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BAKANLAR KURULU 

— Kâmil Oeak'm vefatiyle açılan Dev
let Bakanlığıma, Devlet Bakam Hüsamet
tin Atabeyli'nin vekillik etmesi 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiTe Devlet 
Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmesi 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 

8ayfB 

652 

195 

Matff* 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesi 536 

— Vazife ile yurt dışma giden Millî 
Eğitim Bakam îlhami Ertenı'e Devlet Ba
kanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmesi 652 

— Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Sadettin Bilgiç'e Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etmesi 132 

— A. P„ C. H. P., G. P., Y. T. P. Gnıp 
temsflleilerimn; Millet Möclisi çalışmaları
na 22 Nisan Sah günü sabahından 
28 Nisan Pazartesi günü saat 15,00 e ka
dar ara verilmesfine dair önergesi 6 ;7 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Kore Parlâmento Heyetinin memle
ketimize yapmış olduğu ziyaretin iadesi 
maksadiyle, T, B. M. Meclisi üyelerinden 
kurulan Heyete Millet Meclisinden katılan
lara ait liste 

— A. P. Grup başka nvek i 11 erinin 
12 Ekim 1969 tarihinde yapılacak genel 
milletvekili seçimleri^ sonuçları hakkında 
Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo
larından yapılacak nihai bildiri tarihinden 
üç gün sonra saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Millet Meclisinin tatil kararı almasına dair 
önergesi 729:748 

— 5 Mayıs'ın «Avrupa Günü» ve Av
rupa Konseyi Teşkilâtının 20 nei kuruluş 
yıldönümü olması dolayısiyle Başkanlığın 
açıklaması 129 

— Grup Başkanlvekillerinin, bugünkü 
birleşimde Meclis (araştırmaları genel görüş
me ve sözlü sorulardan evvel kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülmesine dair Önergesi 427: 

428 
— Gündemde bulunan bazı Meclis 

araştırması ve genel görüşme önergelerinin 
sıralarına bakılmaksızın öncelikle görüşül
meleri hakkındaki müracaatlara dair Baş
kanlığın açıklaması 242 

— Millet Meclisinin 2 nci Dönem çalış
maları hakkında Başkanlığın açıklaması ve 
sayın üyelere sağlık, başarı ve iyi şans te
mennileri 748,749 

— 85 ncİ Birleşimde kendisine tokat vu
rulmadığını açıklamak üzere Ankara Mil
letvekili Kemal Bağcıoğlu'nun söz istemesi 112; 

113 

— 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı
nın 49 ncu yıldönümü dolayısiyle, ilk 
T. B^ M. Meclisi Toplantısına iştirak eden ve 
bugün hayatta kalan 15 üyeye, Başkanlık
ça, kendilerini tebrik ve hizmetlerini öven 
birer mektubun gönderildiğine dair Baş
kanlık sunuşu 7 

— Yüksek Hâkimler Kurulunda vazi
feye başlatılan bir üyaniin durumuna dair 
Başkanlığın sunuşu 4:6 
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GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 

Sayfa 
— Afyon Karahisar Milletvekili Mu

zaffer özdağ'ın, Boyabat T. A. Ş. nî tas
fiye etmekle görevli heyetin vazifesinde 
ihmal ve suiistimal yaptığı iddiasiyle bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi, 
(8/43) 426:427 

Sayfm 
— istanbul Milletvekili Ahmet Tah-

takıhç'm, memlekette esen veya estirilen 
rejim buhranı havasının nedenleri ve ön
lenmesi çareleri hususunda bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (S/42) 133 

GENSORU ÖNERGELERİ 

•— Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gü'in, Meolis dışından gelen" bir direktifi 
Meolis içine intikal ettirerek, Cumhuriyet 
parlömanterlerinin vicdani karar hürriyet
lerine baskı yaptığı Sddiasiyle (Başbakan, 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/82) 652:654 

— Afyon (Karahisar Milletvekili Mu
zaffer •özdağ'ın, rejim buhranına sebebiyet 
verdiği iddiasiyle Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/81) 583: 

584,656 
— Aydın Milletvekili Resaıt Özarda'-

mın, Emniyet ve asayişi korumakla görevli 
toplum polisinin tutum ve davranışları se
bebiyle İçişleri Bakanı hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/84) 655 

— Aydın Mületvekil'i Reşat özarda'-
nın, vaitlerini yerine getirmemiş olması se
bebiyle Barbakan hakkında gensoru açıl
masına, dair önergesi. (11/83) 654:655 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Ulusal çıkarlarımıza ve bağımsız Dev
let ilkelerine aykırı olarak madenlerimizin 
yabancılara devredildiği kldiiasiyle Hükü
met hakkımda gensoru .açılmasına dair 
Önergesi (11/79) 48:53,103:108,115: 

123,134:153 
— Malatya Milletvekili İsmet İnönü 

ve 7 arkadaşının, Yargıtay Başkanının 
cenaze töreninde meydana gelen irtica ola
yının sorumlusu olduğu iddiasiyle Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/80) 132:133,195:223 

KANUNLAR 

No. 
1163 —> Kooperatifler Kanunu 

Cilt Sayla 
5 138 

20 551 
28 635: 

656,841:854 
29 227: 

254,328:352,406:435,516 £26,573:597 
30 319: 

328,479:500 
31 124: 

131,168:180,182:219,219,288:291, 
302,333,374:377 

1164 — Arsa Offisi Kanunu 5 486 
24 604 
28 864: 
865,925 
31 517: 

542 

No. Cilt Sayfa 
32 6: 

421/52,53,61,117,119:122 

1165 — 926 sayılı Türk Silâhı K w -
ıVetl&ri Personel Kanunuımu, ge
çici 2 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında Kanun 27 291 

35 295, 
452:454 

1166 — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 

> 51 nci maddesinin birinci fıkra-
Jsmın değiştirilmesi hakkında Ka
nun 31 296 

32 242 
35 446: 

447 



— 5 — 

No. Cilt Sayfa 
1167 — 6434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun 32 nei maddesinin (b) 
fıkrasının değiştirilmesine dair 
Kanun 35 491, 

647:662 
1167 — Tarımda asgari ücret teslbiti 

usulleri hakkında 99 sayılı Millet
lerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulundu-
.ğuna. dair Kanun 22 87 

30 212: 
213 

32 61 = 
70,117,123=126,158,159,197,199:202 

1169 — 7334 sayılı İktisadi vto Ticari 
İlimler Akademileri Kanununun 
İririnci ve 21 n«i madıd-elerdiinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna dört 
tmaidıde eklenmesine dair Kanun 26 590 

35 299,447:450,468,486:487,493,503, 
'5404:507 

1170 — İzmir İktisadi ve Ticari ilimler 
Akademisinin «iktisadi ve Ticari 
Bilimler Fakültesi» adı altında 
Ege Üniversitesine 'kaltılımjası hak
kında Kanuıı 33 386 

35 490, 
1688 

1171 — İstanbul Teknik Üniversitesi 
(kuruluş kadroları Kanununa ek 
Kanun 28 7 

35 13, 
450:452 

1172 — Devlet Güzel Sanatlar Akade
mileri Kanunun 25 537 

30 195 
36 82: 

110,110,160,100,212,221:222, 
223,265,283 ;286 

1173 — Milletlerarası münasebetlerin 
yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında Kanun 4 306 

29 148 
31 476: 

509 
53 696 
36 3:4, 
153:159 

No. Cilt Sayfa 
1174 — Ege Üniversitesi1 Tıp Fakülte-

sinde görevli Öğrettin üyeleri ve öğ
retim yardımcılarına döner serma
yeden Ödenek ve prim, yardımcı 
tıp personeline prim verilmesine 
dair Kanun 30 627 

35 13, 
662:668 

1175 — Sağlık hikmetlerinin! sosyalleşti1-
rilmcsi hakkında 224 sayılı Kanu
nun 15, 20 ve 24 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve mezkûr kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair 
Kanun 30 4 

35 299 
36 17: 

34 

1176 — SilâhİT Kuvvetlerde kadro dışı 
edilen veya ihtiyaç fazî'ası bulunan 
malzemelerin satılması, devredil
mesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı silâhlı kuvvetler 
personeli hakkında Kanun 27 505 

35 229, 
454:456,494=503,607:633,643=646, 

674,675 .-676,686,692,693:694 
36 17, 
35,36:39 

1177 — Tütün ve Tütün Tekeli' Kanu
nu 7 3 

27 291 
28 925: 

926 

30 374: 
397,425:454,629:669 

31 45: 
85,302 =333,545:582,623:664 

32 159: 
198,243:287,287 =310,316,350,420:423 

1178 — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1964 bütçe yılı Keainhe-
sap Kanunu 28 8 

33 3 
35 76: 

78,110,144:145,160,211,215=216, 
233,265,271:274 
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No. Cilt Sayfa 
1179 —- Devlet Üretme ÇMÜlkteri Ge

nel Müdürlüğü 1965 bütçe yılı Ke-
sinhesap Kanunu 12 506 

33 3 
35 76, 

110,142:143,160,211,213:214, 
232:233,265,267 :270 

1180 — Türkiye Cumhuriyeti ile Bul
garistan Halk Cumhuriyeti ara
sında yakın akrabaları 1952 yılına 
kadar Türkiye'ye göç etmiş, olan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetin
den Türkiye Cumhuriyetine göç et
meleri hakkında Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun 28 7 

34 387 
35 78: 

79,110,148:149,160,212,219:220, 
233,265,279:282 

1181 — 3 Mayıs 1967 tarihînde Monte 
Carlo'da Milletlerarası Hidrografi 
Teşkilâtına dair Sözleşmenin onay-
almmasmın uygun bulunduğu hak
kında Kanun 30 284 

32 57 
35 78, 

110,146:147,160,211:212,217: 218, 
233,265,275:278 

1182 — Anıayasa nizamım, mîllî güven
lik ve huzuru bozan bâzı fiiller hak-

399 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mil
let Meclisinin güven, şükran ve 
sevgilerinin iletilmesine dair 33 600 

400 — Tef eeMığitra Önlenmesi ve yaptığı 
tahribatı tahkik ve tesbit etmek üze
re karalan Meclüs Araştırması Ko
misyonunun görev süresinin uza
tılmasına dair 34 863 

No, Cilt Sayfa 
kında 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında Kanun 30 211 

31 621; 
622 

36 53: 
80 

1183 — Sıtma Eradikasyonu, merkez ve 
taşra teşkilât ve müesseselerinde 
çalışan bilûmum memur ve hiz
metlilerle trahom savaş teşkilâtın
da çalışan hasta ilâçlayıcılarınm 
intibakları hakkında Kanun 17 361 

29 554 
31 154: 

167 
36 4, 

361:362,537:539 

1184 — Devlet mühendislik ve mimar
lık akademileri Kanunu 28 371 

29 257 
35 169: 

211,212,223,233,266,287:290 
36 277, 

533,586:587 

1185 — Darüşşafaka Cemiyetinin! Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına olan 
borçlarının tasfiyesi hakkında Ka
nun 35 157 

36 319, 
376:385 

401 —- Sayıştay üyelikleri için yapılan 
seçimi'n onaylandığma dair 35 643 

402 — Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı 
tahribatı tahkik ve tesbit etmek 
üzere kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonunun görev süresinin uza
tılmasına dair 36 46 

403 — Millet Meclisinin tatiline dair 36 729: 
748 

KARARLAR 
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KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

Bmt* 
— 648 sayıla Siyasi Partiler Kanıt* 

mımtuı S IÜCİ maddesinin değiştirilin esine 
dair 'karnın teklifimin hava'le edülaıiç »L-
duğu îçîşLeri, Adalet ve Anayasa korcııia-
yonlarından seçilecek 6 şar üyeden kuraı-
laeaik bir Geçici Komisyonla havalesi 330:331 

— 1/624. 1/645, 1/659, 1/660, 1/661 
ve 1/664 esas sayılı kamın tasaralannanj 
Kamın iktisadi Teşebbüsleriyle ilgili ka
mun tasan ve tekliflerini görüigmek üzere 
kurulmuş •bulaman Geçici Komisyona .ha
valesi 276:279 

— Bursa Milletvekili Kasım öna-
dım'm, Çırak, kalfa ve ustalJk kanun tekli
finin havale olunduğu komds[y©nlardan se
çilecek üçer üyeden kurulu' bir GeçitA 
Komisyonda görüşülmesi 536 

— Bursa MifldetvefciH Kasım Omadım'-
ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigorta
lan kanam teklifinin, 'havale olunduğu 
komisyonlardan seçilecek üçer üyeden ku
rulu 'bir G-eçdei Komisyonda görüşülmesi 536 

— Cumhuriyet Sıenatosu îstartbn-1 Üye-
sfiı Rifat öztürkçine'ıân, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kennınulnun bâzı madldelerinfiin 
değâştMLtnesiııie ve bâza. ek madeler ilâve 
edilmesine dadr 'karnın teklifinin, Genel 
'Kuru/tan 80 t e i bırlesimtod* kurulması 
(kabul edilen Geçici Komisyona havalesi 113, 

113:114 
— 991 sayriı Devlet Demiryolları ve 

Lâmanlbn tgletmuesi Genel MüRürlüğü İş
çileri Emekli Sandığı dle Askerî Fabri-
foaflar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sos
yal Sigortalar Kurummm devri hakkını-

— Adıyaman Milletvekili Siîilıeymajıı 
Arif Emre'nin, Parlâmentonun yasam'ai 
faaliyeti üzerinde anânemi baskı yapılma» 
Bina teşebbüs edilip edilmediği (konusun
da bir Meclis artogtHiması yapılmasına dav 
ir ömargesa (10/52) 584:585' 

Sayfa 
dakİ Kamın» ek ve geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısının, Genel Ku
rulun 80 nei Birleşiminde kumıüması >ka« 
bul edilen GtJçîKa Komisyonla havalesi 114! 

— 286, 287, 306 ve 307 sayılı fkaruurtar-
da değişiklik yapılması hakkımdaki kürauırf 
tekliflerinin havale -edilmiş olduğu İçişle^ 
ri, Adalet VB Anayasa komisyonlarmda'n 
seçilecek 6 ş.ır üyeden kurulacak bir Ge
çici Koanfeyoma havalesi 331 

— îstanbu' Cumhuriyet Senatosu Üye
si Rıfat öıatürkçitoe ve arkadaşlarının, sen 
çimle ilgili kanun teklifinin aynı konuda* 
'ki .kanun tekliflerini görüşmek üaere ku
rulan Geçici Komisyona havalesi 331:332 

Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uysal 
ve Adana Milletvekili Kemal Sarıibralıim^ 
loğhı'nıun, Emekli sandıkları ile maluliyet, 
lüıtiyarlıfc ve ölüm sigortaıIıarı kanuMat-
ıına tâbi hizmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki 228 sayılı Kanıunrun 10 ncu mad-
deskıin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tekü'findn geçici komisyona havateisi 
(2/871, 3/1Î30) 8 

— Sosyal 'Sigortalar Kanununun 123 
nieü maddesinin 5 mci fıkrasının 'kaldınfl-
imasına ve bu 'kanuna geçici 'bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının, Ge^ 
mel Kurulun 80 wA birleşdım-inde kurulma» 
sı kabul edilieiı Geçici Komisyoüa hava
lesi 228:229 

359 sayılı TRT Kanununun ıbâısı mad-
delerinin tadiline döir olan ikanım tasarı
sının, havale edildiği 'koraîsyonlardan 
seçilecek üçer k%iden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesi 9 

Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
m yerli ilâç, ıfiıdüstrisinin sosyal, sağlık 
ve ekonomik cephelerini 'bütün ayrıntıları 
öle aydınlatmak ve bilgi edinmek üzere 
[bir Arattırma Komisyonu kurulmasına 
dair önergesi (10/12) 128 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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Sayfa 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Gire
sun ve Ordu dileri ile (ilçelerinde yaptığı 
tahribatı mahallen tetkik ve tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesli gere
ğince tür Meclis arattırması yapılmasına 
dair önergesi (10/16) 46 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Çaram Milletvekili Hillmi Inıcesulu'-ı 
muin tefecMâğe fcesim olanak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatLe geçi
nen köylü ve çiftçilerin emefalerinıkı kar-
ışılığını aÜmalanıtıı sağlamak için gerekli 
olan tedbirleri tesbit etonek üzere Anayaı-
sannın 88 nci maddesi uyarınca hir Mec
lis araştınmasıı yapılmasına daîr önerge
si (10/23) 46 

— A. P.f C. H. P., O. P„ T. T. P. Grup 
itennsft çilerinin; Millet Meclisi çalışjmaîam-
na 22 Nisam Salı günü «albahından 28 Ni
san Pazartesi günü saıat 15,00 e kadar ara 
verilmesine dair önergesi 6:7 

A. P. Orup BaşkanvekiTl'eri, 12 Efeim 
1969 tarihinde yapılacak gemel miH'etıvekd'li 
seçimleri sonulları hakkında Yüksek Se
tçim Kurulunıoa Türkiye radyolarından ya
pılacak nihai İbildiri tarihinden üç £iin som. 
ra saat 15,00 te topfarriiınıalk üzere Milıletfc 
Meclisinin, .tatil kararı almasına dail öner
gesi 729:748 

— Adana Milletvekili Kemal Sanübraı-
himoğlu'niM, «Adana Üniversitesi adı al
tında Adana ilinde itam HJegekküîİffi Ibtr üni
versite kurulması (haikkmdalki (kanun. teSc-
lifi» nâm, içtüzüğün 36 ncı maddesi gere-
ğinıee gündeme alınmasına dair önergesi 
(4/443) . , 320#30_ 

— Adana Milletvekili Kemıal Sanibraı-
ihimoğlıı'nun!, 2/45 ıesas »ayflı tamun- teHi-
fmin, içtüzüğün 36 ncı ımıaddeei gereğin
ce gündeme atamasına dair önergesi 
(4/434) 237:241 

— Adana Milletvekili Keımal Sanitora-
<himoglu'n,unJ '2/467 esas sayılı Kanun tefe-
lifinin Igbüaüğün 36 ncı maddesi gereğince 

Sayfa 
— Sakarya MÜetvekilıi Hayrettin 

Uysal vıi 9 arkadaşımın, Millî Eğitim Ba* 
: kanının öğretmen ve öğretmen kuruluş> 

larına kansı tutum ve davranışlarını tee-
hit etmelk, öğretmenler arasaındialki hu-
ızursuzluğu gide!rmek almacı ile Anayasa
mın 88'nci maddesi gereğince bir Meclis 

: araştırması açılmasına dâir önergesi 
(10/27) 242:264 

— iSivas Mffl'elrınelMi Mustafa KJemaffi .-. 
FalaoğIuWn, Tünkiyeide tarataaakftıa «Tan 
üçüncü demir - çelik tesislerinin flnjrulima 

; yerinin iktisadi şartlara uygun şekilde *es-
rbit «dilmesi İçin bir Meclis aı-as ı̂nması 
aei'I'masına dair öncngtesi (10/53) 855;656 

(gündeme alınmasına dair ÖMerigesi (4/432) 2291: 
231 

— Adana Milletvekili Kemal Sanılıra- . 
' lhimoğlu*nun, 2/735 esas sayılı Kanun tek-
lifinin î^tüztüğün 36 ncı maddesi -gereğince 
•gündemne alınmasına daîr önergem (4/435) 231: 

B33 
— Adana. •MilieUvdkiM Kemal CSanibra- ,' . 

