349
— Istanbull Üniversitesinin 1965 bütçe
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/871) 149,264:267.
302,350:353

Sayfa
— Karayolları Genel Müdürlüğünün
1965 yılı Kesinhesabma ait uygunluk
bildirirainin sunulduğuna dair (3/870)
151:
152,276:279,302,362:365
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1965
bütçe ydı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/815) 152:153,
280:283,302,366:36^)
— Yalova Kaplıcaları İşletmesi İdare
sinin 1963 biitçe yılı hesap işlemleriyle
bilançosunun sunuduğuna dair (3/887)
153:
154,284:287,302,370:373
— Yalova Kaplıcaları İşletmesi İdare
sinin 1964 bütçe yılı hesap işlemleriyle
bilançosunun sunuduğuna dair (3/888)
153:
154,284:287,302,370:373
— Yalova Kaplıcaları işletmesi İdare
sinin 1965 bütçe yılı hesap işlemleriyle
bilançosunun sunuduğuna dair (3/889)
153:
154,284:287,302,370:373
Tarım Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Gümüşhane Milletvekili Sabahattin
Savacı ve Trabzon Milletvekili Ahmet
İhsan Birineioğlu'nun, 4753 sayılı Çiftçiyi
Topraklandırma Kanununun kamulaştır
maya ilişkin maddelerinin değiştirilmesi
ve zirai gelişmeye yararlı bâzı madde ve
fıkraların ilâvesine dair kanun teklifinin
görüşülmesinin, aynı konuda Hükümetten
gelecek kanun tasarısı ile birlikte görüşül
mesi için, ertelendiğine dair (3/1074)
475
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GEÇEN TUTANAK ÖZETt
Cilt 8*7*»
15 . 1 . 1969 tarihli 29 ncu Birleşime
31 44:
ait tutanak özeti
45
16 . 1 . 1969 tarihli 30 ncu Birleşime
ait tutanak özeai
31 88
17 . 1 . 1969 tarihli 31 nci Birleşime
ait tutanak özeti
31 139:
140
20 . 1 . 1969 tarihli 32 nci Birleşime
31 395:
ait tutanak özeti
296
21 . 1 . 1969 tarihli 33 ncü Birleşime
ait tutanak özeti
31 380:
381

Cilt Sayf»
22 . 1 . 1969 tarihli 34 ncü Birleşime
ait tutanak özeti
31 416
23 . 1 , 1969 tarihH 35 nci Birleşime
ait tutanak Özeti
31 464
24 . 1 . 1969 tarihli 36 ncı Birleşime
ait tutanak özeti
31 512
27 . 1 . 1969 tarihli 37 nci Birleşime
ait tutanak özeti
31 544
28 . 1 . 1969 tarihli 38 nci' Birleşime
ait tutanak özeti
31 584
29 . 1 . 1969 tarihli 39 ncu Birleşime
ait tutanak Özeti
31 621
30 . 1 . 1969 tarihli 40 neı Birleşime
ait tutanak Özeti
32
2

YOKLAMALAü
Cilt
31

Sayfa
5,45,89,140,296,381,416,465,513,545,
584,622

DÜZELTtŞLER
1. — 20 . 1 . 1969 tarihli 32 nci Birleşim
tutanağı sonuna ekli bulunan 722 S. Sayılı basmayazmın 15 nci sayfası sonundaki «1965 yılı
kâr ve zarar hesabı» cetvelinde «Zimmet»
nanesindeki rajcamlar «Matlup»; «Matlup»
hanesindeki rakamlar «Zimmet» olarak dü
zeltilecektir.
2. — 30 , 1 . 1969 tarihli 40 ncı Birleşim
tutanağının 672 nci sayfa 2 nci sütunundaki

8 numaralı ve (7/916) esas sayılı yazılı sorunun
başlığı aşağıdaki şekilde düzeltilecektir.
8. — Çanakkale Milletvekili Çihad Baban'in, İstanbul'daki Kapalı Çarşının tamirine dair
yazılı sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun
Menteşeoğlu, Maliye Bakanı Cihat BUgehan
ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp ile İçişleri
Bakanı Faruk Sükan'm yazılı cevapları. (7/916)