(himoğlu'nuire, 2/834 esas sayılı Kamum tek
lif inin, İçtüzüğünde ncı ımaddeşi geneğince 
ıgümdeıme alınmasına dair 'Önergesi (4/483) 2831'! 

237 
— Anlkara MM'ettvelkilır Alpaslan Tür-

. keş'in, hazı mq .ve «eaızl&rını aıflfı iıalkkınd'aj-
; ki kamum teıklifinin, I^büıaüğün 36 ncı ımad!- . 
• desi gereğince gün'dıeme •alınnıasama dair . 
; önergesi (4/451) 537 

— Ankara Mifl-etsveikili llyas (Setekin-'ins, 
Gtümrüfc ve Tetttel KamisyonumdaiK çökil-
diğine dair önergesi (4/436) 277 S78 

''' ' —i (Burdur MM^vekiIi üetihi ÇelIİklbas/-
;in, sözlü soruşunum yazılı .soruya <$8vril'-
• m-esine dair önergesi (4/417) : 48 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım^ 
m, 'Çıratttj kalfa ıro üstelik kamını -*eklifi-

'nira havale oînnduğu Ikomisyomlardaır fte-
çilecek üçer üyeden Irarulu İbir geçici Ko^ 
misyonda görüşüllımıesine dair Önergesi 
(4/450) 536 

ÖNERGELER 
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Sayfa 
— Bursa Milletvekili Kasam ömadım'-

ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigorta»-
lan kanmm teklifinin, havale olunduğu fco* 
(misyonlardan seçilecek üçere üyeden ku
rulu İbir Geçici 'Komisyonda .gförügülımesi1-
ne dair Önergtesi (4/449) 536 

— C. H. P. Grup Başkanveldlliğinin, 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu: 
Karma Parlâmento Komisyonu üyeliğinf-
deıı çekilen Zonguldak Milletvekili Bülent 
Ecevit'in yerine Aydın MMİTöbveJkili M. Ke-
ımal Yıfonaız'ın aday olarak gösterildiğinle 
dair önergesi 113 

— G. H. P. ne nnensurp hâzı »ayın ımilL 

Jetveikillerinira seçildikten ihtisas konıis>-
yonGarından -çeki'ldİklerine dair önergeleri 
(4/418 - 423) 47:48 

— C H. Partisine mensup '28 »ayın <a&-
lefcvakilinin seçildikleri ihtisas komisyon
larından çekildiklerine dair önergeleri 
(4/388 M 4/415). 12:16 

— Devlet Bakanı Sadılk Telkin- Mîiftii-
oğlu'nuns, 359 sayılı TRT Kanununun Mat 
muaddellerinin tadiline dair olan1 ikamın ta> 
sarısmın, havale edildiği komisyonHardan 
seçilecek üçer kişiden kuruttu {bir Goçi«i 
Komisyonda görüsü/lınıesine dair önergesi 
(4/886) . . - 9 

— Erzuruım Milletvetti Adnan SŞent-
yurt*un, 6/577 «ayılı sözlü sorusunun ya
zılı soruya -çevrillmesine dair önergesi 
(4/387) 7:8 

— örüp BaşkanvekilJerininı, Ibuigıüınkü 
Birleşimde Meelis araştırmaları <gen<el 'gö
rüşme ve sözdü sorulardan evvel /kanım tak
san ve fteküflerinin ıgöruşîilmesinıe dair 
.•önergesi 427:428 

— istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'-
m, tstanibul Cumhuriyet Senaltosu Üyesi' 
Rifa't özlbürkçine ve arkadaşlarının, seçim
le 'ûgfM kamun teklifinin aynı konudaki ka
nun 'tekliflerini görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyona havalesine dair önergesi 
(4/446) 331:332 

— Kars Milletvekili Turgult Göle1nm, 
Seçim Kanununda değişikliği öngören ka
nun teklifinin havale edildiği Geçici Ko
misyonda bugüne kadar 'görüşülmemesi se-

Sayfa 
bibiyle •doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi 279:282 

— Kastamonu Mfllidtıveki'li İsmail Hak
kı Yıtanlıoğlu'nu'n, 6972 sayılı Korunmaya 
muhtaç gocuklar hakkındaki Kanun ile 3530 
sayılı Beden Terbiyesi Kanununda değişik
lik yapılması hakkındaki •kanun teklifinân 
•gündeme ailınımasına daıir Önergesi (4/416) 11:12 

— Ka&taoıonu Milletvekili İsmail Hak
kı YılanİMoğlu'nun Nüfus Plânlaması hafc-
kmdaki Kanunun ıbâzı maddelerin yürür
lükten kaldırılmasına daiİr kanun teklifinin, 
İçtüzüğün 36 nci maddesi gereğince gönde
rile alınmasına dair önergesi (4/448) 365:367 

— Kayseri Milletvıekİli Feyyaz Koksal
ın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun! 
8 n«İ maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun 'tekliflinin haviale edilmiş. olduğu içiş
leri, Addet ve Anayasa komisyonlarından 
seçilecek 6 şar üyeden 'kurulacak ibir Geçici 
Komisyona havalesine dair önergesi (4/444) 330: 

331 
— Kayseri Milletvekili Feyyaz Köksal'-

ın, 286, 287, 306 >ve 3Û7 sayılı kanunlarda-
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
liflerinin havale •edilmiş olduğu İkişeri, 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçi
lecek 6 şar üyeden kurulacak hir Geçici 
Komisyona havalesine dair önergesi (4/447) 331 

— Manisa Mİletiveki'H Mustafa Ok'un, 
Köy İsleri Komisyonundan çekildiğine dair 
Önergesi (4/445) 331 

— Bize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Su Ürünleri kanun 'tasarısının 'mad
deleri üzerinde önerge verme süresinin 
14 . 5 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
sona ermesine ve yalnız Önerge verilen 
maddeler üzerinde görüşme açılmasına' 
dair önergesi 365 

— Sivas Milletvekili Tevfük Komitan 
ve 8 'aırkadasınnn, '4325 sayılı Ankara Elek
trik ve Haıvaıgaza ve Adana Elektrik Hüesse-
selerl idare ve işletmeleri hakkındaki Kanu
nun 18 nci maddesine hir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun tekliifinİ geni aldıklarına' 
ıdaıir önergeleri (4/437) 241 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-
oğfrı'mın, Ulaştırma Komisyonundan istifa 
ettiğine dair önergesi (4/429) 113 
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— Trabzon Milletvekili Ali Rrza Uzu-
ner'in, -verdiği sözlü soruların yazılı soruya1 

çevrilmesine dair önergesi (4/452) 656:657 
— T. t, P. Grapu Baslatinvokİıİlliğrain, 

HegMMeri komisyonlardan çekilen grupla
rına mennup bâzı üyelerin yerime (aday gös
terime müddetinin 2 Mayıs 1969 Cuımıa günü 
saat 12 ye kadar uzatılmasına dair önerge-
«i (4/431) 115 

Adalet Komisyonu raporları 

— Anıayaöa nizamını, millî güvendik vö 
huzuru ibozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
fourilh ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun taBansı ve Bursa 
Mille^-ekili Ömer Özıbürkınıeıı İle Manisa 
Miöetvekii önol Şakar'm, 38 sayılı Kanu
nim yürürlükten laai'dırübamsuiMi dair ve 
U$ak MiHetvıeMH M, FaHMİ UğrasKSoğlıu'ımn 
Anayasa 'nizalnunı, ımlllı güvenlik ve huturu' 
ıboaan Mzı filler hakkındaki 38 numaralı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması ve bu 
kanuna 'gör* tutuldu ve Anayasa bükümlü' 
Ibutamnlaran eezaliaırınm affı hakkında ka
nım 'tekliflerine daiir (1/580, 2/657, 2/746) 53:80 

— E'Fzurrum. Milletvekili Gıyascttin Ka
raca ve 10 'arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Erkek köyü öğrertnııoııi Ziya Tan kısa 
Müibeooeİ Morkoç hakkında 4557 «ayılı Ka
munun (E) bendi gereğineo mlcslekton ihracı 
hakkında Mîllî Eğibiirn Bakanlığımca veriden 
disiplin eezasınm -kaldı mlıması hakkında ka
mın teklifle dair (2/219) 729 

— Kayseri Milletvekili A. Atıf Hacıpa-
şaoğhı ve Bmrdur M'Me'tJvckili İshıa'il Boyaeı-
oğlu'mm, Y&rgııfcay TeskülaUma raiportör 
(kadroları eklenmesine ve 3656 »ayılı ]>evlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair Kanıma 'bağlı {!) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapıl
masını daıir kanun ıbeldifi hakkında. (2/864) 586 

— Kayseri Milletvekili Ahimet Atıf Ha-
cıpaşoğru ve 16 aırkadaşron, Tüıflriyc Jeolog
lar'Odası kanunu teklifine dair (2/Mİ)) 533 

— 22 Nisan 1062 'tarihli ve 45 sayılı 
Yük&sk Hâkimler Kurulu Kanununun 77 

Sayfa 
— T. t. P. G-rupunla mensup dert üye

nin, seçildikleri ihtisas komisyonlarından çe-
kildüklerine dair önergeleri1' 89:90 

— Urfa Milletvekili Bellice Hatfcko Bo-
ran'm, Dışişleri Komisyonundan istifa eıtti-
ğine daiir önergesi (4/430) 113 

— Zonguldak !M i le t vekili Bülent lüce^ 
vit'iıı Ortak Pazar Parlâ'mente üyeliğinden 
Çekildiğine dair Önergesi 113 

nei maddesinin yeniden düzenlenmesine ve 
-bir geçici m;adde eklenmesine dair kanun 
ıtaaarrsı aihkkında (1/540) 80:86, 

344 
Anayasa Komisyonu Raporları 

— Anayasa nizamını, milli güvenlik ve 
huzuru bozam bâzı fiiller hakkıiMta '5.3.1962 
ttai'Uı ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten ksal-
dırıtoıafeı hakkında kanun tasarısı ve 'Bursa 
Milletvekili Öfmer özbüttonen 'ile Manisa 
Milletvekili önol Şalfcar'm, 38 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldınlhıasına dair ve 
Uşak MiMetvekili M. Fahrî Uğralsıaoğlu'nun 
Anayasa nizalmım, ınillî güvenlik ve huzuru 
'bozan bâzı filler hakkındaki 38 numaralı 
Kanunun yürürlükten kaldırılm'alsı ve hu 
kanuna göre tutuklu ve Anayasa hükümlü 
'bulunanîarm cezafennın affı hakkında ka> 
•ıran teliflerine dair (1/589, 2/667, 2/746) 53:80 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
İzmir Cumhuriyet Senalfiosu 'Üye&i :Belİğ Be
ler ve 227 aırkadaşının Anayasanın 68 nci 
maddesinin değis^rilmesine ve ıgeeioi 11 nei 
'maddesinin kal di rfton asıma dair .kanun tefc-
lifi hakkında (2/888) 426,429: 

406;5O9 =525,526:529 

Çalışma Komisyonu raporu 
— tstanibul Milletvekili Re§it Ülker'

in kapıcıların İş Kamısnu kapsamına aim-
ımaoma d:air kanun teklifi İle Maribul MH-
lotvekili Kaya, Özdamir'in, 931 sayılı İş Ka
nununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
ıbu kanuna tbâzı (hüküınler 'il'âıve ediKmeSi 
hdkknıd'alld kanun teklifine dair (2/745, 
'2/797) 162: 

164,332:344 

RAPORLAR 
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Dışişleri Komisyonu raporları 
—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Cezayir Demtokraök Halk Cumhuriyeti Hü-
îcünMJfci anasında 6 Nisan 1967 ıtaır-İ'Sınldc im-
aalaramış, bulunan «Kültürel İşbirliği Anlaş
ması» ııın odia-ylan.'ntasınnı uygun (bulundu
ğuma dair kamun tayamı <haikk'Mid,a (1/399) 

3,374:375,418:419,428,499;502 
— Türkiye öulmllıuriiyati 'ile Bulg-aris-

<tan Halk Cumîmriye'ti <a<rwıın!da iki ranetmk&e-
tin (topraklarından <akan nehirlerin suların
dan faydalanmada İşbirliği yapılması konu
sundaki «niaşnıarnsı •onalylanımasının uygun 
bulunduğuna dair kamun 'tetaarılsı hakkında 
(1/609) 3,375: 

376,420:421,428,503:506 

Enerji re Tabu Kaynaklar Komisyonu raporları 

— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı kuruluş ve görevleıli hakkındaki (ka
nun ta&amsma dair (1/464) 228 

— Kayseri Millatv|ekili Ahmet Atıf Ha-
cıpaşaoğlu ve 15 arkadaşının, Tüflkiyd 
Jeologlar Odası kanunu teûdlifiine ıdıaSr 
(2/169) 533 

Geçici komisyonlar raporları 
— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun bâzı maddieleMiMİn degiştûralme^i ve 
bu kamuna tmaddelar eklenmesinle dalir (ka
nun tasaırısı ile Tekirdağ Milletvekili Ke
mal Nebdoğlu ve 3 arkadaşının, Aydın! 
Milletvekili Reşat özarda*nın, Bursa MM-
jletv-elicilK Kasım Önadum'ın, İstanbul MS1-
letve'külii Orhan BUrgit ve 6 arkadaşının, 
Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesli Tur
gut Cebe ve 6 arkadaşının, Cumhuırdyett 
Senatosu İstanbul Üyesi Rıifat öztürkei-
no'nin ve Adana Milletvcflaili Bekir Tü-
nay ve 8 ajılkadaşının, 506 Bayıla Sosyal Si-
gantatar Kanununun bâzı üialddedanintin 
değijfckıiîmıeai haMunjdlaM kanun teklifleri-
ne dalİır (1/674, 2/645, 2/716, 2/717,2/722, 
2/839, 2/863, 2/876, 2/877) 426,657 

— Cumhuriyet Sewaltosu Üyesi Cevat 
Açıkalın ve 11 arkadaşının, Milletlleraraısı 
münasebetlîeTtin yürütülmesi ve koordinas
yonu tıaMunda (kanun teklifline dair 
(2/243) 3:4,153:159 

SmgfM 
— Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akadamûılelni kanunu -tasamsına daiir 
(1/533) 533,586:587 

— 991 sayılı De-vflet DemaryoMam ve 
Limanları İmletme G-enel Müdürlüğü Igçile^ 
ri Emekli Sandığı öle Askerî Falbrikaüar T,e-
ikaüıt ve Muavenet Sandığının Sosyal Si
gortalar Kurumuna devri hakktuıdakıi ka
nuna ete ve g-eçjlcİ mtfaddelar eklenmesine 
dair kanun tasarıisı hakkında 319,657:688 

— Esld^eihdr Milletvekilli lfetmet Angı'-
ntn, 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Da
nıştay Kanununa bağdı, (;1) s&yıüı cetvel
de değfigîklilk yapılmasına datilr İkamın tek-
llifli hakkında (2/785) 543:547 

— Millî Eğitim Mensupları Yardamı-
laşnıa Kurumu kanunu tasamı ve Cumhu1-
(Hiyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Damlîr ve 9 arkadaşının, Ankara Mületve-
killeri! A l Rıza Çetdner,, ZüJıtü Pehlivanlı 
ve Kemal Yılmaz'in, Zonguldak Mil
letvekili Fevai Fırat ve 17 arkadaşının, 
Cumihurilyelt Senatosu Kars Üyesü Sırn 
Atalay ve Cumhuriyet Senaltoau Denizi 
Üyesi Hüseyin Atenaea'nm, U§ak Millet^ 
vekili Mehmet Fahri Uğnasızoğlü ve Ga-
Mantep Milletv^kil Naşfilt Sanca'nın» Mil
lî Eğit&m Mensupûaira Yardımlaşma Ku
rumu kanunu tekliflerine dair ((1/641, 
2/56, 2/191, 2/408, 2/813, 2/843) 650^651 

— Sakarya Mlİlletvekfili Kadri Eroğan 
ve 99 ankaldasının, 25 . 5 . 1961 tarih ve 
306 sayılı Milletvekilli Secinin Kanunu île 
298 «ayırtı SeçAmderSn Tamel HütkütaleTİ ve 
Seçmen Kütükleri hakkımdaki Kanunum 
bâzı ırmaddeleriimim değinilmişine ve bu 
kanunlara bâzı mıaddeletr ve fıkralar efk-
leramesiııe dair kanun tdkfflifi hakkında 
(2/826) t 651 

— Su ürünleri kanunu ^tasarısı ÜQ 
Cumhutrijcet Senatosu İstanbul Üyesi Ri-
faıt öztürkçine, Trabzon Milletvekili Ah-
toet Şener ve 10 arkadaşı Bile Cumhuriyet 
Senatom Zonguftdak Üyesi Tevfîk tnefi'-
niıı, Su ÜrünİerJ (kanunu tekelerine daÜr 
(1/190, 2/26, 2/42, 2/83) 292:315, 

600:639,642,657,788:791 
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— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunun 172 ııcıi maddesinin d.eğiştirdflımte-
JSİi hakikınıdafki 'kanun tasarısına daür 
(1/562) 159:162 

— Türtkiye Cumhturlİyet Markez Ban-
İtası Ikanun tasarısı hakkında (1/606) 344: 

358,386:401,547:574,587:599,640:641, 
657,792:799 

— Tütiia, Tarimı Satış Kooperatlifleıril 
ve Bölge' Birifflklûriyle Türküye Tütün Ekl-
ctİlerL Geneli Biriliği (kanun tasa'rısı iile İz
mir Milıletvejlsilli Mustafa Uyar ve 18 anka-
(daşınm, Tütün Tanımı Satış Kooperatifler 
TI ve Bölgei BKr-liıkilerîtyilc Türküye Tütün 
Ekİ^iIcn Genel BîrliğS ıkanun Itelklifiine 
dair (1/208), (2/18) 282:292 

İçişleri Komisyonu raporları 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin îçişleri Bakanlığı merkez ve iller me
murları kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/677) 651 

— tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ilk ve ortaokullarla liselerde mecburi tra
fik dersi okutulmasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/725) 3 

— Kastamonu Milletvekili tsmaİl Hak
kı Tılanlıoğlu'nun 6972 sayılı korunmaya 
muhtaç çocuklar hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/168) 426 

— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı 
Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve 
(E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/258) 153,332,367 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri tç Hizmet 
Kanununun 34 neü maddesinin (C) bendi
ne bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/626) 277 

Plân Komisyonu raporları 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, 3491 sayılı ve 24 . 6 . 1938 
tarihli Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu-

Sayfo 
nun ikinci maddesinin (A/2)h bendinin ta
diline dair kanun teklifi hakkında (2/467) 533 

— Amasya Milletvekili Nevzat Şener 
ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, 
6122 sayılı Kanunun 4 neü maddesiyle de
ğişik 5434 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi
nin (B) fıkrasında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu tstanbul üyesi Mebrure Aksoley'in, 
5434 sayılı T, C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 74 neü maddesinin 4 neü fıkrasından 
sonra bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/743, 2/548) 319,539:543 

— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memur
ları Kanununa ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerin
de çalışan bilûmum memur ve hizmetlile
rin intibakları ve sair özlük işleri hakkın
daki kanun teklifine dair (2/521) 361:362, 

537:539 
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye

si Yiğit Köker ve Kontenjan Üyesi Ragıp 
Üner'in, Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkında 5239 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâve edil
mesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/845) 362 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Ka
nunu ile bu kanunu değiştiren kanunlara 
bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/852) 362 

— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Hasan Âli Türker ve 18 arkadaşının, Ta
rım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteri
ner hekimlere ödenek verilmesine dair 
883 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin tadi
line dair kanun teklifi hakkında (2/562) 425: 

426 
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye

si Rifat öztürkçine ve 3 arkadaşının, PTT 
personelinin bir kısım hizmetlerinin kı
demlerine sayılması hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/618) 45 
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— Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/640) 319,376:385 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve İller 
memurları kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/677) 651 

— 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveter kadrolar eklenımesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve 
Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Ensti
tüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirime ve 
Yayını Çiftliği İşletmesi 'hakkındaki ka
nun tasarısına -dair (1/695) 651 

— 4996 sayılı Kanunun "20 nci (mad
desi ite bu kanunun '27 . 10 . 1960 tarih ve 
116 sayılı Kanunla (değiştirilen İS, 24, 32 
ve 38 nei maddelerinde değişiklik yapıl-
maönm' ve 'bu kanuna Ib&zı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı 've îstaribnıl Mil
letvekili Reşit Ülker'in, JdloçetutlSk için îbelk-
leme sürasin'in diört yıldan Ski yıla indiril
mesi hakkındala kanun teklifine dair 
{1/643, 2/737)1 Wl;9m:m9,mV:72S 

— Enerji ve Tabiî Kaynaklar (Bakanlı
ğı kuruluş ve görevleri (hakkımdaki kanım 
tasarlısına 'dair (1/464) 228 

— Erzurum Milletrvekili Ahm'et Mus-
tafaıoğlu'nun, 237 sayılı Taşıt Kanununa 
•bağlı (1) ev (2) sayılı -ce-tJvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tdkütfine 
dair (2/854) 45,385:386 

— Oiîrnüşane Milletvekili Salbri özcaıı 
San ile Çanakkale Milletvekili Aİhfmet Ni
hat Akay ve 5 arkadaşının, *23 . 3 .1964 
gün ve 443 sayılı İlkokul öğretoıenlerî 
ödeneği Kanununun 1 nei maJddetsinin de-
ğîştlrllmleBİ ile ilgili kanun teklifine dair4 

(2/553) 425 
— Harcırah Kanununun '50 »ci madde

sinin 1 numaralı bendirtin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/55) 651 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Eskişehir Milletvekili M, İsmet Angı'nın, 
Silâhlı Kuvvetlerde ^örovüi nnuvaazaf ve-

Sayfa 
teriner (hekimlere de tazminat verilmesi' 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/792; 
2/789) '362 

— İstanbul Milletvekili Eleşît Ülker ve 
11 arkadaşının Harh "okulları kanunu tek-
liüfne dair (2/110) 651 

— tamir Milletvekili Şükrü Akkan ve' 
8 ar,ka!dasmın, Şalbanıoğhı tslâtm Kulaç'a 
vatanli hizmet tertibinden aylik bağl'animasr 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/664) 362 

— Kayseri Milletvekili A. Atıf Hacı-
paşaoğlu'nun, Yargıtay Teşkilâtına rapor
tör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevfhit ve 
tealdıülÜne 'dair Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Adalet Bakanlığı baliülmlündc de
ğişiklik yapılmasına (dair kanun teklifi 
hakkında (2/864) 580 

— Kayseri Milletvekili Ahm'et Atıf 
Hacıpaşaıoğlu ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Jeologlar Odası kanunu teklifi hakkında 
(2/169) 533 

— Kırklareli M'lletvekili Orhan Türk-
kan'ın, 5434 sayılı T. C, Emekli Sandığı 
Kanununa ek 42 sayılı Kanuna geçici bir . 
madde eklenmesi hakkındaki kanun «tek
lifine dair (2/7-61) . 576 

— Kütahya Milletvekili Mehmet Er-
soy'un, Millet Meelhi İdari Teşkilâtı (hak
kındaki kanun teklifine dair (2/866) 533 

— Millî Emniyet, Hizmetleri Teşkilâ
tında yararlı hizmetleri geçen üç kişiye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması 'hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/525) 362 

— Sağlık hizmetlerinin aosyaireştiril-
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 neü maddelerinin değiştirilmesine 
ve mrıezkûr kanuna peçici 'bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/583) 17:35 

— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'-
m, 3017 sayılı. Sağlık ve .Sosyal Yardım, 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa 
bir madde ile bir geçici madde ilâvesine 
dair kanun teklifi ile Samsun Milletvekili 
tlyas Kılıç'ın, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin. 
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Sayfa 
Kanununa ek kanun teklifine dair (2/847. 
2/416) 576 

— Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı 
edilen veya ihtiyaç fazlası 'bulunan Mal
zemelerin satılması, -devredilmesi veya hi-
ıbe edilmesi ve eğitim görecek yabancı si
lâhlı kuvvetler personeli hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/505) 36:39 

— Tahsis edildikleri (gayelerle kulla
nılmalarına imkân veya Muzum kalmıyaı* 
harb sefinelerinin satılmasına yetki veril
medi (hakkındaki 11 Temmuz 1)963 ttarihH 
ve 269 sayılı Kanuna bir madde ökleuane-
sine da&r kanun tasarısı hakkında (1/241) 367: 

368,402:403,428,467:470 
— • Toprak Mahsulleri Ofisi Kamunu. 

nun 3 neü maddesinin değiştirilmesine dair 
"kanun tasarısı hakkında f{l/602) '651 

— Trabzon Milletvekili Hanndi Or-
(hen ve Ordu Milleetvekdli Sadi Pefhlivan-
oğlu'run, 7129 «ayüı Bankalar Kaaranuna 
iki ıek madde ile bir •geçici madde eklen
mesi ve Cumhuriyet Seoatosu Yozgat Üye
si Sadık Artukmaç'ın, 7129 sayılı Banka
lar Kanununun 41 ve 50 n«i maddelerine 
birer fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifleri hakkında (2/668, 2/410) 533 

Maliye Komisyonu raporları 

— Amasya Milletvekili -Nevzat Şetmer 
ve Manisa Milletvekili Ertuğral Akra'nın, 
6122 sayılı Kanunun 4 ıiıcü maddesiyle de
ğdik 5434 «ayılı Kanunun 166 ncı madde1-
sinin ;(B) fıkrasında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tsklifi ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi iMeıbrure Akso-
leyin 5434 «ayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 74 mcü maddesinin 4 ncü fık
rasından sonra nir fıkra -eklenımesi [hak
kındaki kanun teklifine daıir (2/743, 2/548) 319, 

539643 
— Cumhuriyet Senatotsu tstanıbul 

Üyesi Bifat öztürfcçiıue ve 3 arkadaşının, 
PTT penson«Hniın, bir kısım hizmetlerinin 
'kıdemlerine sayılması hakkındaki kamun 
teklifine dair (2/618) 45 

— Daruşşafaka Cemiyetinin 'Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 

Sayfa 
tasfiyesi hakkındaki kanun "tasarısına 
dair (1/640) 310,376:385 

— Harcırah Kanununun 50 nci mad
desinin 1 numaralı bendinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun lasansına dair ı(l/55) 651 

—. İzmir MilPetvfikili Şükrü Akkan ve 
8 arkadaşının, Şabanuğlu İslâm Kabe/a 
vatani hianıct tertibinden aylık bağlanıması 
hakkındaki kanun teklifine dair '(2/664) 362 

— Kırklareli Milletvekili Orhan Türk-
kan'ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa-ek 42 sayılı Kanuna geçici bip 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair '(2/761) 576 

— Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâ
tında yararlı hizmetleri geçen üç kişiye 
vatatni hizmet ttertibinden aylık bağlan
ması 'hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/525) 362 

— Sakarya (MilıtefcYeOriilİ Nuri Btayar'm, 
'3017 sayılı iSajpk rvie Sosyal Yartiıım Ba^ 
kartlığı teşkilât ve tmıemurin (KJamuıurma his 
madde il* Ibir igeçiei madde ilâvesinle daif 
ikamın 'fceM'ifi ile Samsun Milleitvelkili İiypfl 
Kılıg'ım, 13017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yan
dım, Bakanlığı fceşfkiTât ve 'memurin Kanu
nuna «efk karan ttefelitfi {hakkımda (2/847, 
2/416) 576 

— Tahsis lediMiM'eTti ıgatyeferfte (kulla-
tıılmalann'a imikâoı tveya lüzum, fkaılmıyan 
tti'arlb senelerinin satılmasına yeflJki veriK 
•ımesi (hafekındaiki 11 •Temtmıız 19l63 terMi 
ve 209 ısayılı Kamuna (bir ımadıde efelenmesi
nle dair (kanun (tasarısı thatkfkıında '(1/241) 367: 

368,402:4<BJ428,467 «470 

Meclis Araştırma Komisyonu raporu 

— Çanakkale !Mi'Uetlve(ldli Cihad Bat-
(baıı'm yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık 
ve e!konomik cephelerini (bütün ayrıntıları 
ile ayidınlaıtmalk ve Ibilıgi edinmek üflene (bir 
Araştırma Komisyonu fcuTUÎmûiSHaa dair 
önergesi hakkında '(110/18) V2& 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

i — Cumhuriyet Senatosu Anlkıara Üyesi 
j Yiğit Kalker ve KojıDenjats Üyesi Raıgıp 
| Üner'in, Ankara Üniversitesi Kurul'us (kad-
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•röları hakkında 5339 sayılı Kanunla bağlı 
(2) sayılı cıeJtıvıele bâzı (kadrolar ilânne edil-
nuasi Ibaklkındalki kainim teklifine dair 
(B/846) 362 

—- Cumatarijyet (Senatosu 'Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının1, 5239 Sayılı 
Anfoara Üniversitesi Kuıruluış kadroları 
•Kanunu ile ibu kanunu değiştiren kamun] aı-
ra 'bağlı cetvellerin Trp Fakültesi (kısmında 
'değişildik yapıknaısı h'alkkındaki kamun 
teklifine dair (2/852) 362 

— 4926 sayılı Kanunla bağlı '(1) «ayılı 
cetvele kadrolar «kîenmiesi "ve Atatürk 
'Üıwersitesin)de kııralaicalk Teknoloji ve 
Ev Ekonomisi Araştırma -ve Yayum Ens
titüsü ile Kürîk Hayranları Yetiştirme <ve 
Yayım Çiftliği İşl'etm'esi Ih'aikkınd'afci kanun 
(tasarıma dair ı(H/685) 691 

— 4936 sayılı Kanonum 00 nıei maddtesd 
il* bu tonunun 27 , 10 . 1960 'tarifti ve 115 
sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 
38 nei maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve (bu (kanuna bâzı maddeler eklenni'esine 
dair (kamun tasarısı <ve (fotanlbul tMiItebv -̂
fkili Reşit Ültoer'in, doçentlik i<çin bekleme 
suflesinin dört yıldan iki yıla indirilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair 12/737) 651, 

688:689,689:729 
— GünrÖşan>e Millettvakili Sabri özcan 

San ile Çanakkale Mill'etıvtekili Alhmet Ni
hat Akay -ve 5 aıfkadaçmıııt, *33 . 3 . 1'964 
gün ive 443 sayılı İlkokul öğretmenleri 
Ödeneği Kanununun 1 nıei ittiaddetshniri de-
ğ%tirîlm.esi ile ügüi kanun teklifi halkkını-
da (2/563) 425 

— istanibul Millatıvelkfi Reşit ÜMcer'-
in, ilik fve ortaokullarla liselerde nnecburi 
trafik dersi okutulmasına dair kanun *ek-
flifi hakkında C2/7S5) 3 

— Kastamonu Milklttvekili İsmail Hak
kı Yflanlıoğlu'hTin 6972 saydı korunmaya 
raıuhtas 'çocuklar hakkındaki (Kanunda 
değişiklik yapıümaısına dair kanun (teklifi 
'hakkında (S/168) 426 

— Tüıtkiye Cumhuriyeti Hükümetti ile 
Cezayir Demokratik Halk Chımhuriyeti 
Hükümetti arasında 6 Nisan 1967 tarihin
de imzalanmış (bulunan -«Kültürel 'İşbirliği 

Anlaşması» nm ûnıaylaınımasının uygun bu
lunduğuma dair kamın tasarısı hakkında 
(1/999) 3,374 £75,418:419,428,499:502-

Millî Savunma Komisyonu raporları 
— Harcırah Kanununnını 50 nei mad-

desinin 1 numaralı (bendinin değiştirilmesi 
halkfcmdtaki kanun itnasansına dair ('1/55) 651 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Eskişehir Milletvekili M. İsmet Angı'nın, 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf vete
riner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kındaki kanun tekliflerine dair (2/792; 
2/789) 362 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
11 arkadaşının Harp okulları kanunu 
teklifine dair (2/110) 651 

— Kırklareli Milletvekili Orhan Türk-
kan'ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek 42 sayılı Kanuna geçici bîr 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/761) 576 

— Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 
veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin 
satılması, devredilmesi veya hibe edilmesi 
ve eğitim görecek yabancı silâhlı kevvetler 
personeli hakkındaki kanun tasarısı 
(1/505) 36:39 

— Tahsis edildikleri gayelerle kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan sarb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi 
hakkındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 
269 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/241) 367:368, 

^402:403,428,467:470 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet 
Kanununun 34 ncü maddesinin (C) bendine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/626) 277 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporları 

— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/583) 17:35 
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Sayfa 
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilât ve memurin Kanununa 
bir madde ile bir geçici madde ilâvesine 
dair kanun teklifi ile Samsun Milletvekili 
llyas 'Kılıç'ın, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı teşkilat ve memurin IKa-
uununa ek kanun teklifine dair (2/847, 
2/416) * 

Sayıştay Komisyonu raporları 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesrnhes&bma ait ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna da
ir Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hak
kında (3/1042, 1/388) 3,372:373,412:413, 

428,487:490 
— Ceza ve ıslıalı evleriyle işyurtlan dö

ner sernıayo saymanlıklarının 1961 yılı ge
nel bilançoları hakkında Sayıştay Başkan
lığı tezkeresine dair (3/1054) 3,374,416:417, 

428,495:498 
— Devlet Bava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kc-
sînhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı 
IKesinhesap İtamın u tasarısı hakkında 
(3/946, 1/374) 45 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kc-
sinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Hava Meydanları isletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı IKe
sinhesap kanunu tasarısı hakkında (3/1079, 
1/495) 3,373:374,414:415,428,491:494 

— Devirt Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğünün .1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/995, 1/350) 45 

Sayfa 
— 13ge Üniversitesinin 1965 bütçe yılı 

Kesinhosabına ait geneli uyguınluk bildiri
minin Bunullduğuna dair Sayıştay Başkan-
ılığı teskeresi ile Ege Üniversiteli 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kamımı tasarısı hak
kımda (3/894, 1/351) 3,370: 

371,408:409,428,479:482 
— Ege Ünıiversitcsüımn 1966 bütçe yıilı 

Kesinhesabına ait genol uygunluk bildiirü-
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Ege Üniversitesi 1966 
bütçe yılı Keslinh«sap kanunu tasarısı hak
kında (3/954, 1/512) 3,371: 

372,410:411,428,483:486 
— Hudut ve Sahiller Sağlık Geneli Mü-

dünlüğü 1906 bütçe yılı Kednbesabına ait 
germi uygunluk toLlidiiriralinlin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı teskeresi lîıl,c Hu-! 
dut ve SaıMller Sağlık Genol Müldürilüğü-
nü1.- 1966 bütç-e yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı lraklkim.li (3/925, 1/499) 3,369: 

370,406:407,428,475:478 
— istanbul Teknik Üniversitesinin 

1.965 bül^e yih Kesitıhesabına alit genel uy-
gıınluik bildMraıirin jsunultfuğuna dai!r Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi 1965 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı haklkunda 
(3/1043, 1/389) 45 

— istanbul Teknik Üniversitesinin! 
1966 bütçe yıllı Kesinhesabına ait genoil uy-
gunlulk bil dirimin iıı sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile istanbul 
Telknük Üniversitesi 1966 büitçe yılı Kesin
hesap (kanıııuı tasarısı hakfknıdîa-(3/1044, 
1/496) 45 

— İstanbul Üniversitesinin 1966 bütçe 
yılı Kesin hesabınla ait -genel uygunluk bdl-
diırâmlinin sunulduğuna dair Sayıştay Baş-
İkanbğı tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu [tasa
rısı hakkında (3/955, 1/504) 3,368: 

369,404:405,428,471:474 
— Orman Genel .Müdürlüğünün 1965 

bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dıaiir Sayış
tay .Başkanlığı tezkereci ile Onnan Geneli 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yıiı Kesinhesap 
kanun tasarısı hakkımla (3/956, 1/347) 45 

http://lraklkim.li
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Sayfa 
— Petnol Dairesi Başkanlığının. 1966 

bütçe yılı Kosdnhesabına alît gendi uygun
luk büldiritninm sunulduğuna dalir Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Daiiresi 
Başkanlığının 1966 bütçe yıüı Kesfiırhesap 
kamına tasarısı hakkında (3/1038, 1/498) 45 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yıh Kesinhcsabme ait genel uygun
luk bUdİıiminım sunuilduğunla dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi île Vakıflar Getiıol 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yıh Kesönhesap 
kanunu tasarısı hakkında (3/994, 1/368) 45 