Söz alanlar

A
Yaşar Akal (Samsun) - Tütün ve tü
tün tekeli kanunu t a s a m ı münasebetiyle
47:
48,70,304,305,310:311,31(1,322 =323,555:
556,501:562,571,629 :G30,642,647 =648,
049,650:651,661
Dursun Akçaoğlu (Çankırı) - Antal
ya Milletvekili H. Fehmi Boztepe ve 3 ar
kadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş ve memurları Kanununa ek, Sıt
ma Eradıkasyonu merkez ve taşra teşki
lât ve müesseselerinde çalışan bil'ûınum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
özlük işleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
167
— Artsa Ofisi kanun tasarısı münase
betiyle
534:535
— İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş
ve vazifeleri hakkımla 7110 sayılı Kanu
nun 3 neü ve 7 nci maddelerinin değişti
rilmesine, bu kanuna bir madde eklenme
sine ve 3656 sayılı Kanunu bağlı (1) sa
yılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebct'İyU1
98:99
Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) • lınar
ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri
hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncıi ve
7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bit
kanuna bir madde eklenmesine ve 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin
İmar ve İskân Bakamlığı kısmında değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı müna
sebetiyle
102:1.03,104
— Tütün ve tütün tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle
565,635,639:640
Adnan Akın (Balıkesir) - Arsa Ofisi
kanun tasarısı münasebetiyle
530:531,538

Üayfa
Şükrü Akkan (tamir) - Tütün ve tü
tün tekeli kanunu tasarısı münasebetiyle
51:
53,330:331
Fethi Alacalı (Tokat) - Tütün ve tü
tün tekeli kanunu tasarısı münasebetiyle 563,
566,644:645
JSadun Aren (İstanbul) - Kartal Singer Fabrikası işçilerinin grevi ve buna scbcbolan çalışma zorluklan hakkında de
meci
89:90
Mehmet Ali Arsan (Çankırı) - Koope
ratifler kanun tasarısı münasebetiyle
171:172,
175,179
Mehmet Atagun (Kırklareli) • Kooperatif'ler kanun tasarısı münasebetiyle
129,177:
178
ihsan Ataöv (Antalya) - Sakarya
Milletvekili Hayrettin Uysal ve 9 ar
kadaşının, Millî Eğitim Bakanının Öğret
men ve öğretmen kuruluşlarına karrçı tu
tum ve davranışlarını teshit etmek, öğ
retmenler arasındaki huzursuzluğu gider
mek amacı ile Anayasanın 88 nci maddesi
gereğince bir Mcelis araştırması aeulmasına dair Önergesi münasebetiyle
597:598,610,
610:617
Mehmet Ali Aybar (İstanbul) - İzmir
Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun, Tür
kiye'de sosyalizm perdesi altında güdülen
komünist faaliyetlere dair gündem dışı
demeci münasebetiyle
468:471
— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlıı ve iki arkadaşı ile Aydın Milletvekili
Reşat Özarda'nın, Kıbrıs dâvasında uygu
lanacak millî politikanın tesbit ve takibi
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir genel görüşme açılmasına dair öner
geleri münasebetiyle
406:410,430:434,438
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Sayfa
Cevdet Aykan (Tokat) - Antalya Mil
letvekili H. Fehmi Boztepe ve 8 ar
kadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç*ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş ve memnuları Kanununa ek, Sıt
ma Eradikasyonu merkez ve taşra teşki
lat ve müesseselerinde çalışan bilûmum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
özlük işleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
155,160
Kemal Aytaç (Muş) - Antalya Milvekili H. Fehmi Boztepe ve 3 ar
kadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaçs
ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş ve memurları Kanununa ek, Sıt
ma Eradikasyonu merkez ve taşra teşki
lât ve müesseselerinde çalışan bilûmum

Sayfa
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
Özlük işleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle

166

tbrahim Aysoy (Mardin) - Maraş Mil
letvekili Enver Kaplan'm, 2284 sayılı Tür
kiye Halk Bankası Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle
118:119
Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki
arkadaşı ile Aydın Milletvekili Reşat
Özarda'nm, Kıbrıs dâvasında uygulanacak
millî politikanın tesbit ve takibi için Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğince bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergeleri
münasebetiyle
410:413

B
Yusuf Ziya Bahadınlı (Yozgat) - Tü
tün ve tütün tekeli kamımı tasarısı müna
sebetiyle
55
Hayri Başar (Eskişehir) - Koopera
tifler kanun tasarısı münasebetiyle
170,172,
188,18!),189:130,192.195,197,200:
201,203,209:210.218

arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının öğret
men ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğ
retmenler arasındaki huzursuzluğu gider
mek amacı ile Anayasanın 88 nei maddesi
gereğince bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi münasebetiyle
fİ17:6J8

Şadi Binay (Bilecik) - Cumhuriyet
Senatosu Üyesi Cevat Açıkalm ve .1.1 arka
daşının, Milletlerarası münasebetlerin yü
rütülmesi ve koordinasyonu hakkımla ka
nun teklifi münasebetiyle
47(1:477
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap
kanunu tasarısı münasebetiyle
147
— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
57,302:303,552;567,628:62î)
Sami Binicioğlu (Manisa) - Tütün ve
tütün tekeli kanunu tasarısı münasebe
tiyle
81