Tarım Komisyonu raporu 

— Cumıhuriyet Senatosu Ba4ı;kasrtr Üye
si Hasan Âli Türkar ve 18 arkadiaşmm, 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan ve
teriner hekimlere ödendk verilmesiine dair 
883 sayıüı Kanunun 1 nei maddesinin ta
diline dair karam tekllifı hakkında (2/562) 425: 

426 
Ticaret Komisyonu raporları 

— Adana Malletvetkifli Kemal Sarıfibra-

Çekiimeler 
— Ankara Millet vekilli îlyas Seçkin'-* 

ân, Güm ı ilk ve Tekel Komisyonundan çe-
iklilmesi 277:278 

— O H. P. ine .mensup 'bâzı sayın nm]-
lefcvefcill erinin seçildikleri ihtisas komisi-
yonlarınidıan çekilmeleri 47:48 

— C. H. Partisine mensuıp 2ri sayın 
mıillletv ekilinin seçildikleri ihtisas komis-
yonlarından çekilmeleri 12:16 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok
un1) Köy İşleri Komisyonundan çekilımesi 331 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal NeM-
oğılu'nun, Ulaştırma Komdsyonuıi'dan is
tifası 113 

— T. î. P, Grupuna mensup d'Ört üye
nin, serildikleri İhtisas kotraisyonlantıdan 
çekilmeleri 89:90 

— Urfa Milletvekili Benice (Hatk'o) 
Boran'm, Dışişleri Komisyo-mınidaan isti
fası (4/430) 113 

Sayfa 
hiıııoğlu'nun, 3491 sayılı ve 24 . 6 . 1938 
tarihli Toprak M;u.sii!leri Ofisi Kanunu
nun Hdnci maddesinin (A/2) bendimin ta
tiline dair ikamın teklifi, hakkında (2/467) 533 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 3 nıaü «Maddesinin değÜRiririlmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/602) 651 

— Trabzon Mületvdkiüi Hamtdi Otrhon 
ve Ordu MilîctvelMlî Sadi Pehlvanoğlu'-
ııuıı, 7129 sayılı Bankalar Kanununa M 
d i ımadlie üe b:ır geçici ım&dde eklenmesi 
ve Cuımhurftyet Senatoeu Yozgat Üyesfi 
Sadık Artulkjnıaç'ın, 7129 sayıiı Banlkailar 
Kanununun 41 ve 50 nei maddelerine bi
rer fukira ciltlenmesine dair kanun teklif-
deri bnikflunda (2/668, 2/420) 533 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

— Cumhuırityet Senatosu İstanbul Üye-
;v. IftİÛat öatürkçine ve 3 aırlkadaşının, PTT 
pprsontSIİmn bir kısım hiamıeltleriniln Ikı-
dnuiilertmc sayülması hakfkında kanun te'k-
Kffine dair (2/618) 45 

— Zonguldak Mlİlletveldli B'ülenıt Eee-
vlt'in, Ortak Paaar Parlâmento Komisyo
nu üyeliğinden çeldknesi 113 

îsinîer 

— Adana tMillctveldli Kasım Gülek'e 
21 gün mazeretine binaen, 5 . 4 . 1%9 ta-
riıhinıdcın itAaren isin verilmesi (3/1142) 

130:131 
— Adana Millletvelöli Kenval Sanibra-

htmoğh:na 70 gün, hastalığına binaen, 
23 . 12 . 1968 tarihinden itibaren izin ve
rilmesi (3/1142) 130:131 

— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepc'ye 20 gün, hastalığınla binaen, 
13 . 5 . 1969 tarihinden [itibaren izin ve
rilmesi (3/1161) 585 

— Anteltya Milletvekili O. Zeki Yük
sel'e 20 gün, hastalığıma! binaen, 
2 . 4 , 1969 tarihinden itibaren izin veril-
mesi (3/1142) 130:131 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 
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— Btregiol Milletvekili Emlin OKindoğt 
du*ya 10 gün, mazeretine binaen,, 
20 . 5 . 19*69 tarihimden itibaren izin ve
rilmesi (3/1161) 585 

Diyarbakır Milletvekili Hasan De-
ğer'e, 20 gün, hastalığına! binaen, 
28 . 4 . 3969 tarihinden itibai'en izim veril
mesi (3/1142) 130:131 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'e, 
21 gıkı, ımaseretine binaen, 21 , 3 . 1969 
tarihinden itilmen izin verilmesi (3/1142)' 

130:131 
— Erzurum Milletvekili Turhan B'İL-

gin'e, 38 gün, hastalığına] binaen, 
17 . 2 . 1969 tarihinden' itibaren izin ve
rilmesi (3/1142) 130:131 

— istanbul Milletvekili t. Hakkı. Te 
Idnel'e, 45 gün, mazeretline binaen, 
15 . 4 , 1969 tarihimden İtibaren iain veh 
râlmssi (3/1142) 130:131 

— istanbul MületveMli Mustafia Gür
pınar'a, 20 gün, h'a&balıgiiia binaen ,̂ 
12 . 3 . 1969 tarihimden itibaren izin vd-
rilmesi (3/1142) 130:131 

— istanbul MHlletvekild Orhan Erkamı-
h'ya, 30 gün, hastalığıma bitnaen,24.4.1969 
tarihinden itibaıren izin verilmesi (3/ 
1142) 130:131 

— izedir Milletvekili A l Nisili Er-
lem'e, 30 gün; hastalığına binaen^ 
18 . 4 . 1969 tarihinden itibaren trzin v-ö-
rilraesi (3/1161) 585 

izmir MUfletveMtt O. Hatekı Selfk'e,. 
20 gün, mazeretine bitmen, 9 , 4 , 1969 
tarihinden itibaren izin verilmesi (3/1142) 

130:131 
— Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-

'özlü'ye 15 gün, hastalığıma biinaen, 
28 . 4 . 1969 tarihinden itibaren izin ve
rilmesi (3/1142) , 130:131 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
özlü'ye 15 gün, hastalığına (binam, 
13 . 5 . 1969 tarihinden itibaren izin ve
rilmesi (3/1161) 585 

— Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Akdoğanh'ya. 202 günj hastalığına bina
en, 30 . 1 . 1969 tarihinden itibaren izin 
verilmesi (3/1142) 130:181 

Sayfa 
— Konya Milletvekili ismet Kapısız'a, 

12 gün, mâzerettine binaen, 29 .. 3 . 1969 
tarihinden itibaren tein verilmesi (3/1142) 130: 

131 
— Kütahya Milletvekili Kemal Ka-

ear'a, 23 gün, mazeretine binaen, 28.3.1969 
tarihinden itibaren izin verilmesi (3/1142) 130: 

131 
— Haraç Milletvekili H. Ahmet öz-

soy'a 20 gün, hastalığına binaen, 
21 . 4 . 1969 tarihînden itibaren izin ve
rilmesi'(3/1142) 130:131 

— Mardin Milletvekili Rıfat 'Baykal'a 
20 gün, mâzerettine binaen, 26 . 3 . 1969 
tarihinden itibaren izin verilmesi (3/1142) 130: 

131 
— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'a, 

10 -gün, mazeretine binaen, 19 . 4 . 1969 
tarihinden itibaren izin verilmesi i(3/1142) 130. 

131 
— Niğde Milletvekili Bulhi ıSoyer'e, 

15 gün hastalığına binaen 28 . 4 . 1969 
tarihinden itibaren izin verilmesi '(3/1142) 130: 

131 
— Ordu Milletvekili Baîf Aybar'a 

izin verilmesi (3/1155) 321 
— Yozgat Milletvekili Y. Ziya Bafha> 

dınh'ya, 20 <gün, mazeretine binaen, 
21 . 4 . 1969 tarihinden itibaren izin ve
rilmesi (3/1142) 130:131 

ödenekler 

— Hastalığı sebebiyle (bir toplantı yı
lında ilci aydan fazla izin alan Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu'na öde
neğinin verilmesi (3/1143) 131:132 

— Hastalığı «eb^biyle bir toplantı yı
lında iki aydan fazbı izin alan Kastamo
nu Milletvekili Muzaffer AJodoğanh'ya 
ödeneğinin 'verilmesi (3/1144) '131 

ölümler 

— KâmM Ocak*m Devlet Bakanı iken 
Ölmesi 652 

Seçimler 
— Komisyonlardaki açık üyelikler 

için seçim 90:101,101:103,115,133:134 
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Sayfa 
Yasama, dokunulmazlıkları 

— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
İn, yasama dokunulmazlığı (3/1157) 425 

(3/1164) 799 
(3/1165) —799 
— Ankara Milletvekili Kıza Kuas'm 

yasama dokunulmazlığı (3/1141) 128 

Başbakandan 
— Traıbumı Millctekili Ali Rıza Uauner'-

in, Diyanet tşleri Başkanına ve Diyanet İş
leri teşkilatındaki atanmalaraİdair (6/6169) 656-

6Ö7 

— T rai) von M'İfflfctvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, ;>;;ı.t fakülteleri ile -orman fa-
kültelerink'le okuyan öğrencilerin tedris 
Icl'üzenini işardın yönetmeliğe dair Barba
kandan sözlü .;>.>rusıı (6/738) 656:657 

— Trabzon Milletvlekili Hamldti Odbon'-
un, TrahzıonYla rafineri kuralJmnısına Öa'ir 
Barbakandan sözlü sorusu ('6/827) 110 

Bayındırlık Bakanından 

— Burdur Milletvdkili Fetihi ÇeHkbaş'-
ın, Karayolları Genel Müdürlüğünün 
13 n«Si Bölgetctıe mevcut şantiyelerinle dair 
BayınıdırMt Bakanından sözlü sorusu 
(«/806) 48 

Çalışma Bakanından 

— Kuzunum Milletvekilli Aşinan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken 
aramaya tabi tutulup tutulmadığına Hair 
Çalışma Bakanından süzM sorusu (6/577) 7:8 

Devlet 'Bakanından 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon Ma sportif faaliyetlerin 
gelişmesi için ne gibi tedbîrler alınacağına 
<dair sözlü soru önergesi, Devlet (Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/558) 49 

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in 

ya-sama dokunulmazlığı (3/1141) 128 
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm 

yasama dokunulmazlığı (3/1148) 228 

— Malatya Milletvekili Hamit Fen-
doğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/1160) 650 

İmar ve İskân Bakanından 

— Trafbaon Milletvekili Ali Hıza 
Uzuner'in, 7'369 numaralı Kanunun Traib-
zon (bölgesindeki uygulamasına; 2510 nu
maralı Kanunun yeterli olup olmadığına 
ila ornıan içi köylerin iskânına dair İmar 
ve Mtân Bakanından sözlü Borusu (6/549) 

Köyişleri Bakanından 
— Trdbzson Mîllc*vekil!i Ali Rıza 

Uzum>rftn, 7369 num.-a.rali Kanunun Traib-
aon Ibölgesinideki uygulatmasına, 2510 nu
maralı Kanunun yeterli ohıp olmadığına 
ve 'orman içi köylerin iskânına dair Köy-
işleri Bakanından sözlü oorusu (6/749) 

lüaliye Bakamından 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Orman Gene! Müdürlüğü teş
kilâtında çalışanların terfilerine dair sözlü 
sora 'öflengesi, Ma'Mye Bakanlığına gönlde-
rilmistir. (6/544) 656:657 

Millî Eğitim Bakanından 

— Trabzon Milletvekili AH Rıza 
Uzuner'in, Atatürk'e ıtnillî mücadele ruhu
na ve Anayasıalmı&a di] uzatan Çaykara llk-
Öğı^tim Müdürü -hakkında, ne gibi 'bir iş-
letm yapıldığına (dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/739) 656:657 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Karaüdenİz 'Teknik Üniversite^ 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

http://num.-a.rali
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Sayfa 

sinin ühtiyaçl arına dair sözlü sıoru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir1 

(6/519) 056:057 
— Tratbzson Milletvekili Ali Rıza 

Uzumcrlin, Traıbzonldaiki Fatih Eğİtito1 

Enstitüsü İçin yeni 'bir (bina ünşa edilımmi-
ne dair sözlü soru Önergesi, Millî Eğitim. 
Bakanlığına görıidcrillmiştir. 06/582) 656:657 

Millî Savunma Bakanından 

— Tralbaon Milletvekili Ali Rıza 
Uzunerrin, Kara 'oıtdufcsu jrörev malûllerine 
dair ısözlü sıoru 'önergesi, Millî Savunma 
Bakanlığına göndertilmüştir. (C/583) (556:657 

Sanayi Bakanından 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuntor'in, Trafeson falırikassmidan elde 

Sayfa 
olunan çimentonun tevzi ve satışının nasıfT 
'bir sistemi (dahilinde yürtütiüBdlüğıüne dair" 
Sanayi Bakanından sösdü sorusu (6/62(8) 056: 

<C57 

Tarım Bakanından 

— Trabzon Milletvekilli Ali Rıza 
Uzuner'in, Ormanı Genel Müdürlüğü teş
kilâtında çalışanların terfiine dair Tarım. 
Bakanından sözlü sorusu (6/544) 656:657 

Ticaret Bakanından 

— Trabz'on Milletvekili Alî Rıza Uzuııt-
er'în, Trabzıon çimento fabrikasından e t 
de aluınan çimentonun tevzi ve satışının 
nasıl bir sistem dâhilinde yürütüldüğü
ne dair TSearet Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/628) '656:657 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

— Adama Milletvekili Kemal Sarıibra~ 
ıhiımioğlu'mın, Adana'ırm Tufanfbeyli ve 
Koşam ilçelerinde yapılan tecavüzlere 
dair Adalet Batanından yaızılı sorusu 
(7/1124) 43 

— Burdur Milletvekili İsmail Hakkı 
B'oyacıioğlu'nuıı, Burdur ili ve mülhaika-
tıtnda, 1E>65 - 1969 yılları arasında, yapu 
lan yatırımüara dair Adalet Balkanından 
yazdı sorusu (7/1210) 650 

— İstanbul Milletvc'kUi Reşit Ülker'
in, Trabzon'un Of ilçesine bağlı Gürserc 
köyündeki nrza geçme ve öldürme olaıyv 
nıa dair sorusu ve Adalet Bakamı Hasan 
Dmçer İle içişleri Bakanı Faru'k Süfean'-
in yazıık cevaplan (7/990) 757:759 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Salaurya'Miis G^yve ilçesine bağk 
Şcrefiy-o Köyü Muhtarına yapılan teeavü-
ze dalir sorusu ve Adalet Bakam ' Hasan 
Ditnçer île içişleri Balıann Faruk Sükan^ 
m yazılı cevaplan (7/109Ö) 769:772 

— Tekirdağ Milletvekilli Kelmal N<s 
bioğlu'nun, Maraş'ın Göksün ilçesi Jad-

damıa Karakolunda, iki şahsan, dövülüp 
dövülm ediğine dair sorusu ve İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan ile Adalet Bakanı îla;-
san ninçer'in yazılı cevaplan (7/1118) 776:778 

Başbakandan 

— Adıyaman MlletvelcilTiı Süleyman 
Arif Em're'nin, resmî daircfeıde çalışan 
görevlilerin kıyafetlerine dair Barbakan
dan yaizıb sorusu (7/1159) 111 

— Afyon Kamhisar Milletvekili Mu
rat önıer'in, Devlet, iktisadi Teşekkülü, 
özel idare ve Belediyeler tarafımdan iş 
ve işçi Bıdima Kurumu aracılığı il© alı-
•nsan 'işçilere dair sorusu ve Başbakan Sü
leyman Demine] Un yazılı cevabı (7/822) 750: 

751 
— Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'-

ımiı, Ağn îlİ!nlcl<e, 1969 yılvnlcla yapılacak 
yatırıimlara dair Başbakandan yazılı soru
su (7/1.122) 43 

— Buırdur Milletvekili Fetihi Çelik* 
bajj'ın, Buıdur'da, DSl Göller Bölgesi 
Müdürdüğü [ku:rul>masma dair Barbakanı* 

! klan yazık sorusu (7/1180) 227:228 

http://yapila.ii
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Sayfa 
— Bursa Milletvekili Saidrettin Çan-

ga'nm, Bursa •- Uludağ töksfcııik tesisi
nin yedek parça ve revizyon ihtiyacıma 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/1179) 227 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sanyüce'nin, Çanakkale Seramik Fabri
kasında yapıldığı iddia iolunan yolsuz* 
İlıklara d'air sorusu ve Başbakan Süley
man Demirel'in yaızılı cevatbı (7/1012) 763:764 

—• Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Saınyüee'nıinı Çorum özel idaresine ait 
Alpaıgut Kömür İşletıuesinıde çalışan' işçi
lerin ra-aaş ve ikramiyelerinin ödenme
sine dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/1181) 425 

— Hatay Milıl-etvdldli Yahya K a n W 
lat'ın., Hatay'ın Reyhanla ilçesindeki Ye
nişehir gölüiMİon, snıisuz köy ve arazilerini 
de istifade ettirilmesinin doğru olup ol
madığına dab1 Başbakandan yazılı sorusu 
(7/1158) İ H 

— Hatay Milletvekili Yahya Kanbot-
lafın, iskenderun'da yapılması kararlasta-
rılan Demir - Çelik Fabrikasının linşasv-
na dair Başbakandan yazih sorusu (7/ 
1157) 111 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Bayındırlık ve Köy İşleri 'hakan!ık-
lanımın il gil<ei'.>m ediği yolun inşasına dair 
Barbakandan yazılı somsu (7/1160) 111 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın 'bazı köylerindeki top
raksız köylülere dair Barakamdan yazılı so
rusu (7/1189) 64S:649 

— Sinop MiTlöfcvetti Hilmi İşgüaar'ın, 
Boya-baıt Hükümet konağı incisinin bu yılkı 
programdan -çikardıma sebobune dair 'Başba
kandan yazılı sorusu (7/1221) 650 

— Trabzon Milletvekili Ali Rnza Uzu-
ner'in, Diyanet İşleri Balkanına ve Diyanet 
İŞİerri TeşMlâtındaki aıtananalai'a dair Baş
bakandan yazılı dorusu (7/1197) 649 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Ziraat fakülteleri Hiç Orman fakül-
rfjelerinde ûkınyan öğrencilerin tedris dîi-ae-
mnı sa.rsan yönötmiriliğe dair 'Başbakandan. 
yazılı sorusu (7/1198) 649 

Sayfa 
— Zonguldak Milletvekili Efcmel Çe*İ-

nor>in, Barbakanın yurtdışı gezile-rin* katı
lan heyetlere dair Başbakandan yaıariı so
rulu (7/1168) 227,228 

Bayındırlık Bakanından 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikba^'-
m, Karayolları G-enel Müdürlüğünün 
13 neü bölgede mevcut şantiyelerine dair 
Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu 
(7/1169) 227 

— Burdur Milletvelcili îısmaîl Hakkı 
Boyacı oğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatın
da, 1965 -1969 yılları arasmda, yapılan ya
tırımlara dair Bayındırlık Bakanından ya
zılı sorusu (7/1201) 649 

— Çorum Milletvekili Nejdct Yüccr'-
itı, Mecitözü - Amasya yolunun onarılma
sına dair sorusu ve Bayındırhk Bakanı 
0;Jhan Alp'in yazılı cevabı (7/1088) 807:808 

— Diyarbakır Milletvekili Taruk Ziya 
Hkinei'tün, Diyarbakır - Muş yolunun ta
mamlanmasına dair sorusu ve Bayındırlık 
Saikanı OAan Alp'in yaızrlı cevabı (7/1-089) 268: 

269 
—• Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 

Uzun'uıı, Ku-klarelı'nin Pehlİ\ranköy ilçesi
ne bağlı bâzı köylerin yol ve köprü ihtiyacı 
ile İnece deresinin ıslahına dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (7/1151) 111 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Doğanflıisar - Argrthan yolunun onar 
nlm-asına dair sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/1131) 44, 

812 
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Trabzon hava meydanının tevsi edil-
mersine dair B-aymdırhk Bakanından yazılı 
sorusu (7/1187) 648 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon sahillerinde balıkçı limanı, 
•barınak ve çekek yorferİ yapılmasına dair 
Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu 
(7/1188) 648 

Cumhuriyet Senatosu Başkanından 

— Aydın Milletvekili Reşat Ozarda'-
nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri-



— 22 — 

Sayfa 
ne ödenen tedavi ve ilâç paralarına dair so
rusu Millet Meclisi Başkamı Ferrah Boz-
beyli ve Cumhuriyet Senatosu Başkanı İb
rahim Şevki Atasağun'un yazılı cevapları 
(7/1023) 267 

Çalışma Bakanından 

— Burdur M illet vekili ismail Hakkı 
Boyacı oğlu'mın, Burdur ili ve mülhaka
tında, 1965 - 11)09 yıllaın arasında, yapılan 
yatırımlara dair Çalışma Bakanından ya
zılı soruşa (7/1203) 649 

— Erzurum. Mi'lJötvcfki'lî Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ödevken 
aramaya tabi tutulup tutulmadığına dair 
sorusu v-e Çalışma Bakamı Turgut Toker'-
in yazdı cevabı (7/1163) 111,787 

— Kastaımünu Milletvekili Âdil Tok-
özlü'nün, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar 
Kurumunca bir poliklinik açılmasına dair 
sorusu ve Çalışına Kafamı Turgut Toker'-
in yazılı cevabı (7/980) 174:175 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Ncbi-
oğlu'nım, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
Sinop ve Kızılcahamam'daki otel ve tesis
lerinin kiralanmasına dair sorusu ve Çalış-
ıwı Bakanı Turguft Tekcr'in yazıih cevabı 
(7/964) 173:174 

Devlet Bakanından 

— Adana M i! lctveki li Kemal Sarıibra-
ihimıoğ'l ıı'nun, Adana'nmı, Ceyhan 'ilçesinde, 
spor tesisleri inşasına dair sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâmil Ocalk'm yazılı ceva
bı (7/1129) 43:44,779:780 

— Adana MillctveHdli Kemal Sarıibra-
hirmoğlu'nım, Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 
spor tesisleri inhasına dair Devlet Bakanın
dan yazdı sorusu (7/1129) 43,44 

— Aydın Milletvekili M. Komal Yıl-
'maz'ın, Aydın'm Umurlu bucağına bağlı 
köylerin kadastrosunun yapi'lmasma dair 
sorusu Devlet Bakanı Hüsamettin Atoabey-
li'nin yazılı cevabı (7/1069) 185:186 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Nazilli'de satılın alî ta olan vakıf 
mallarına dair Devlet Balkanından yazılı 
sorusu (7/1.156) 111 

Sayfa 
— Burdur Milletvekili İsmail Hakkı 

Boyacıoğlu'ıuuı, Burulur ili ve mülhakatın
da, 1965 - 1969 yılları arasında, yapılan 
yatırımlara dair Devlet Bakanından yazılı 
sorusu (7/1206) 649 

—• Burdur Millet veHdl i fanmil IlaMsı 
Boyacı oğlu 'nun, Burdur ili ve 'mülhakatın
da, 1965 - 1969 yılları arasında, yapılan 
yatırımlara dair Devlet Bakanından yazılı 
sorusu (7/1207) 649 

— Burdur Milletvekili İsmail Hakkı 
Boyacı oğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatın
da, 1965 - 1969 yılları arasında, yapılan 
yatırırtrKara dair Devlet Bafcunındaıı yazılı 
sorusu (7/1209) 650 

—. Burduır Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacjoğlıı'nun, Burdur Vakıf Talebe Yurdu
nun yenklcn inşasına ve eami inşası için ve
rilen paranın artırılmasına dair Devlet Ba
kanından yazılı sorusu (7/1164) 227 

— İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'-
iıı, Konya Müftüsünün konferans vermek 
için kaç defa il sının harisine çıktığına' 
ve nereden izin aldığına dair sorusu ve 
Devlet Bakanı Hu sanrı ettin Atabeyli'nin 
yazılı cevabı (7/827) 801 

— îstonflml MİMetvokili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Fatih semtindeki Saraç Do
ğan Camii yerinin satıcının onlen'inıcsine 
dair sorusu ve Dev Jet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin yazılı cevabı (7/116.1) 111,815:816 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Çumra müftüsünün tutum ve davra
nışına dair Devlet Bakanından yazılı soru
su (7/1177) 227 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sa'kaııya'nın, Akyazı ilçesine bağlı 
Çakıroğhı köyünün Osmanlar Mahallesi 
camiine imara, verilmesine dair sorusu ve 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin 
yazılı cevabı (7/1052) 708:769 

— Sakarya Mİltobvekili Hayroötin Uy
sal'in, Saikaırya'nın Karasu ilçesi M'ü/Ctmlük 
telefonu için • tahsisat verilımesine dair BO-
nıısıı ve Demlet Bakanı II üsaa nettin Atabey
li'nin yazılı eeva,bı (7/1141) 88,782;7S3 
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Sayfa 
•aanpaşa, Höyük - Tefenni ü'çe ve köyleri
nin taşkından korunımastöia dair sorusu ve 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Refefl 
Sezgin'İn yazılı esvabı (7/1071) 186:187 

— Erzurum Milletvelkili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Oku İlçesinle 'bağlı köylerin su 
ıtaşkınl'a,nndan korunmasına dair sorusu ve 
Köy İşleri Bafearaı Salahıattm Küıç »ile Ener
ji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanı Refet Scızgİn'-
in yazılı cevaplan (7/1016) 178:179 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Ergene Qn,yı ve kollarının 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/1113) 808:809 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'nin Pehlivanköy 
ilçesine bağlı bâzı köylerin yol ve köprü ih
tiyacı ile İnece deresinin ıslahına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
sorusu (7/1151) 111 

— Konya Milletvekili Seyit Faruk öm-
der'in, Konya'nın merkez ilçesine bağlı 
Yarma bucağındaki sulama kanalının ge
nişletilmesine dair sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynakta Bakanı Refet Sezgin'İn ya
zdı cevabı (7/1092) 772:774 

Sayfa 
— Trafodan MilMvefcrli Ali Rıza Uzu-

ner'in Traibaon'da sportif faaliyetlerin geîiş-
ınıeai için m gibi ıtedbırler alımacağıma dair 
Devlet Balkanından yazılı sorusu (3/1193) 649 

Dısi|lerî Bakamından 

— Aydın Milletvekili! M. Şükrü Koç'
un, turist pasaportu taşıyan Türk vatan
daşlarınım, "bâzı Avrupa ülkelerinde uğra
dığı kötü işlem ve davranışların öıdenımeüsil-
nie datr Dışişleri Bafcamndauı yazriı sorusu 
(7/1173) 227 

— Mardin M'illöbvefciM Seyfi Gü'iueşran'-
m, Suriye Hükümetince, bedelsiz olarak 
kaımuıaş tır ilan Türk vatandaşlarına -ait ara
zilere dair Dışişleri Balkanımdan yazılı so
rusu (7/1163) 111 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himıoğlu'nun, AdanaVa ibtağlı ilçe ve köyle
rin, içme suyu, yol, okul, öğretmen ve öğ
retmen lojmanı -ihtiyacınün kar^lanmıa^ İle 
Arslantaş ^barajının 'lihalesine dair Enerji' 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan vaizdi soru
su (7/1130) 448 

— Aydın Milkffivekfti M. Kerimî Yıl-
maz'ın, Kuyueak ilçesine bağlı Çuıbukdağ 
ıbuoağı ve civarındaki derelerin ıslalhıina dair 
Enerji ve Tıaıbiî Kaynaklar Bakanından ya
zalı soırou (7/1148) 110 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bil«cükte Devlet Su l̂ leari başmülluandıMiğİ 
teşkilâtı kurulmasına dair sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kasnaklar Balkanı Refet Seggİn'in 
yazılı esvabı (7/1053) 769 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bil'eoİk'ten »geçen Dalak deresi yaltağının ıs
lanma dair sorusu ve Enerji 've Taibiî Kay
naklar Bakanı Rei'et Seagim'in yazılı cevabı 
(7/1055) 183:184 

— Burdur MiHebvekİli ismail Hakkı 
Bayacıoğhı'nun, Burdur ili ve mül'haikatm-
da, 1965 - 19G9 yuları arasında, yapılan ya
tırımlara dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı sorusu (7/1216) 650 

— Burdur Milletvekili İsmail Hakkı 
Boyacıoğlu'nıun, Burdur'un Şeydiler - Ha-

— Muğla Milletvekili Seyfi Sadi Pen-
cap'm, Muğla'nın Ula ilçesi Karabörtlen 
köyü arazisinin su baskınlarından korunma
sına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından yazılı sorusu (1/1174) 227 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı'nm Budaklar köyü ara
zilerinin su baskınlarımdan korunmasına 
dair sorusu ve (Köy İşleri Bakanı Salâhattin 
Kılıç, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin'İn yazılı cevapları (7/960) 752:757 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı 
Ihsaniye köyü arazilerinin su taşkınların
dan korunmasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu 
(7/1127) 43 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Maksutlu ve Yapaltm baraj-
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Sayfa 
larınm İnşasına dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynakliar Bakanı Refct Sczgin'in 
yazılı cevabı (7/1140) 44,813:814 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon hava meydanının tevsi edil
mesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından yazılı sorusu (7/1187) 648 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
— Burdur Milletvekili İsmail Hakkı 

Boyacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatın
da, 1965 - 1969 yılları anasında, yapılan 
yatırımlara dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan yazılı sorusu (7/1218) 650 

İçişleri Bakanından. 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Adana'nıın Tufanbeyli ve Ko
zan ilçelerinde yapılan tecavüzlere dair 
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/1124) 43 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un 
Aydın'm Karacasu ilçesi Esençay köy muh
tarı hakkında yapılan şikâyetlere dair İçiş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/1172) 227 

— Burdur Milletvekili İsmail Habfkı 
Boyacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhaka
tında, 1965 - 1969 yılları arasında, yapılan 
yatı nımlara dair Içîşfleıiİ Bakanından yazı
lı sorusu (7/1212) 650 

— Çankırı Milletvekilli Mehmet Ali Ar-
san'ın, Gazetecilerin polis tarafımdan dö
vülme olayına dair İçişileıni Bakanından ya
zılı sorusu (7/1220) 650 

— İstanbul Milletvekilli AMurrahıman 
Şeref Lâç'ın, İstanbul Belediye Meclisinin 
hukukî durumuna dalir sorusu ve İçTışicri 
Bakanı Faruik Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/1031) 805:80G 

— İstanbul Milletvekili Reşilt ÜlkcıHm, 
İstanbul'un Beykoz (ilçesine bağlı Paşa-
mandıra (köyü yolları içlin tahsis cdliılen 
paranın sarfına daar İçişleri Bakanmdaıı 
yazılı sorusu (7/1136) 44 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Trabzon'un Of (ilçesine bağlı Gürsen kö
yündeki ırza geçme ve öüdüıtiniie olayına 
da.tr sorusu ve Adalet Baltanı Hasan Diru-

Sayfa 
çer ile İçimleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
yazıh cevapları (7/990) 757:759 

— KurklareH MüHetveMH Hasan Tali
sin Uzun'ınij Kurklllarelli'nin Pehliivantköy 
llçıadne bağlı bâzı köylerin yol ve köprü 
ihtiyacı ile İnece deresinin ıslahına dair lç-
L̂jleri Bakanından yazılı sorusu (7/1151) 111 

— Konya MilI&tvdkiSİ Nazötf Kunueu'-
nun, Akşehâr Enuıliyet Ûtaldrosuoıun takvi
yesine daıir sorusu ve İçişleri Balkanı Fa-
<ruk Sükan'ın yazıh eeviabı (7/1119) 43,778 

— Konya Milletveikili NazSf Kurucu'-
nun, Eranöndk jandarma karakol kumani-
danının naıkül sebebine dair sorusu ve İçiş
leri Bafkanı Faruk Sükan'ın yazıh cevabı 
(7/1133) 44,781:782 

— Konya MilIetvefciilÜ Naaİf Kurucu
nun, Hadim; çarşısında bir vatandaşa kö
tü muamele yapan jandarma hakkında, n© 
i$ktm yapıldığma dair soııusu ve Içüşlerii 
Bakanı Faruik Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/1132) 44,780:781 

— Konya Milletvelkifllİ Nazfrf Kurucu'-
ııun, Hükümet binası yapıhrken haldırılan 
Atatünk büstünün tekırar dikiknesline ıdair 
lejişlleıti Balkanından yazılı sorusu (7/1149) 110 

— Konya Milletvekili Naaif Kurucu'-
ııun, Kulu'nun, Beşkardeş - 2incirlikuyu 
Yayla - Tuzkaya yolunun tamaımil'a/nımaısına 
Jdair İçişleri Bakanından yazılı sorusu 
,(7/1176) 227 

— Mardiltı Milletvekilli Seyfa Güneş-
tan'ın, Suriye Hükümetince, bedefleâz ala
rak kamulaştırılan Türk vatandaslaırana 
ait arazilere daâr tçişlerü Baikanından ya
zılı sarusu (7/1153) 111 

— Ordu Milletvekili Förda Güley'in, 
Majlatya'nm Darende ilçesine bağlı Aşağı 
Uhıpınar Beleddyesiiıılde'kli yolsuzluklara 
dfliir sorusu ve îcjişleri Bakanı Faruk Sü
kan'ın ytazüı ıceyabı (7/1099) 808 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Şe-
roSİye köyü muhtarına yapdaıı tecavüze 
daûr sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Din» 
cer ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın ya
zılı cevapları (7/1090) 7.69:772 

http://da.tr
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Sayfa 
— Sivas MilletveMü Mustafa Kemal 

PalaoğLu'nun, Anlkara şahıti nâzım plânı
na ayları olarak kmar dununtunda yapılan. 
değıişiiklikler,e dair sanem ve İmar ve İs
kân Balkanı HaMun Menteşeoğlu ve İçiş-
tlari Bakanı Faruk Süfcan'ın yazallı cevap
lan (î/846) 801:805 

— Tekirdağ Milletveiklild Kemaıl Nebi-
oğlu'nun, Maraş'ın GöTksun ilçesi Jandar
ma Karakolunda, ilki şahsın, dökülüp do-
vülmediiğiine dair sorusu ve İçimleri Baka
nı Faruk Sükan ile Adalet Balkana Hasan 
DmçerSn yazdı cevapları (7/1118) 776:778 

İmar ve İskân Bakanından 

— Aydın HHletnfeUU M. Kemal Yıl-
maz'ın Aydm'ın Karacasu BÜçesine bağh 
]>ilkmen kÖyürddeM yer Ikayımasına dair 
sorusu ve imar ve îskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/1091) 772 

— Aydm Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydm'ın Güllübahçe kasabasına bağlı Ka
paklı mahallesi ihtiyaçlarının karşılanma
sına dair İmar ve îskân Bakanından yazılı 
sorusu (7/1171) 227 

— Burdur Milletvekili tsmail Hakkı 
Boyaeıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatın
da, 1965 - 1966 yılları arasında, yapılan 
yatırımlara dair İmar ve İskân Bakanın
dan yasalı sorusu (7/1208) 649 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekincİ'nin, Urfa'nın, Hilvan ilçesindeki sel 
felâketinde zarar görenlere yardım yapıl 
masına dair yazılı soru önergesi, İmar ve 
İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1154) 111 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Kars Belediyesine, İller Bankasınca verile
cek payların, zamanında gönderilmesine da
ir sorusu ve İmar ve îskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun yazılı eevabı (7/1095) 269:270 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm Adaptazarı depreminde evleri yıkılan
lardan yardım alamıyanlara dair sorusu ve 
îmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/1043) 765:766 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saTın, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı 

Sayfa 
Küçükcek köyünde, depremden zarar gö
renlere ek yardım yapdmasına dair sorusu 
ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Man-
teşeoğlutoun yazılı cevabı (7/1125) 43,778:779 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Bo
ğaz köyünde, depremden zarar görenlere 
ek yardım yapılmasına dair sorusu ve İmar 
ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1144) 89,783:784 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Ankara şehri nâzım plânına 
tayları olarak imar durumunda yapılan de
ğişikliklere dair sorusu ve îmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu ve içişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın yazdı cevaplan 
(7/846) 801:805 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas'ın Suşehri ilçesine 
bağlı Tatar ve Sökün köylerindeki heyelana 
dair İmar ve îskân Bakanından yazılı so
rusu (7/1139) 44 

— Trabzon Milletvekili Ali Bıza Uzu-
ner'İn, 7269 numaralı Kanunun Trabzon 
bölgesindeki uygulamasına, 2510 numaralı 
Kanunun yeterli olup olmadığına ve orman 
içi köylerin iskânına dair îmar ve İskân 
Bakanından yazdı sorusu (7/1192) 649 

Köy İşleri Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Starıibra-
hinıoğlu'nun Adana'ya bağlı ilçe ve köyle
rin, içme suyu yol, okul, öğretmen ve öğ
retmen lojmanı ihtiyacının karşılanması ile 
Arslantaş barajının ihalesine dair Köy 
İşleri Bakanından yazılı sorusu (7/1130) 44 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yû-
m&z'm, Bozdoğan - Yaltağan yolunun fbiti-
riferıesinıe dair Borusu ve Köy İşleri Baltamı 
Salâhattin Kdıç'ın yazılı cevabı (7/1162) 111, 

»16 
— BurtJur MMıeUv'efcİli İsmail Haikfcı 

Boyacıoğlutım, (Burdur Mi ve mullhateatın'-
da, 1965 - 1969 yuları arasımda, yapılan 
yatırımllara dair Köy itişleri (Bafcanımldıan) 
yazılı sorusu (7/121S) 660 
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Sayfa 
— Bundur Mille'tvekili İsmail Halkkı 