Kudret Bosuter (Giresun) - Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki
arkadaşı ile Aydın Milletvekili Reşat
Özarda'nm, Kıbrıs dâvasında, uygulanacak
millî politikanın tesbit ve takibi için Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğince bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergeleri
münasebetiyle
31:32
t. Hakkı Boyacıoğlu (Burdur) - Koo
peratifler kanun tasarısı münasebetiyle
169:
170,172,186

Muammer Baykan (Çanakkale) - Cum
huriyet Senatosu Üyesi Oevat Açıkalm ve
11 arkadaşının, Milletlerarası münasebet
lerin yürülmesi ve koordinasyonu hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle
48!)
Ahmet Şevket Bohça (Ko&tamonu) Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 9

Mahmut Bozdoğan (Adana) - Çukur
ova sel felâketi yüzünden ekilemiyen buğ
day tohumlarına ve Hükümetin, çiftçinin
mâruz bulunduğu güçlüklerden kurtulma
sı için, tedbir almasına dair demeci
513:514
Osman Bölükbaşı (Ankara) • Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki
arkadaşı ile Aydın Milletvekili Reşat
Üza.rda'mn, Kıbrıs dâvasında uygulanacak
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Sayfa
nel görüşme açılmasına
münasebetiyle

millî politikanın tesbit ve takibi için Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir ge-

dair

Sayfa
önergeleri
399:406

c
Ali Üüceoğlu (Giresun) - Tütün ve tü
tün tekeli kanunu tasarısı münasebetiyle 548,
558 =559

Süleyman Çağlar (Manisa) - Tütün ve
tütün tekeli kanunu tasarısı münasebe
tiyle
66:67,311,3i 6,329,634,653
ihsan Sabrı Çağlayangü (Dışişleri Ba
kanı) (O. S. Bursa Üyesi) - Kayseri Mil
letvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşı
ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
Kıbrıs dâvasında uygulanacak millî poli
tikanın tesbit ve takibi için Anayasanın
88 nci maddesi gereğince bir genel görüş
me açılmasına dair önergeleri münasebe
tiyle
449:459
gadrettin Çanga (Bursa) - Tütün ve
tütün tekeli kanunu tasarısı münasebetiyle 550,
643 :G44,G52 :653
M. Şükrü Çavdaroğlu (Tokat) - Tü
tün ve tütün tekeli kanunu tasarısı müna
sebetiyle
326:327,332
Fethi Çelikbaş (Burdur) - Cumhuriyet

Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın ve 11 arkadaşııım, Milletlerarası münasebetlerin yü
rütülmesi ve koordinasyonu hakkında
kanun teklifi münasebetiyle
482:483,492:493,
503:504
Kemal Çetinsoy (Adana) - Kooperatif
ler kanun tasansı münasebetiyle 127,193,207,
218:219
— Maras Milletvekili Enver Kaplan'ııı, 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dair
kanun teklifi münasebetiyle 112:114,120,121:122
— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
568,572,579,582,624,638
Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) - Fın
dık ihracındaki yolsuzluklara, fiyatınm
düşük tutulmasına ve üreticilere gerekli
yardım tedbirlerinin alınmasına dair de
meci
515:516

D
Bahri Dağdaş (Tarım Bakam) (Kon
ya) - Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukurova sel felâketi yüzünden
ekilemiyen buğday tohumluklarına ve Hü
kümetin, çiftçinin mâruz bulunduğu güç
lüklerden kurtulması için, tedbir almasına
dair demeci münasebetiyle
514:515
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, 1968 yılı yazının kurak ve
1969 yılı kışının çok soğuk geçmesi sebe
biyle Trakya halkı ve çiftçilerinin çok
güç durumda kaldıkları ve gerekli tedbir-

I e rin alınması konularında demeci müna
sebetiyle
469
Süleyman Demirel (Başbakan) (İs
parta) - Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ce
vat Açıkalın ve 11 arkadaşının, milletler
arası münasebetlerin yürütülmesi ve ko
ordinasyonu hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle
480:481
Nihat Diler (Erzurum) - Antaflya Milvekili Tl. Fehmi Boztepe ve 3 ar
kadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı

Sayfa
kuruluş, ve memurları Kanununa ek, Sıt
ma Eradikasyonu merkez ve taşra teşki
lât ve müesseselerinde çalışan bilûmum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
Özlük işleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
157:158
— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşı ile Aydın Milletvekili
Reşat özarda'nm, Kıbrıs dâvasında uygu
lanacak millî politikanın tesbit ve takibi
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir genel görüşme açılmasına dair öner
geleri münasebetiyle
30:31
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın, 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Ka-

Sayfa
nununa bâzı maddeler eklenmesine dair
kanun teklifi münasebetiyle
106:107
Muzaffer Döşemeci (İzmir) - Antal
ya Milletvekili H. Fehmi Boztepe ve 3 ar
kadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç,'ııı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş ve memurdan Kanununa ek, Sıt
ma Eradikasyonu merkez ve taşra teşki
lât ve müesseselerinde çalışan bilûmum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
özlük işleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle

157

— Tütün ve tütün tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle
625:626

£
Osman Zeki Efeoğlu (İzmir) • Türki
ye'de sosyalizm perdesi altında güdülen
komünist faaliyetlere dair gündem dışı de
meci
467:468,471,473:474
— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
77:78,320
Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) Arsa Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle
524:
527

Süleyman Arif Emre (Adıyaman) -

nasebetiyle

640,647

Feridun Cemal Erkin (Ordu) - Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzİoğlu ve iki
arkadaşı ile Aydın Milletvekili Reşat
Özarda'nm, Kıbrıs dâvasında uygulanacak
millî politikanın tesbit ve takibi için Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğince bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergeleri
münasebetiyle
459:462
Nuri Eroğan (İstanbul) - Arsa Ofisi
kanun tasarısı münasebetiyle
527:528

Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı mü-

F
Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Kendisi
ve iki arkadaşı ile Aydın Milletvekili Re
şat özarda'nm, Kıbrıs dâvasında uygula
nacak millî politikanın tesbdt ve takibi için

Anayasanın 88 nei maddesi gereğince bir
genel görüşme açılmasına dair önergeleri
münasebetiyle
17:23,382:294,42i :431,434:438

G
Cevdet Geboloğlu (Bitlis) - Tütün ve
tütün tekeli kanunu tasarısı münasebe
tiyle
660:661
Koşun CMilek (Adana) - Çukurova'da
meydana gelen son şelfe lâketi hakkında
gündem dışı demeci
5 -.7

Muslihittin Oürer (Sakarya) - Antal
ya Milletvekili H. Fehmi Boztepe ve 3 ar
kadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç.'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş, ve 'memurüarı Kanununa ek, Sıt
ma Eradikasyonu merkez ve taşra teşki-

_28„
Sayfa
lât ve müesseselerinde çalışan bilûmum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
özlük iğleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
161
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat
Açıkalın ve 11 arkadaşının, Milletlerara
sı münasebetlerin yürütülmesi ve koordi
nasyonu hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle
503,506:507,509
— Kooperatifler kanun tasarısı müna
sebetiyle
170

Sayfa
— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
60:61,66
Muhİddüı Güven (İstanbul) • İmar
vo İskân Bakanlığı kuruluş, ve vazifeleri
hakkında 7.116 sayılı Kanunun 3 neü ve
7 nei maddelerinin değiştirilmesine, bu
kanuna bir madde eklenmesine ve 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin
İmar ve iskân Bakamlığı kısmında değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı müna
sebetiyle
104:105

H
millî politikanın tesbit ve takibi için Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğince bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergeleri
münasebetiyle
28:30

Behice Hatko (Boran) (ürfa) - Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki
arkadaşı ile Aydın Milletvekili Reşat
özarda'nm, Kıbrıs dâvasında uygulanacak

I
Settar tkael (îzmir) - Kayseri Mil
letvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşı
ile Aydın Milletvekili _ Reşat Özarda'nm,
Kıbrıs dâvasında uygulanacak millî po
litikanın tesbit ve takibi için Anayasa
nın 88 nei maddesi gereğince bir genel
görüşme açılmasına dair önergeleri müna
sebetiyle
32:33,417:421

Hilmi İşgüzar (Sinop) - Kooperatifler
kanun tasarısı münasebetiyle
128,174:175,178
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm,
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle
109:115
— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
45:46,49:50,57:58,74,79,304

K
Yahya Kanbolat (Hatay) - Sakarya
Milletvekili Hayrettin Uysal ve 9 ar
kadaşının, Mîllî Eğitim Bakanının öğret
men ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, Öğ
retmenler arasındaki huzursuzluğu gider
mek amacı ile Anayasanın 88 nei maddesi
gereğince bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi münasebetiyle
585:587
— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
lısı münasebetiyle
649:650
İlyas Kılıç (Samsun) - Tütün ve tütün
tekeli kanunu tasarısı münasebetiyle 48:49,59:
60,69:70,75,76:77