Boyacıoğlu'num, (Burdur ili Ve müHıaikaftın-
da, 1969 ve 1970 yıllan icra programına 
alınan Toprak - ıSu ıç/alı/şmalarına dair so
rusu ve Köy İşleri Bakana iSalâhaittin Kı-
lıç'm yazıdı cevabı (7/1051) 766:768 

— Burdur 'Mifctfvelkili İsmail Hakkı 
Boyaeıoğlu'nuın, Burdur köylerimden [han
gilerine, elektrik, yal 've içme suyu 'temi
ninin 1M8 ydı icra programına alındığına 
»dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Saflâhat-
tin Kılıç/m yazılı .eevalbı (7/1049) İSİ :188 

— Erzurum 'MMetvekili Nîhat Biler'-
in, Erzurum'ın Oltu ilçesine 'bağılı köylerini 
su taşkınlarından korunmasın'a dair sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı Salâhattin Kılıe ile 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Baltanı Ke-fet 
Seagin'in yazılı cevaplan (7/1016) 178 rlT9 

— Eskişehir Milllöttvdklli Azrz Zeytinog-
lu'nun, Sivrihisar'ını Bu'zluıea ve Çanıdır 
köylerindeki toprak tevziinden istifade efe-
tirilmiyenlere dair sorusu ve Köy işleri 
Bakanı Sartâlhattin Kılııç'in yazılı cevabı 
(7/1034) 764 

— İstanfbul 'Millietvekili 'Nurettin Bu-
laık'ın, 448 ve 13ffl sayılı kanunların taıübi-
'katına dair yazılı sorusu 've Köy İşleri Ba
rkanı Salâhattin Kılıç'ını yazılı eevalbı 
(7/1066) " 164:185 

— Kastamonu Milletvekili ismail Hak<-
kı Yılanlıoğlu'mın, Kastamonu'nun Taş
köprü ilçesine Ibağrh Urgancı ve Saiman.li-
ören köylerinin sulama işine dair sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı Sal'âıhaUtm Kılıç'in' 
yazılı eevalbı (7/1041) 764^05 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzaın'un, Kntfclarelî köylerinin içme suryu, 
yol ve 'öldlatrik ihtiyacıma dair sorusu ve 
Köy İşleri Balkanı Sadıâdıattin Kılıç'ın ya-
z*lı cevabı (7/1H4) 809:811 

— Kırklardı MîlleıbvekiK Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklarelitoin P-eMivankiöy ileo-
sine bağlı ıbâzt köylerin yod ve 'köprü ihti
yacı ile inece deresinin ilahına dair Köy 
İğleri Bakanından yazılı sorusu (7/1151) 111 

— Konya Milletvekili Nazif Kuruıeu'-
nun, Kulutnrum, Beşkardeş - Zincirlükuyu: -
Yayla - Tuzkaya yolunun tamamlanmasına 

Sayfa 
dair Köy İşleri Bakanından yazılı Borusu 
(7/1176) 227 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya - Adapazan İmamlar köyü-
nün ötekaya 'mevkiinde (beton (köprü ya
pılmasına .dair 'sorusu ve İKiyy taleri Balka
nı Salâhattm Kılıç'ın yazılı cevabı (7/1142) 88, 

814:815 
—. Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, Adapaaan'mnı Budaklar köyü ara
zilerinin su baskınlarından fkorununasıma 
dair sorusu ve Köy İşleri Bakaım Salâhat-
tin Kılıç, Maliye Bakanı 'Cihat BilgeUıan 
île Enerji ve Talbiî Kaynaklar Balkanı Re> 
•fet 'Sezgin'in yazılı eevaıplan (7/960) 752 -757 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
ısal'ın, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Ka-
tırözü köyünün içme suyu ve 'yol ihtiyacı
na dair Köy İşleri Balkanından yazıflı so
rusu (7/1136) 43 

— Sakarya MiMietovelkilli Hayrettin Uy-
sal'nı, Sakarya'nın Karasu ilçesine 'bağlı 
'îfhsaniye köyü arazilerimin' su taşkınların-. 
dan Ikorunmasırua dair Köy İğleri Baka
nından yararlı sorusu (7/1T27) 43 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Kaynarca ilçesine foağ-
lı Kızı'leaali köyü yolunun yapılımasma; 
dair Köy işleri Bakanından yazılı sorusu: 
(7/1143) 88 

— 'Sinop Milletvekili Hilmi İşguızar'ını, 
Boyabat ilçesine (bağılı köyleıiıde söUden 
meydana gelen sararlarını giderilımeskıe' 
dair Köy İşleri Balkanından yazılı sorusu 
(7/1182) 425 

— Tralbzon Milletvekili Ali Kıea Uim-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Tralbzon 
[bölgesindeki uygulamasına, 2510 nfUfmaraÜı 
Kanunun yeterli olup otoadığınıa ve orman 
içi köylerin iskânına dair Köy İşleri Ba
kanından yazılı sorusu (T/l'IDB) 649 

Maliye Bakamndan 
— Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'-

nm, Türkiye'deki toplam kredi haommın, 
hangi sahalarda ve ne nisbette kullanıldı
ğına dair sorusu ve MaHye Balkanı Oihat 
Bilgelran'm, yazılı eevalbı (7/1010) 759: 

762 

http://Saiman.li-
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Sayfa 
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-

ımaz'm, Aydın'ın Iniirlîova 'bucağına bağlı 
Akçesıme iköyündeki Hazine 'arazilerinin 
satışına daiir Maliye Bakanından vazıh 
sorusu (7/1155) 111 

— Burdur Milletvekili İsmail Hakkı 
Boyacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhaka
tında, 1965 - 1969 yılları arasında, yapılan 
yatırımlara dair Maliye Bakanından yazılı 
sorusu (7/1211) 650 

— Giresun Milletvekili Kudret Boşu-
ter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuru
luşların merkez teş/kilâtHida çalıştırılan 
personele ve yapılan işlere dair sorusu ve 
Maliye Bakanı Oihat Bilgehan'm yazılı ce
vabı (7/754) 749:750 

— KınklareM Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kınklareli'nin Lüleburgaz ve Ba
baeski İlçelerinde yeni Hükümet Konağı 
inşaasına dair sorusu ve Maliye Bakanı 
Oihat Bilgehan'ın yazılı cevabı (7/1112) 272: 

273 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin 

TJysal'm, Adapaztarı'nm -Budaklar köyü 
arazilerinin su baskınlarından (korunması
na dair sorusu ve Köy işleri Balkanı Salâ-
kattin Kılıç, ıMaliye Balkanı Cihat Bilge-
han ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Uefot Sezgin'in yazılı cevapları (7/960) 

752:757 
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'İn Onman îGenel Müdürlüğü teşki
lâtında çalışanların terfilerine dair Ma
liye Bakanından yazılı sorusu (7/1191) 649 

Millet Meclisi Balkanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in; Millet M«clisi Başkanlık Diva
nı üyelerine tahsis edilen haricî telefon
lara dair Millet Meclisi Başkanından yazılı 
sorusu (7/1170) 227 

— Aydın Milletvekili Reşat •özarda'-
nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
ne ödenen tedavi ve ilâç paralarına dair 
sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Perrulı 
Bozbeyli ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı İbrahim Şevki Atasağun'utn yazılı 
cevapları (7/1023) 267 

Millî Eğitim Bakanından 
Sayfa 

— Adana Milletvekili Kemal Sarrib-
rahimıoğlu'ımn, Adana'ya bağlı ilçe ve 
köylerin, içme suyu, yol, okul, öğretmen 
ve öğretmen lojmanı ihtiyacının [karşılan
ması ile Arslantas Barajının ihalesine dair 
Millî Eğitim 'Bakanından yazılı sorusu 
(7/1130) 44 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın, Hacettepe Üniversitesince 
yapılan istimlâklere ve -açılan tezyidi be
del dâvalarına dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı llhami ErtıemTin yazılı ce
vabı (7/1057) 806:807 

— Burdur Milletvekili İsmail Hakkı 
Boyacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatın
da, 1065 - 1969 yılları arasında, yapılan 
yatırımlarla dair Mîllî Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (7/1200) 649 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tali
sin Uzun'un, Kırklareli'nin, Lüleburgaz 
n'çesinin ortaokul ve Balbaeski ilçesinin 
lise ihtiyacına dair sorusu ve Millî Eğittim 
Bakanı ilhama Ertem'in yazılı cevabı 
(7/1100) 271:272 

— Kocaeli Milletvekili İsmail Arar'ın, 
Millî Eğittim Baka tıi iği ne a yayi'mlaaiıacak 
1000 temel eser serisine dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı llhami Ertem'in ya
zılı cevabı (7/1152) 11,785:786 

— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'-
nin Muş'un, Korkut bucağının ortaokul 
ihtiyacına dair yazılı sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı llhami Ertem'in yazılı cevabı 
(7/1145) 89,784 

— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un Geligüzan mınt-akasıuda yatılı 
bölge okulu açılmasına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı llhami Erteon'in ya
zılı cevabı (7/1147) 89,784:780 

— Tralbtzon Milfetveldli Ali Rıza Uızun-
er'in, Atatürk'e, Millî Mücadele ruhuma 
ve Anayasamıza dil uzatan Çaykara İlk
öğretim Müdürü hakkında, ne gibi bir is
lesin yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı sorusu (7/1199) €49 
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Sayfa 
— Tralbzon 'Milletvekili Ali Rıza Uzun-

er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
ihttiyaçlarına dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı İlhamı Ertcm'in yazılı cevabı 
(7/1190) 649,817:818 

—> Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitü
sü için yeni bir bina inşa edilmesine dair 
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu 
(7/1194) 649 

— Trabzon Milletvekili Aid Rıza Uzun-
er'in, Trabzon'un Of ilçesi Taşan Pazarı 
mevkiindeki ve Çaykara ilçesi Dernek 
Pazarı bucağındaki ortaokulların tedrisa
ta açılmasına dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı llhami Eı-tem*in yazılı cevabı 
(7/1096) 270:271 

— Trabzon Milletvekili Hanıdi Or-
han'un, Trabzon'un Sürmene ilçesine Ibağ-
lı Çifteköprü köyünün okul ihtiyacına 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakam Il'hami 
Ertem"in yazılı cevabı (7/1123) 43,811:812 

M M 'Savunma Balkanından 

— Burdur Milletvekili Ismaiî Hakkı 
Boyacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhaka
tında, 1965 - 1969 yılları arasında, yapılan 
yatırımlara dair Millî Savunma Bakanın
dan yazılı sorusu (7/1219) 650 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt*un, bir Kore gazisine harb mâl'&lü 
•maaşı bağlanmasına dair Millî Savununa 
Bakanından yazılı sorusu (7/1150) 111 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Millî Mücadeleye iştirak eden iki 
kişiye istiklâl madalyası 'beratı verilmesi
ne dair sorusu ve Devlet Bakanı ve Millî 
Savunma Bakanı Vekili Hüsamettin Ata-
beyK'nin yazılı cevabı (7/833) 164:165 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı 
Pamukova Bucağında oturan ıbir Millî 
Mücadele Kahramanına, İstiklâl Madal
yası beratı ile şeref aylığı verilmesin* 
dair sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun yazıh cetvabı (7/852) 751: 

752 

Sayfa 
— Sinop Milletvekili Niyazi özgülün, 

muharip sınıf subaylarını mağdur eden 
tazminat farkının giderilmesine dair Millî 
Savunma Bakanından yazılı sorusu '(7/1178) 227 

—• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uaun-
er'in, Çayeli Balıkçılar Kooperatifine, is
tihsali artırma ve muzır 'balıklarla müca
dele 'konusunda yardım yapılmasına dair 
Millî Savunma Bakanından yazılı sorusu 
(7/1175) 227 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'rn, Kara Ordusu ptör-ev malûllerine dair 
MİUî «Savunma Bakanından yazılı sarusu 
(7/1195) 649 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

—Adana Milletvekili Kemal Sanîbra-
ılnİ'Moğîııfa'U'n, Adana'ya bağlı i'h ê ve (köyle
rin, isme suyu yol okul, öğretmen ve öğ-
retlmen k>jmanı ihtiyacının karşülıanması 
ile Arslantaş barajının ihalesine dair Sağ
lık v-c Sosyal YaAlım Bakanından yazılı 
floruSM (7/1130) 44 

— Burulur Milletvekili Isimail Hakkı 
ESoyacıoğlu'nun, Burdur ili ve «müllhak atın
da, 1965 - 1969 yılları arasında, yapılan 
yatırımlara dalir ıSağflUk ve Boöyal Yarldmn 
Bakanından yapılı sorusu (7/.1204) 649 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Kulu ilçesine 'bir Hükümet tabibi ile 
sağlık merkezi mütehassısı tâyinine dair 
sorusu ve Sağlık ve Sa^yal Yardım Bakam 
Vedat Âli Özkan'ın yazılı eevalbı (7/1134) 44,782 

—• Muş Milletvekili Netimin Noftci'-
nin, Muş'un Gofli!gıiizan 'bölgesinde sağlık 
ocağı açılmasına 'dair sorusu ve Sağlık ve. 
Sosyal Yanlını Bakam Vedat Ali Özkan'ın 
yazılı cevabı (7/1146) 89,814:815 

—Zonguldak Milletvekili Kâmil Kınk-
oğlu'nun, Adıyaman Dovlet HaKtan^inin 
müte'hft'Stsift hekimi ihtiyacına dair soramı 
ve Sağlık ve RoByal Yardım Bakanı Vedat 
Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/1074) 267:268 

Sanayi Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'mın, tarım ilâç ve araçlarının 
fiyatlarına dair Sanayi Bakamridan yaızılı 
soruştu (7/1121) 43 
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Sayfa 

— Ay'dın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Söke Çimento Faibrilkatsınm satış 
şartlarına dalir Borusu ve Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut'un yazılı cevabı (7/1006) 175: 

177 
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 

Pancar ımüstahsııTına alacalklannın ne şekil
de ödeneceğime ve ekim salhalarmın taJriü-
idedilip edilimîyeceğine dair sorusu ve Sana
yi Baltanı Mehmet Turgut'un yazılı ceva
bı (7/872) 165:170 

— Burdur Milletvekili İsmail Hakkı 
Boyac*oğlu'nun, Burdur ili ve mülhaka
tında, 1S65 - 1969 yıllan arasında, yapılan 
yatımlmlara dair 'Sanayi Balkanından yazılı 
sorusu (7/1202) 649 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kayseri kesme şekerinim karalborsada Batıl
ıma sebebine dair Sanayi Balkanından ya
zılı sorusu (7/1137) 44 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tatain 
Uzun'un, şeker pancarı çiftçilerinim halkla
rına dair sorusu ve Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un yazılı cevabı (7/10S3) 774:776 

— Manfea Mîll>etvtGiltiIi Mustafa Ok'un, 
hah dbkuma tezgâhları ve falbrikalarma 
dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut'un yaralı cevabı (7/1Ö28) 179:181 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'İn, Trabzon fabrikasında elide olu
nan çimentonun tevzi ve satışının nasıi bir 
sfetem 'dâhili rai e yürütüldüğüne dair Sana
yi Safkanından yazılı sorusu (7/1196) 649 

— Zonguldak Milletvekili Ek'mel Çe-
tifler'in, Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası ile 
hammadde mıütaaihhİii arasınlda, ihtilâf 
çıkıp çılımadığına dair sorusu ve Sanayi 
BaJkanı Mehmet Turgut'un yazılı cevabı 
(7/1104) 776 

Tarım Bakanından 
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, AÖana'nın fbâzı ilkelerinde solden 
zarar görenlere yardim yapılmasına dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm 
yazık cevabı (7/1013) 177:178 

— Aydın Milletvdkill M. Kemal Yıl-
raıaız'in, Aydm'm Koçarlı İlç/esiroe bağlı 

Sayfa 
Çaltmar köyünde'ki Devlet Üretme Çiftli
ğinde çalıştırılan îşcjilere dair sorusu ve 
Tanım Bakanı Bahri DağÜaş'ıaı yazılı ceva
bı (7/1073) 187:191 

— Bileeik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
BiBûeik^te bir zirai mlüeadele [müdürlüğü
nün ne zaman kurulacağına dair sorusu ve 
Tarım Bakam Bahri Dağdas'ın yazılı ce
vabı (7/873) 170:171 

— Burdur Milletvekili İsmail Hakkı 
Boyacıoğlu'nun, Burdur'da meyva suyu ve 
konserve fabrikası kurulmasına dair Tarım 
Bakanından yazılı sorusu (7/1165) 227 

— Burdur Milletvekili ismail Hakkı 
Boyacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhaka
tında, 1965 - 1969 yılları arasında, yapılan 
yatırımlara dair Tarım Bakanından yazılı 
sorusu (7/1213) 650 

— Burdur Milletvekili İsmail Hakkı 
Boyacıoğlu'nun, Burdur'un Bucak ilçesi 
Alâettm mahallesindeki bir şahsa, haksız 
bir muamele yapılıp yapılmadığına dair 
Tarım Bakanından yiazıh sorusu (7/1167) 227 

— Diyarbakır Milletvekili Yusuf Aziz-
oğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı 
Yeşilova bucağında üretme çiftliği kuru
lan arazilerin eski sahiplerine iade edilme
sine dsair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'm yazılı cevabı (7/882) 171:172 

— Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Trakya köylüsünün, yem, tohumluk, gübre 
ve kredi ihtiyacına dair Tarım Bakanından 
vazıh sorusu (7/1128) 43 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzıın'un, Kırklareli'niln Vize ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair sorusu ve 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı ceva
bı (7/936) 266:267 

— Konyıa Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Ilgın'daki silo tesislerinin nakledilme 
sebebine dair Tarım Bakanından yazılı so
rusu (7/1135) 44 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Boyabat ilçesine bağlı köylerde selden mey
dana gelen zararların giderilmesine dair 
Tanm Bakanından yazılı sorusu (7/1182) 425 

— Sinop Milletvekili Niyazi özgüç*ün, 
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşa-
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Sayfa 
smii ne zaman başlanacağına dair sorusu 
ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı 
cevabı (7/921) 172:173 

— Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzu-
ner'in, Çayeli Balıkçılar Kooperatifine, 
istihsali artırma ve muzır balıklarla müca
dele konusunda yardım yapılmasına dıair 
Tanın Bakanından yazılı sorusu (7/1175) 227 

— Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzn-
ner'in, Orırauı Genel Müdürlümü teşkilâ
tında e alışanların, terfilerine dair Tarım 
Bakanından yazılı sorusu (7/1191) 649 

— Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzu-
ner'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde bir or
man imletme müdürlüğü kurulmasına dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Balırİ Dağdaş'ın 
yazılı eevalu (7/820) 264:266 

Ticaret Bakanından 

— Aydın Mlletvdkilİ M. Şüikrü Koç'
un, Aydın Teiksti:l ve Nebartii Yağlar Aıuo-
ııim Şîırıkc timim yünctilmlinlde partizanlık ve 
ve suiüutimaıl yapıldığı iddüailarına dair 
Tricarct Baikanından yazılı sorusu (7/1120) 

— Burdur Miflletvekil'i İsmail Hakkı 
Boyaeıoğlu'nun, Burdur'da beöi hayvancı
lığının ffolfojtiri'lm/osıme ıdaSr Ticaret Ba
lkanından yazılı sorusu (7/1166) 227 

— Bun'dkır MMletvckili İSamaiU Hakta 
Boyacıoğlu'nun, Buıı-dnr Elli ve mülhnîkatm-
da, 1965 - 1969 yıllaırı arasında, yapılan* 
yatınmıJlara danr Ticaret Baikanmdan yazı
lı sorusu (7/1205) 649 

— Edirne Milletvekili Türkân Seçfein'-
>in, Tralkya köylüsünün, yam, tohuımllulk, 
gübre ve kreidli (ihtiyacına dalîr Tüearet Ba
lkanından yazılı soırasu (7/1128) 43 

— Sinop MJillıletvdkili HfltaıÜ l^güzar'm, 
Boyabatt ilçeöÜmıe bağlı köyümle selden 
meydana R'eİen zıaraırlarm gfidıeıtilmesine 

— Adliycci'lor Yavdılmlaşma Knrajnmı 
kanunin tasara» (1/689) 576 

— Anayasa niizamınıa karşı (isjonen fiil
ilerim Öndenrmeeû hakîkında (1/619) 471 

— Anayasa nizamını, ımüllî güvenlik ve 

Sayfa 
daif Ticaret Bakanından yazılı sorusu 
(7/1182) 42.5 

—- Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Çayoli Balikçıılar Kooperatifine, 
üytihsaili artırma ve muzur balıklarla ımü-
ıt'jıdele (konusunda yardım, yapılmasına dair 
Ticaret Bakanandan yazılı soıiıusu {7/1175) 228 

— Trabzon MrllotvoküJa Ali Rıza Uzu-
ner'in, Tnabzon sahillerimde balıkçı lima
nı, barınak TO çekek yerleri yapılmasına 
daif Ticaret Balkanından yazılı sorusu 
(7/1188) 648 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 
— Burdun* Mnletvelkili Ismalil Hakiki 

Boyacı•oğlu'nun, Burulur İli ve mülhakatın -
da 1965 - 1969 yılları arasında, yapılan ya-
tü.unlara daıiır Turizm ve Tanıtlına Baka
nından yazılı surusu (7/1214); 650 

Ulaştırma Bakanından 

— Burdun- Millet velMl i İsmail Hakkı 
BoyacıoğJu'muı, Burdur ili veımüilhakatın-
tında, 1965 - 1969 yıllan arasında, yapılan 
yaiırKınlaira dair Ulaştırma Balkanındian 
yazılı soıiuısu (7/1217) 650 

—• Burdur MilletveSkiili İsmail Hakiki 
Iîoyjıcıoğht'nun, Burdur ili ve mülhakatın
da yapılacak PTT teslis] icra ne idair UlaştJr-
ma Bakanından yazıttı sorusu (7/1186) 648 

— İstanbul MilletveMli Rcşiit Ülker'in:, 
mahalle muhtasrlıklaırına telefon verilme-
tiı ıı o <Mr sorusu: ve Uılaşltanma Bakanı Sa
dettin BSlıg&ç'm yazılı ecvaln (7/1138) 44,812: 

813 
—. Trabzon MiHiletveıkil Aîl Rıza Uzu-

norliu, Trabzon hava. mneydamnım tevsi 
ttlillıiHcdine daliır Ulaştırma Balkanından ya
zılı sorusu (7/1187) 648 

huzuru bozan bâzı fiıil'ler haklcıinda 5.3,1963 
tarih ve 38 sayıîı Kanunun yürürlükten 
kaJdınlması hakkında (1/589) 53;80 

— Ankara Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kcsinhesap kanunu tasansı (1/683) 128 

TASARILAR 
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Sayfa 
— Beden Terbiyeci Genel Müdürlüğü

nün 1965 bütçe yılı Kesinlıesap kamın/u ta
sarısı (1/388) 3,372:373,412-

' 413,428,487:490 

— 5246 sayılı istanbul Tekntîk Üni
versitesi Kuruluş kadrdları Kamımı ile 
bu (kanuna ek 6033, 7222 ve 333 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakikında (1/691) 798 

— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanaıı-
mununı bâaı nırfdelerirı'in değiştiril ııresi 
ve bu kanuna bâzı ım.'an.lkiefer eklenmesi
ne dair (1/674) 8:9,426,657 

— 1969 kalkınma istikrazı hakkımla 
kanım tasarısı (1/676) 44 

— 1969 yih Bütçe Kanununa bağla! 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da (1/690) 798 

— Da rüşte afalca Cemiyetinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan 'borçlan
ma tasfiye-si halkkınla (1/640) 319,376:385 

— Devlet Hava Meydanlara işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Ke-
•suvhesaıp kanunu tasarısı (1/374) 45 

— Devlet Ilava Meydanları işletmesi 
Gemel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı 3,373:374,414:415,428, 

491:494 
— Devlet memurları aylıklarındı 

Tevhit ve teadülüne dair 'olan 3656 sayı
lı TCfi.nıına îmiHn (D savılı eetvcil ile ta
dil ve tiklerinin içişleri Bakanlığı .men-
kez ve illetr memurları kısmımla değişik* 
life yapılması haMunda (1/677) 44,651 

— Devlet Meboomloji idleri Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ikanunu tasarısı 
(1/687) 361 

— Devlet Mühendislik ve Mimarflıik 
AkadeımiİCTİ kanunu tasansı (1/533) 277,533, 

586: 587 

— DevliC't Su İşleri Genel Müdürlüğü
nüm 1965 bütçe yılı Kesin'hesap kammu 
tasarısı (1/350) 45 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Kurumu 
kanun tasarısı (1/645) 278:279 

—. 991 sayılı Devlet Demiryolları ve 
Liimanüarı işletme Genel Müdürlüğü işçi-

***** 
leri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrika
lar Tüfcaüt ve Muavenet Sandığının Sos
yal 'Sigortalar Kurumuma devri hakkuı-
daki Kanuna ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ti alır (1/678) 44,113:114,319,657,657: 

688 
— 4926 sayılı Kanuna 'bağlı (1) sayı

lı cetvele feulrolar •ekleutmesi ve Atatunk 
Üıalve-r'sitesiiMle 'kıırıılatfaîı Teknoloji VÛ 
Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım EıKs-
titüsü ile Kürik Hayvanları Yetistii'nıe 
ve Yayım rSftliği işletmesi hakkında 
(1/685) 319,65H 

— 4936 sayılı Kanunun 20 nei (mad
desi ile bu kamunun 27 . 10 . 1960 tarih 
ve H 5 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 
24, 32 ve 38 nei maddelerinde değişiklik 
yapılımasıiîa ve bu İtanutva bâzı maddeler 
eklenmesine dair (1/643) 651, 657, 688:689, 

689:729 
— lHjge Üııiveı-sitesİ 1966 bütçe yılı 

Kcârihcsap 'kanunu tasarısı (1/512) 3,371:372, 
410:411,428,483:486. 

— E#c Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kamum tasansı (1/351) 3,370:371, 

408:409,428,479:482 

— Emniyet Teşkilâtı Mensupları Yar-
dıınlaşma Kurumu kanun tasansı (1/684) 128 

— Enerjjı ve Tabiî Kaynaıklar Bal
kanlımı kuruluş ve görevleri hakkında 
(1/464)' 228 

— Harcırah Kanununun 50 nei1 mad
decinin 1 numaralı bendinin değiştiril
mesi 'hakkında (1/55) 651 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genıel 
Mu'dürMğüîiiün 19G6 'bütçe yıh Kesinhev-
sap kanumı tasarısı (1/499) 3,369:370,406,407, 

428,475:478 
— istanbul Teknik Üniversitesi 1965 

İMİt.ee yıh K':sinhesap kanunu tasansı; 
(1/389) 45 

— istanbul Teknik Üniversitesi 1966 
Ibütçe yılı KesinJıesap kanunu tasarısı 
(1/496) 45 

— istanbul üniversitesi, istanbul Tıp 
ve Cerrahpaşa Tıp fafküfl teflerinde görevli 
Öğretim üyeleriyle öğretim üyesi yardımj-
crianna döner sermayeden üden-elk ve prim, 
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Sayfa 
yardımcı tifp personeline prim verilmssi 
halkkmda (1/692) '798:799 

— istanbul Üniveraiteisi 1966 büfa?e yılı 
Kesinbesap kamımı tasarısı (1/504) 3,368:369, 

404:405,428,471:474 
— îzmir Yüksek Telkuîk Okulu ite Yüfc-

seik Tekstil TeJknâfe Okulunun Ege Üniver
sitesine (bağlanması batManda (1/679) 44 

— Millî Eğitim Mensupları Yardıw»ila8> 
mıa Kurumıu kanunu tasarısı (1/641) 650:651 

— Mil î Emniyet Klarnetleri Teşkilâ
tında yararlı hizmetleri ıgeçen 'ftç İkiciye va
tani 'hizmet tertibinden ayUk bağlanımaBiı 
ihaldcında kanun 'tasarısı -('1/S25) 3'62 

— Orman Genel 'Müdürlüğünün W05 
bütçe yılı Kesinbesap (kanun tasarısı 
(1/347) 45 

— Petrol Dairesi Bakanlığının 1966 
(bütçe yılı Kesinbe&ap 'kanunu •tasarısı 
(1/498) 45 

— ^ağlıik bîsmıetlerindn sosyalleştiri'l-
otıesi bakfeıııda 2124 sayılı 'Kamunun 15, 20 
rvo 24 nfcü maddelerinin değiştirilmesine ve 
'nreızteûr fcanuna 'geçici bir madde «M«nm'&-
sine dair (1/588) 17:35 

— Sağblt ve ıSosya! Yardım Komisyonu 
'Başkanlığımın, .Sosyal Sigortalar Kanumı-
rnın V23 ncü maddesinin 5 inci -fıkrasının 
kaldırılmasına ve bu feaııuma geçici bir 
madde «eMenmesine dair (1/586) 328:229 

— Silâhlı Kuvvelerde kadro dışı edi
leni veya ihtiyaç fazlası bulunan maliîsesn^-
terin sattıfonası, devredilmesi veya "hibe 
•edilmesi ve -eğitim ıgöıveefk yabancı silâJh'to 
ikuıvve'Öer personeli halikında. (1/505) '36:39 

-— Sosyal ıgüvenfliğin asgari normları 
haifekımdaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygum bulunduğuma dair (1/693) 799 

— Su ürünleri (kamunu 'tasarısı (1/190) 292: 
315,365,600 #39,642,657,788:79i 

— Sümeribank (kurulu». (kanunu tasarısı 
(1/663) 47 

— Süt Em'düsftrisi Kuranın (kuruluş fca-
mıriTi tasarısı (1/664) 278:279 

— Tahsis ©düdükleri igayeflıevle Ituıllanıl-
ınalarına' imtkân veya lüzum. 'kalmıyatı harb 
sefinelerinin satılan/asıma yetki verilmesi 
haltkınd'aki 11 Temıımoz 1963 tarihli ve 269 

Smyfm 
sayılı Kanuna (bir majddfc ekîenftn'eskNe dair 
(1/241) 367 368,403 ̂ 03,428,467 470 

— Tanım Bakanlığına Ibağlı Ziraat mes-
l'eik oikulları ile ev eikonomisi oikuUantvdan 
•mezun olanlara mecburi hizmet yüklen
memesi balkîkınd'a (1/680) 44 

— Toprak Mabsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirMımıesine dair 
(1/602) 651 

•— Topra"k (Sanayii Kuruımu (kanun ta
sarısı (1/653) 46 

— Türkiye Cuımfouriyeti Bülkjümeıbi ile 
Cezayir Demokratik Halk: Cumburiyeti 
Hükümeti arasında 6 Nisan 1967 tarihinde 
imızalanmış bulunan «Kültürel İşbirliği 
Anlaşması» nım onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair -(1/899) 3,374:375,418:419, 

408,4199:502 

— Türkiye Curnıfhuriyeti ide 'Bulgaristan! 
Halk Cuımhuriyetâ arasında iki uıemleke-
tin topraiklanndam :atkan nehirlerin suların
dan faydalanmada işbirliği yapılaması ko-
nusundalki Anlaşmanın onaylanmasının uy-
>gun bulunduğuna dair (1/609) 3,375:376,420: 

421,498,503:506 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı (kanım *asaraı ('1/606) 344:958,386:401,547: 

574,,5«7:599,640:641,657,?92:795 
— Türkiye Gmmfhuriycti Posta, Te%raf 

ve Telefon işletmesi kuruluş. kanunu tasa
rısı (1/688) 532 

— T. C. Ziraat •Bankası kurul'uş kanun» 
tasarısı (1/624) 278:279 

— Türk Silâhlı Kuıvvetleri İe Hizmet 
Kanununun 34 ncü maddesinin (€) bendi
ne ıbir fıkra eklenmesi (haklkmida (1/626) 277 

— Tünk Silâlhlı Kurovötteri Personel 
Kanununun 172 nei maddesinin değiştiril-
mesi lıaıklunda (1/592) 159:102,241:342 

— Tütün, Tamm. Satış Kooperatifleri ve 
BSJ'ge Birlikleriyle Türkiye Tütün Eikici-
teri Genel Birliği kamun tasarısı (1/208) 282: 

29Ö 
— 3656 sayılı Kanuna Ibağîı •(!) sayılı 

nöfivelİn MJaJİiye Başkanlığı ikısnnıııd'a ve 
2996 «ayılı Maliye Balkanlığı 'kuruluş ve 
görevleri Jı-aJktendaiki Kanunda değişiklik 
yap teas ına dair '(1/686) 361 
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Sayfa 
— 3078 sayılı T ı u Katıl ımımın 'bâzı 

•i 11 ad ı lda riıı i ıı değiş t i ı-i'mı on i ve Ihâzı mad
deler inin kffklırılımasnva. !daiı* (1/148) 332 

— 359 «aıyi'lı T U T Kan'unutran H>âzı 
mraddelerinin tadiline d a i r (1/638) D 

— Va'kvDlar <ienıel\WtVd'iii'l'İi<»iiııiiıı 1965 
bîVtçe yılı Kesintfıcsap .kaııaronı tasarısı 
(1/368) 45 

— Vatandaş! a ı'Ja vatandaş. ojımıyan 
kiıuscleı-c sosyal •« ü'veııJik Humusumda -eşit 
ıımamelo yapi'lnnası halkkın'dalki 'KV/fleşme-
•îıin onaylanması ıını -uygun ıluılıuıdıığıi'iıa 
dair (1/694) 799 

— Yangınla nıik'adıde ıt'eşjkilâl ve t ed
birleri ıkanıuı t a s a m ı ('1/6S.1) 44 

Sayfa 
— Yapağı ve Tiftik K u r u m u k u r u l u ş 

kaimim tasarıs ı (1/6*9) 278:279 
— Yem Sanayii 'Kurumu 'kuruilus-ıka-

n u ı m tasarısı (1/6B0) 278:279 
— 22 . 4 . 1341 ı t a r ihvc Ö37 saydı Kn-

mtıiii 2 . 1 . 19-61 tarHı ve, 20:3 sayılı Ka
inimin ;•) indi .maddesi ile 'eklenen! madde
nin değiştirilmesinle. d a i r • (-.1/082) 44 

— 22 'Nisan 19Ö2 tar ih l i v-c 45 sayılı 
Yüksek Hâiki-nılı1!- Kurulu. -Kamıtavımın 77 
nri maddesinin 'yeniden' düzenden meşin e ve 
'bir gwie i uıi'adde dkk? ıvm esine d a i r ( f /540) 80 : 

86.34+ 
— Zirai Dmcatıııı Kururum k u r u l u ş ka 

imini tasarısı (.1/661) 278:27i) 

TEKLtPLEE 

— Adana Millelvekili Mekir Tüııay v<' 
8 arkadaş ın ın , 506 sayılı .Sosyal >Si»nHalar 
Kanunundak i İKI KI maddelerin değiştiri l
mesine dair kiiımn teklifi (2/877) 80.11 i.426.657 

— Adamı Milletvekili Kemal Sarı ibra-
himoğlu 'nun, «Adana Oniversile;si adı al
t ında Adana ilinde tam teşekkül lü bir üni
versi te kurulması hakkındaki kamın tek
lifi» (2/:i) 320:330 

— Adana Milletvekili Kemal Sarı ibra-
lıiınoğlıruun, ilk, or ta . lise ve muadili 
okul lar öğretmenlerine tazminat verilme
sine dair kanun teklifi (2/735) 2:11 :233 

— Adıma Milletvekili Kemal San ib ra -
hîıuoğlu'nun, Türk iye Sosyal Sigor ta lar 
K u r u m u ve Türkiye tşei Sendikalar ı Türk 
Ammim Ortaklığı kanun teklifi (2/834) 233: 

237 
— Adana Milletvekili' Kemal Said'hra-

lü'moğlırnım, 3491 sayılı ve 24 . fi . 1938 
tarihli; Toprak Mahsulleri' Ofi'si Kanunu
nun ikinci maddesinin (A/2 ) bendinin ta
diline da i r kamın teklifi (2/467) 229:231,533 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibnr-
hinıoğlu ve iki aı-kadasmı», z i raat alet ve 
nınkiıudarı ile kimyevi gübre ve ilâeları 
i thalât , İstihsal ve memleket te sat ismin 
münhası ran Devlet eliyle yapılmasına dair 
kanını teklifi (2/4.1) ' 237:34J 

— Adana Milletvekili Tu rhan Di l l ig i i -
in, siyasi part i ler in kamu tüzel kişileri 
elinde bulunan basın dışı haberleşme ve 
yayın vası ta lar ından faydalanma, .şekilleri 
hakkındaki katımı teklifi (2/860) 

— Afyon Milletvekili Muzaffer öz-
dağ ' ı» , Türk Silâhlı Kuvvet ler i Peı*s*mel 
Kanununun jreeim 18 nei maddesine tür 
Çıkra İlâvesi hakk ındak i kanun teklifi 
(2/89:!) 