Faik Kırbaşlı (Burdur) - Antalya Milvekili H. Fehmi Boztepe ve 3 ar
kadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç'w, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş ve memurları Kanununa ek, Sıt
ma Eradikasyonu merkez ve taşra teşlrilât ve müesseselerinde çalışan bilûmum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
özlük işleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
158,159:160,163:164
•— İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş
ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanu
nun 3 neü ve 7 nei moddelerinin değişti
rilmesine, bu kanuna bir madde eklenme-
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Sayfa
sine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
101:102
— Kooperatifler kanun tasarısı müna
sebetiyle
185,187,196,208:209
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın,
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle
112:124
— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
56:57,60,64:65,67:68,73,
82:83,329,631,633,642:643
— Yalova Kaplıcaları işletme İdaresi
nin 1963, 1964 ve 1965 bütçe yılları hesap
işlemleriyle bilançolarının sunulduğuna
dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri müna
sebetiyle
153:154
Göçkün Kırca (İstanbul) - Arsa Ofisi
kanun tasansı münasebetiyle
538:539t541
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat
Açıladın ve 11 arkadaşının, Milletlerarası
münasebetlerin yürütülmesi ve koordinas
yonu hakkında kanun teklifi münasebetiy
le
479,481:482,490 =492,495,496,498:499,
499:500,501:502,506:509
— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşı ile Aydın Milletvekili
Reşat özarda'nm, Kıbrıs dâvasında uygu
lanacak millî politikanın tesbit ve takibi
için Anayasanın 88 nei maddesi gereğin
ce bir genel görüşme açılmasına dair öner
geleri münasebetiyle
35:36
Celâl Nuri Koç (Kars) - Hudut ve
j
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1965
j

Sayfa
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
147
M. Şükrü Koç (Aydın) - Tütün ve tü
tün tekeli kanunu tasarısı münasebetiyle
60
Süreyya
Koç (Balıkesir) - Kay
seri Milletvekili Turhan Peyzioğlu ve iki
arkadaşı ile Aytlm Milletvekili Reşat
özarda'nm, Kıbrıs dâvasında uygulanacak
millî politikanın tesbit ve takibi için Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergeleri
münasebetiyle
33:34

Huri Kodamanoğlu (Yozgat) - Arsa
Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle
540:541
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat
Açıkalın ve 11 arkadaşının, Mil'letlearası
münasebetlerin yürütülmesi ve koordinas
yonu hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle
477:478,487:489,500:501,502 ;503
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Baka
nının öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına
karşı tutum ve davranışlarını tesbit etmet, öğretmenler arasındaki huzursuz
luğu gidermek amacı ile Anayasanın 88 nci
maddesi gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi münase
betiyle
587:588
— Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasa
mı münasebetiyle
627:628,632,635:637
Rıza Kuas (Ankara) - Kartal Singer
Fabrikası işçilerinin grevi ve buna sebebolan çalışma zorlukları hakkında demeci
— Verilen ihtar eczası münasebetiyle

92
92

rıs dâvasında uygulanacak millî politika
nın 88 nci maddesi gereğince bir genel
görüşme açılmasına dair önergesi münase
betiyle

34

M
Nahit Menteşe (Gümrük ve Tekel Ba
kanı (Aydın) - Tütün ve Tütün tekeli
kanunu tasarısı münasebetiyle
305,312:313
Sadık Tekin Müftüoglu (Devlet Baka
nı (Zonguldak) - Kayseri Milletvekili
Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşı ile
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Kıb

— Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
48,569:570,573,579
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N
Ütuyfa
Kevni Nedimoğlu (Elâzığ1) - Marns.
Milletvekili Enver Kaplan'in, 2284 sayılı
Türkiye Halk Bankası Kanununa bâzı

Üayfa
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
münasebetiyle
114:] 15

O
Mustafa Ok (Manisa) - Tütün ve Tü
tün tekeli kanunu tasarısı münasebetiyle
46:
47,50:51,68,72,303:304,3IO:311,312,3İ7:
318,325:326
Süleyman Onan (Kırşehir) - Antal
ya Milletvekili H. Fehmi Boztepc ve 3 ar
kadaşı ile Muş Milletvekili Kcmaî Aytac
ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş ve memurdan Kanununa ek, Sıt
ma Eradikasyonu merkess ve taşra teşki
lât ve müesseselerinde çalışan bilûmum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
özlük işleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
159,1.63
— Arsa Ofisi kanun tasarısı münasebe
tiyle
528:530,532
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Oevat
Açıkalın ve 11 arkadaşının, Milletlerarası

münasebetlerin yürütülmesi ve koordinas
yonu hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle
489:490
— İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş
ve vazifeleri hakkında 7.116 sayılı Kanu
nun 3 ncü ve 7 nei maddelerinin değişti
rilmesine, bu kanuna bir madde eklenme
sine ve 3656 sayılı Kanunu bağlı (1) sa
yılı cetvelin İmar ve tskân Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
99:10.1
— Kooperatifler kamın tasarısı müna
sebetiyle
128,192:193
— Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
70,74:75,77
Hamdî Orhan (Trabzon) - Tütün ve
Tütün tekeli kanunu tasarısı münasebetiy
le
632:633,637,640

Kasım önadım (Bursa) - Kooperatif
ler kanun tasarısı münasebetiyle
125,127,12i),
173,175:176,178,180,183.188:189,190,195,
204,205,213,217
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm,
2284 sayılı Türkiye Kalk Bankası Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle
107;108
Seyit Faruk önder (Konya) - Kayseri
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki ar
kadaşı ile Aydın Milletvekili Itcşat Özarda'nın, Kıbrıs dâvasında uygulanacak
millî politikanın tesbit ve takibi için Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğince bir genel
görüşme açılmasına dair önergeleri müna
sebetiyle
25:28

Murat öner (Afyon Karahisar) - Koo
peratifler kanun tasarısı münasebetiyle
128,
174,177,185:186,190,19i :192,203:204,
204:205,205:206,213:214
Reşat özarda (Aydın) - Kayseri Mil
letvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşı
ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Kıbrıs dâvasında uygulanacak millî po
litikanın tesbit ve takibi için Anayasa
nın 88 nei maddesi gereğince bir genel
görüşme açılmasına dair Önergeleri müna
sebetiyle
23:25,394:399
— Kooperatifler kamın tasarısı müna
sebetiyle
201:202
— Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
68:69,626:627,641
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Üayfa
Niyazi özgüc (Sinop) - Tütün ve Tü
tün tekeli kanunu tasarısı münasebetiyle 327
Vedat Ali Özkan (Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı) (Kayseri) • Antalya Mil
letvekili H. Fehmi Boztepe ve 3 arkadaşı
ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve
memurları Kanununa ek, Sıtma Eradi
kasyonu merkez ve taşra teşkilât ve mües
seselerinde çalışan bilûmum memur ve hiz
metlilerin intibakları ve sair özlük işleri
hakkındaki kamın teklifleri münasebetiy
le

Ifi7

— Niğde Milletvekili Huhi Soyer'itı
Full - time çalışmalarından beklenen fayda
ların sağlanmadığına ve hastalardan alınan
muayene ve tedavi giderlerine dair deme
ci münasebetiyle
298

Sabri özcan San (G-ümüşane) - Antal
ya Milletvekili H, Fehmi Boztepe ve 3 ar
kadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç'*
ııı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş ve memurları Kanununa ek, Sıt
ma Eradikasyonu merkez ve taşra teşki
lât ve müesseselerinde çalışan bilumum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
özlük işleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
160
Kemal Sarübrahimoğlu (Adana) •
Arsa Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle 533:534
Hasan Lâtif Sarıyüce (Çorum) - Antal
ya Milletvekili H. Fehmi Boztepe ve 3 ar
kadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş ve memnuları Kanununa ek, Sıt
ma Eradikasyonu merkez ve taşra, teşki
lât ve müesseselerinde çalışan bilûmum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
önlük işleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
156:157,161,164,105
— Arsa Ofisi kanun tasarısı münasebe
tiyle
523:524
Sabahattin Savacı (GHimüşane) * Cum
huriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalm ve

Nazmi özoğul (Edirne) - Arsa Ofisi
kanun tasarısı münasebetiyle
536,541:54*2
— 931 sayılı İş Kanununun 25 nei mad
desine göre sakat veya eski hükümlü kim
selere is, verilebilmesi için hazırlanması ge
reken tüzüğün biran Önce çıkarılmasına
dair gündem dışı demeci.
022:623
Seyfi öztürk (Devlet Bakanı) (Eski
şehir) - Arsa Ofisi kanun tasarısı münase
betiyle
531 =532,532:533,54ü
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat
Açıkalın ve 11 arkadaşının, Milletlerarası
münasebetlerin yürütülmesi ve koordinas
yonu hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle
478:479
— İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in,
Kartal Singer Fabrikası işçilerinin grevi
ve buna sebebolan çalışma zorluklan hak
kında demeci münasebetiyle
90:92

11 arkadaşının, Milletlerarası münase
betlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi münasebetiyle
479:480,
499,504;505
— Kooperatifler kanun tasarısı münase
betiyle
127,128,131,169,176,197
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın,
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
1.18
— Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
311:312,558,567:568,643,
658:659
Türkân Seçkin (Edirne) - Dış memle
ketlere giden yurtdaşlann yabancılarla
evlenerek o memleketler vatandaşlığına
geçmeleri tehlikesine ve alınması gereken
tedbirlere dair gündem dışı demeci
299:300
İrfan Sohnazer (Tokat) - Kooperatif
ler kanım tasarısı münasebetiyle
125
— Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
73:74,318:329:330,547,
551,552 =553,560,574,578,635
Ruhi Soyer (Niğde) - Antalya Milvekilî H. Fehmi Boztepe ve 3 av-
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kadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ıtı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş ve memur/lan Kanununa ek, Sıt
ma Eradikasyonu merkez ve taşra teşki
lât ve müesseselerinde çalışan bilûmum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
özlük işleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
155:156,164
—Arsa Ofisi kanun tasarısı münasebe
tiyle
535:536,537
— Full - time çalışmalarından beklenen
faydaların sağlanmadığına ve hastalardan
alınan muayene ve tedavi gidenlerine dair
demeci
297:298
— Kooperatifler kanun tasarısı müna
sebetiyle

125

Sayfa
— Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
32(1
Kemal Doğan Sungun (Zonguldak) Antalya Milletvekili İT. Fehmi Boztepe
ve 3 arkadaşı ile Muş Milletvekili Kemal
Aytaç'm, Sağlık ve Sosyal Vardım Bakan
lığı kuruluş ve memurları Kanununa ek,
Sıtma. "Rradikasyonu merkez ve taşra teşki
lat ve müesseselerinde çalışan bilûmum me
mur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
özlük işleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
165,167
Faruk Sükan (İçişleri Bakanı) (Kon
ya) - İstanbul Milletvekili Sadun Arcn'in, Kartal Singer Fabrikası işçilerinin gre
vi ve buna sebeboOan çalışma zorlukları
hakkında demeci münasebetiyle
92:94

Turan Şahin (Muğla) - Arsa Ofisi ka
Nevzat Şener (Amasya) - Tütün ve Tü
nun tasarısı münasebetiyle
518:520,537:538
tün tekeli kanunu tasarısı münasebetiylie 641,
645
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm,
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanu
Kemal Şensoy (Ordu) - Karadeniz ba
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair kaı
lıkçılarının âeil ihtiyaçlarına dair gündem
nuıı teklifi münasebetiyle
115:117 ;
dış}i demeci
7:8
— Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasai
— Kooperatifler kanun tasarısı müna
rısı münasebetiyle
61:62,70:71,79:80,83
sebetiyle
169,172
84,85,305:306,308,319:320,33i :332,548
Adnan Şenyurt (Erzurum) - Cumhuri
549,556:557,564:565,571,575:570,580
yet
Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın ve İ t
581,582,653 =654,658
arkadaşının, Milletlerarası münasebetle
önol Sakar (Manisa) - Maraş Millet
rin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
vekili Enver Kaplan'ın, 2284 sayılı Tür
kında kanun teklifi münasebetiyle
497
kiye Halk Bankası Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi müna
— Kooperatifler kanun tasarısı müna
sebetiyle
118,122:123,123
sebetiyle
174,201
Ahmet Şener (Trabzon) - Maraş Millet
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm,
vekili Enver Kaplan'ın, 2284 sayılı Tür
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanu
kiye Halk Bankası Kanununa bâzı madde
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
ler eklenmesine dair kanun teklifi müna
nun teklifi münasebetiyle
108:109
sebetiyle
105:106
—• Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasa
— Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
573
rısı münasebetiyle
631:632

Sayfa
Ahmet Tahtafcüıç (istanbul) - Cum
huriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın ve
11 arkadaşının. Milletlerarası münasebet
lerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 4H4,497:498
—• Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve İki arkadaşı ile. Aydın Milletvekili
Reşat Özarda'nın, Kıbrıs dâvasında uygu
lanacak millî politikanın tesbit ve takibi
için Anayasanın 88 nei maddesi gereğin
ce bir genel görülme açılmasına dair öner
geleri münasebetiyle
438:444
— Tütün ve Tütün tekeli kanun tasa
rısı münasebetiyle
* 557 : 558
Ramazan Tekeli (ürfa) - Tütün ve Tü
tün tekeli kanunu tasarısı münasebetiyle 58:59,
61,64,308:309,577,581
Âdil Toközlü (Kastamonu) - Yalova
Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1963, 3964
ve 1965 bütçe yılları hesap işletmeleriyle

bilançolarının sunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Komis
yonu raporu münasebetiyle

153

Ahmet Türkel (Ticaret Bakanı) (Bur
sa) - Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, fındık ihracındaki yolsuzluk
lara, fiyatının düşük tutulmasına ve üre
ticilere gerekli yardım tedbirlerinin alın
masına dair demeci münasebetiyle
516:517
•— Kooperatifler kanun tasarısı müna
sebetiyle
178,179,207,219
Alpaslan Türkeş (Ankara) - Kay
seri Milletvekili Turhan Fcyzioğlu ve iki
arkadaşı ile Aydın Milletvekili Reşat
özarda'nın, Kıbrıs dâvasında uygulanacak
millî politikanın tesbit ve takibi için Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğince bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergel'eri
münasebetiyle
444:449

u
M. Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) - Antal
ya Milletvekili H. Fehmi Boztcpe ve 3 ar
kadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş ve memurları Kanununa ek, Sıt
ma Eradikasyonu merkez ve taşra teşki
lât ve müesseselerinde çalışan bilumum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
özlük işleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
100:1fi1,162
— Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
630,638:639
Ömer Usta (Trabzon) — Cumhuriyet
Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın ve 1.1 ar
dasının, Milletlerarası münasebetlerin yü
rütülmesi ve koordinasyonu hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle
486:487
— Kooperatifler kanun tasarısı müna
sebetiyle
168:169
— Maras Milletvekili Enver Kaplan'ın,
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
n u n teklifi münasebetiyle
109:310

— Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
629,661:662
Mustafa Uyar (İzmir) - Pakistan Mil
let Meclisi Başkanının davetlisi olarak
Pakistan'a giden Parlâmento kurulunun
izlenimlerine dair gündem dışı demeci 466:467
Hayrettin Uysal (Sakarya) - Kendisi
ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı
tutum ve davranışlarını tesbit etmek,
öğretmenler arasındaki huzursuzluğu gi
dermek amacı ile Anayasanın 88 nei mad
desi gereğince bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi münasebetiyle
588:596,
598:609
Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) - 1968
yılı yazının kurak ve 1969 yılı kısmın çok
soğuk geçmesi sebebiyle Trakya halkı ve
çiftçilerinin çok güç durumda kaldıkları
ve gerekli tedbirlerin alınması konuların
da demeci
465:466
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Aydın
Milletvekili Reşat özarda ile Manisa Mil-

_ 34 —

Hm/f*
lotvckili Mustafa Ok'un, orman içi köyle
rinin durumunu incelemek, bulundukları
yerlerde kalkındınimaları mümkün olrnıyaıı orman köylerinin hayat seviyessi hak
kında bilgi edinmek tize re bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergeleri müna
sebetiyle
8:1.4
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

Sayfa*
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Baka
nının öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına
karşı tutum ve davranışlarını tesbit et
me t, öğretmenler arasındaki huzursuz
luğu gidermek amaeı ile Anayasanın 88 nei
maddesi gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi münasebctiyl'e
597

0
Eeşit Ülker (İstanbul) - Arsa «fisi ka
nun tasarısı münasebetiyle
520:523
— izmir Milletvekili Osman Zeki TCfeoğlu'uun, Türkiye'de sosyalizm perdesi
altında güdülen komünist faaliyetler»» dair
gündem dışı demeci münasebetiyle
471:472
— Kooperatifler kanun tasarısı müna
sebetiyle
168,170,171,206:207,210
- — Tütün vo tütün tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle
324:325,326:327,577:578
Hasan Ünlü (Tunceli) - Antalya Mil-

vekili İT. Fehmi IW.tcpe ve 3 ar
kadaşı İle Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş ve memunlan Kanununa ek, Sıt
ma Bradiftasyomı merkez ve taşra tefjkıi]fıt vo müesseselerinde çalışan bilûmum
memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair
özlük 'isleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
163"
—Kooperatifler kanun tasarısı müna
sebetiyle
125,168

Y
Nahit Yenişehirlioğlu (Manisa) - Tiitün ve tütün tekeli kanunu tasarısı müna
sebetiyle
81:82
ismail Hakkı Tılanlıoğlu (Kastamo
nu) - Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle
651 :G52

Mehmet Zeki Yücetürk (Balıkesir) Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
58,(51 ,65 :6G,73,84:85,307,314 :31(î,
31fi:317^Î17:318,323,33i ,546 =547,547:548,553:,
555,503:504,578,579,58i :582)632,f>33 ; 034,645:
646,640: 647,055:058,002,663'