— Amasya Milletvekili Nevzat Şener 
ve Manisa Milletvekili Ur luğml Akra 'n ın , 
6122 sayılı Kanunun 4 neü maddesiyle de
ğişik 5434 sayılı Kanunun 66 neı ınaddesi-
ııİn ( t i ) f ıkrasında değişiklik yakı lması 
hakk ında katımı teklifi (2/74:!) :ii9,539 

— Ankara ıniilelvekilleri Ali Kıza Çe-
tiner ' in, Üühtii Pehlivanlı ve Kemal Yıl-
nıa/.'ıtı. Millî Eğilim Mensupları Yardım
laşma Kurutun kanunu teklifi (2/191) 650 

— Ankara Milletvekili Alpaslan Tiirk-
eş'in, bâzı sue. ve «ezaların affı h a k k ı n d a k i 
kanun teklifi (2/846) 

— Ankara Milletvekili l lyas Seekiıı ve 
İstatıbıd Milletvekili Kesit i l k e r ' i n , 648 
sayılı Siyasi Part i ler Katılımına yeni 74 
ıudi madde konmasına dair kanun teklifi 
(2/896) 

!7K 

532 

54:1 

651 

537 

650 
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tayfa 
— Antalya Milletvekili H. Fehmi Boz-

tepe ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları 
Kanununa ek, Sıtma Eradikasyonu mer
kez ve taşra teşkilât ve müesseselerinde 
çalışan bilûmum memur ve hizmetlilerin 
intibakları ve sair özlük işleri hakkında 
kanun teklifi (2/521) 4,361:362,537:539 

— Artvin Milletvekili Sabit Osman 
Aveı'nm, 5434 sayılı Kanuna ek 42 sayılı 
Kanuna geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/894) 580 

— Aydın Milletvekili ismet Sezgin ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Es
naf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortaları ka
nunu teklifi (2/881> 128 

— Aydın Milletvekili tsmet Sezgin ve 
Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Çı
rak, kalfa ve ustalık kanun teklifi (2/880) 128 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 
61 nei maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/717) 8:9,426,657 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/716) 8:9,426,657 

— Aydın Milletvekili Reşat özardatom, 
38 sayılı Anayasa mizanımı, millî güven
lik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
'Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkın
da kanun teklifi (2/380) 53:80 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'mın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ödenek ve yollukları hakkındaki 1 sayılı 
Kanunun 1 JICÎ ve 2 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/484) 3 

— Bursa Milletvekili (Kasım önadım'ın, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi 
(2/880) 536 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Esrüaf ve sanatkârlar sosyal sigortaları ka
nun teklifi (2/881) 536 

— Bursa Milletvekili (Kasım önadım'ın,, 
Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci 
maddelerimin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi, (2/722) 8:9,426,657 

Sayfa 
— Bursa Milletvekili Ömer öztürkmen 

ile Manisa Milletvekili önol iŞakarAn, 38 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/657) 53:80 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Muslihittin Yılmaz Mete'nin, Millî Eğitim 
Bakanlığı meslekî ve teknik öğretim okul
ların öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 
Kanuna ek kanun teklifi (2/810) 426 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Mahmut Vural ve 35 arkadaşının, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa* ek 
kanun teklifi. (2/887) 228 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Turgut Cebe ve 6 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortater ıKarnununun bâtsı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/863) 426,657 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve IKontetnjan, Üyesi Ragıp 
Üner'in, Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındla 5239 sayılı (Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâve edil
mesi hakkında kanun teklifi (2/845) 362 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit KÖker ve 3 'arkadaşının, 5239 sayılı 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Ka
nunu ile bu kanunu değiştiren kanunlara 
bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi İnamında de
ğişiklik yapılması hakkında kamun teklifi 
(2/852) 362 

— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 18 avkadaşmm, Tarım 
Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner he
kimlere ödenek verilmesine dair 883 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi (2/562) 425:426 

— Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Saffet Ural'ın, 27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 
sayılı Türk Silâhlı (Kuvvetleri Personel 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi htak-
kında kanun teklifi (2/882) 128 

— Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üyesi Cevat Açıkalm ve 
11 arkadaşının, Milletlerarası münasebet
lerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi (2/243) 3:4,153:159 



Sarfa 
— Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş

kanınca Seçilen "Üyesi Ragıp Üner ve 2 ar
kadaşının, 6972 sayılı «Korunmaya muh
taç çocuklar hakkında Kanun-» un 8 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasma dair ka
nun teklif i (2/889) 276:277 

— Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen1 Üyesi' Zerin Tüzün'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı' meslekî ve teknik 
öğretim okull'ann Öğretmenterînin intibakı1 

hakındaki Kanuna- ek kanun teklîfi1 (2/857) 426 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Ekrem özdendin, Adal<ct başkâtip, itera 
memuru, zabıt kâtibi ve yardımcılarına!, 
mübaşir, ceza evi müdür, memur ve gardi
yanlara tazminat verilmesi1 hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kamın 
teklifi (2/674) 426 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 5434 saydı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 74 ncü mad-
desinîn 4 neü fıkrasından sonra bir fıkra 
eklenmesi- hakkında kamra teklifi (2/548) 319, 

539:543 
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul' Üye

si Ritf&t öztürkçİne'nin, 506 saytli Sosyal' 
Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bâzı ek maddeler ilâve 
edilmesi hakkımda kanun teklifi (2/876) 45, 

113:114,426,657 
— Cumhuriyet Senatosu îtsaribul Üye

si Ri-fat Öztürkçİne'nin, Su ürünleri kanu-
nu teklifi (2/26) 292:315,600:639,642,657, 

792:795 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat Öztıirkçine ve 3 arkadaşının, PTT 
personelinta bîr kısım nimetlerinin kıdem
lerine sayılması hakkında kamın teklifi1 

(2/618) 45 
— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi' 

Sırrı Atalay ve Cumhuriyet Senatosu De
nizli Üyesi Hüseyin Atmacanın, Millî Eği
tim mensupian Sosyal Güvenlik Kurumu 
kanunu teklifi (2/813) 650:651 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, Tür
kiye Eğiti'm ve öğretim Mensupları- Yar
dımlaşma Kurumu kanun teklifi (2/56) 650:651 

Sayfa 
—Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 

Üyesi Tevfifc înci'nin, Su ürüntteri' kanunu 
teklifi (2/83) 292;315,6O0:639,642,657,792:795 

— Çankırı Milletvekili Tahir Akman
ın, Şabanözü nüfusuna kayıtta Mahmutoğln 

. ve Hatice'den1 doğma 1944 doğumlu Cahit 
Eldemir'in affına dair kamu? tekMi' 
(2/878) 111 

— Elâzığ Milletvekili Kemal' Satır ve 8 
arkadaşıra'n, 28 . 2 . 1959 tarih ve 7244 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile, bu kanu
nun 5 nci maddesinin 7 . 12 . 1967 tarih 
ve 934 sayu'ı Kanunya değiştirilmiş 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 29.12.1969 
tarih ve 819 sayılı- Kanunla, 24 . 2 . 1961 
tarih ve 263 sayth Kanunun yürürlükten' 
kaıHımltaıaSHia dair kanun teklifi (2/897) 799 

— Erzurum Milletvekili Ahmet Muşta-
faoğlır'nun, 237 sayılı Taşıt Kanunuma 
bağlı (1) ve (2) sayriı eetveMierde değişik
lik yapılma»* hakkında kanun teMMi 
(2/854) 45,385586 

— Erzurum Milletvekili (riyasettin! Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
eski Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kim.' 
Mübecceî Morkoç hakkında 4557 saytl'ı- Ka
nunun (E) bendi gereğince meslekten ih
racı hakkında Millî Eğitim Bakanhğınea 
verilen disiplin cezasının kaMmlmasi' hak
kında kamun teklifi (2/219) 657 

— Erzuırum Milietvetkil Gnyasetfoı Ka
raca ve 10 arkadaşının, Eraunım, Ş/erika-
ya Edkli Elorek (köyü öğretmeni Ziya Tan 
İkizi Mrtibeccel Moıtkoç haJdkında 4557 sa
yılı Kanunun (E) bendi gere$nce meslek
ten ihracı hakkında MM Eğitim Bakan-
ılığmca veıtilen dMplîn cezasının IkaJdırf-
HKası hakkında (kanun tefklfifi (2/219) 729 

— Eskişehir Milletvekilli M, İsmet An>-
gı'nın, Silâhtı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf veterûrea' hekimlere de tazımiinat verifl-
mıesi hakkında Ikanun teklifi (2/789) 362 

— EsİGişehir MillletveMilS ismet Angı'-
mn, 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danış-
tay Kanunum bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tıeildüfi 
(2/785) 543:547 
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Sayfa 
— Kskişehir Milletvekili İsmet Aııgı 

ve Cumhuriyet Senatosu Konya Üyes'i 
Mehmet Vîirışlı'mıı, Millî Eğitim Bafcan-
itığı meslekî ve tekıılilk öğrettim okullaıriii 
öğretir, enlen'ınnı -intibakı haıkilnuidallu 
5 . 7 . 1968 tarihli 1064-sayılı Kaıinuıun bi-
niısc-j TıUatl'deîiiııîrv değiştirilmesi halökmda 
(karnın teklifi (2/028) 428 

— (iitıııüşane Milletvekilli SaİMii Ozean 
San. ile Çanakkale Miilletvidkili Ahtniet Ni
hat Alkay ve 5 arlkadaşının, 20 . 3 . l!)64 
gün. TC 443 sayılı İlkolku]' öğretaven'leım 
(>t'I«ııoğ4 Kanununun 1 nci ıtnadtdesbıin de-
ğiştui:hiK'sîi âlo ilgili kanun ttekHiü (2/553) 425 

— İıeel Milletvekilin Mazlıar Arıkla ıı'ın, 
Oı-inan Sueiaıi'inm Özel Atfı hakkında 'ka
nun teklifi (2/892) 425 

— İstanbul Millet vekili Kaya (kdie-
jııir'in, 931 sayrlı iş 'Kanununun 5 nA atı ad-
d ekinin (k-ğiiştlİTİ-lmesfi ve l>u :kamma bâzı 
hükümler ilâve cdiiıliinıcisii hafkkmkla kanun 
ttfl-sliTU (2/797) 162:164, 

332:344 
— İstan'bııİ Milletvekili Kari Kroğan'-

ıi!,, MiHî liginim. Bakanllığı meslekî ve tek
il Mı <>ğrot;im. okulları öğire-tııııenJeıılİnlin liııtı-
baıkı hakkındaki! 1064 ısayııh Kanuna dk 
•kanun tefaiMi (2/800) 426 

— İstanbul Milletvekili Nuri Uruğaıı. 
ve Ouımihnriyet, Sotıaifosu İstanbul Üyesi 
JSiüıt öztüılkçine'ıvin, seçimlerle &I#ilü ka-
nuııhırm bâzı hütlciimil etlinim Idoğüştlİirilımesi 
ve bu kanunlara bâzı ımıadıleıler ekilenunesiı 
(hakkında kamın taltifi (2/89) 277,33]: 

332 
— İstanbul Milletvekili Orhan Birgit 

ve fi arkadaşının, 506 sayıllı Sosyali Sigor
talar Kuranın, Kanjanunun bâzı roraddet eri
nim. uleğiştüvilmetânıft dıair kanun, teıklifü 
(2/839) 426,657 

— İstanbul MilılctvcklîıM Reşit Ülker -ile 
Bursa Miri 1 e t vekil i SadnotStiîn Çauga'nın, 
bütün poliısilere ayda 225 er îira ödenek ve-
r.iîmesi hakfcında Utanım telkllitfi (2/883) 128 

— İstanbul MillcttvjeMi Rcşjît Ülker'in, 
H:;!"ıiıTi Kuvvetlerde, frörcvlıİ muvazzaf ve
teriner hekimler* de ta-zmtinat vciıtil mesai 
hakkımda İkamın, teklifi (2/792) 363 

Sayfa 
— İstanbul Alil Jet vekili Reşit Qlikor'in, 

dnçentlfök için bekleme süireisiniili di» t yıl-
Rİaıı iki yıla, iıu'Iiircılıııesî için kamın tekfiiLİ 
(2/737) (ir»ı,ı;r»7, 

688:689,689:729 
— - İstanbul Mi1Ieitv(eiWili Reşit Üıllkerin, 

;İlk ve ortaokullarla Kiseileıvde ımecbuııi tra-
L"l!v dersi olkut utmasın a. dair kainin teklil'i 
(2/725) 3 

— İstanbul Mvllotvldk'ili Reşlit tilUw'iii. 
ika.pıci'ların İs. Kanunu kapsamına almma-
sıua daiır kanun 4ofldiffi (2/745) 162:164, 

332:344 

— İstanbul Milletvekili Rrsif (ilker ve 
II arkadaşının ilarb okulları kanunu tek
lifi, (2/110) 651 

— İüiııİr Milletvekili Mustafa lVar ve 
)8 arkadaşının, Tütün Tanın Satış Koope
ratifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye 
Tütün Kkieİleri (lenel Birlimi kamın tek
lifi (2/18) 282:292 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, ve 
221 arkadaşının, Anayasanın (38 nci mad
desinin değiştirilmesine ve geç id 11 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/888.) 276.426,429:46<>,509 :525 

526:529 
— İKIM ir Milletvekili Şükrü Akkan ve 

8 arkadaşının, Şaba-noğhı İslâm Kulaç'a. 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
lıakkmda kanım teklifi (2/604) 362 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılaulmğtu'mi'iı, 6972 sayılı (Korunmaya 
nnılıtsıç çocuklar bakkmd!aki Kanını i!" 
3530 sayılı Beden Terbiyesi 'Kanununda de
ğişiklik yapılması, nakkındaki kanun teklifi 
(2/163) 11:12,426 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
VılanUoğlu'nuıı, Nüfus Pl.ftnla.masi hakkın
daki Kanunun Hızı maddelerinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun İeklİfi 
(2/793) ;&<Sfi::!<i7 

— Kayseri Milletvekili A. Atıf TTacıpa-
şanğltı ve Burdur Milletvekili İsmail Boya-
cıoğlu'nun, Yargıtay Teşkilâtına raportör 
kadroları eklenmesine ve 3656 «ayılı Devlet 
memurları aylı ki arın in tevhit ve teadülüne 

http://ta.zraiin.at
http://Pl.ftnla.masi
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Sayfa 
dair Kanmm bağlı (1) «ayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapıl
masına dair kaniim teklifi (2/864) 580 

— Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
eınaşao^hı ve 15 arkadaşının, Türkiye Je
ologlar Odası kamımı teklifi (2/169) 533 

— Kayseri Milletvekili Feyyaz KöksaT-
nı, 648 sayılı Siyto-si Partiler IKamınumın 
8 ııci maddesinin d eğişti fil meşine dair ka
mın teklifi (2/885) S30::W1 

— Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 217 arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Par
tiler Kamınımıuı 8 ııci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kamın teklifi (2/885) 228 

— Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 45 arkadaşının, 286 sayılı Koy Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair Kanu
nun 25 nei maddesinin değiştirilmesine, 
287 sayılı şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 
4541 sayılı Kanımda değişiklik yapılması 
ve bâzı kanıuvla'rın kakUrıifoııasi1 hakkında; 
Kanununun 8 nci maddesinin deği'ştîr İl me
şine, 306 saydı İdare i Tbnuınİyci' VH'/iya-t 
Kanununda d eğ IN i klikler yapılmasına' ve 
il^İ'li bâzı1 kamml'arın kaldırılmasına daitt* 
Kamınım 105 neî maddesinin değiştir il me
şine ve 307 sayılı Belediye Kaımmında de
ğişiklik yaprfnıa-ifu'a dair Kamımın1 24 wü 
maddesinin değİNtirİlmesi hakkında kanun 
teklifî (2/886) 228,331 

— Kırklareli Milletvekili' Mehmet Ata-
gün'ün, Cumhuriyet savcısının yokluğunda 
savcılık görevini hâk^nleri'n yapmasına dair 
kanun toki'ffi (2/8^8) 799 

—Kirkaleri Milletvekili Orhan Türk-
kan'ın, 5434 sayılı T. 41 Emeldi Sandığı 
Kanununa ek 42 sayılı Kanıma geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun feklfii 
(2/761) 576 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim 
ve 2 arkadaşının, Millî Eğitim (Bakanlığı 
meslekî ve teknik öğretini okulla.nıı Öğ
retmenlerinin intubakı hakkındaki Ka
nuna efe .kanun teklifi (2/807) 426 

— Konya Milletvekili S. Faruk Önder 
ve 2 arkadaşını», Yüksek İslâm Enstitüsü 
asistan ve öğretim üyelerine eğitim ve ilmî 

Sayfa 

128 
araştırma tazminatı verilmesi hafekında 
kanım tekliif (2/884) 

— Konya Milletvekili Yunus Koçak ve 
Diyarbakır Milletvekili Tarak Ziya Ekiıı-
ci'nin. Genel-Af kamum teklifi (2/895) C50 

— Kütahya Milletvekili Mehmet Er-
soy'un, Millet Meclisi İdari Teşkilâtı hak
kında kanun .teklifi (2/866) 533 

— Rize MilletyeMli Erol Yıtaıaa Afeçal 
ve •Safearya MilleKıvefeili Kadri rEroıgan'm, 
3201 saydı Emniyet Teşkilâtt Kanununun 
•26 n«ı (maddesinin değjşıtirilm'esi, '27, 28, 29, 
•30 ucu (maddelerinin, Ikaldi'rtîtmıası rve 'bit 
Ikanuna 'bâzı ek «raddeler ile igföçiei mad
deler efelenmesin'e dair feanun t'ckîifi 
(2/879) 111 

Safeaırya Milletvekili Haıyreföthı Uysal 
ve Aldan-a MiHetivelkilî Kernıal (SarıibraMm-
oğflu'mın, Emekli sandııMarı ile imiâlûliyet, 
ilitiyariıfe ve ölüm. sigortaları Ikanunlarııra 
"tdbi hiametlerin 'birleştirilmesi flıafefeında-
ki 228 sayvh Kanunun' 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi 'hafefeındaki 'kanun teklifi 
(2/871) 8 

— Sakarya MiMctvekîli Kadri Erogan 
ve 99 aıîkaldagmm, 25 . 5 . .1961 tarih ve 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kamımı ile 
29S sayılı Seçimlerin temel Ihükümlcri ve 
•Seçmen kütlükleri haıkfeındafei Kanunun 
Ibâzı maddelerinin değA$.irilım'etsine ve 'bu 
kanunlara 'bâzı mıoddeler a-ie fdkralar 'efe
lenmesine «dair feanun teklifi '(2/8Ö6) 279 

— Safcarys IMi'Hefcvakili Nuri ıBayar'ın, 
3017 «aydı Sağlık v-c Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa foir 
nvadde ile Ibir -geçici «nadide ilâ'VGsine dair 
feanun ttefeüffi (2/847) 576 

— Samısun DVTill'etveJkili îlyals Kilıç'ın1, 
3017 saydı Saglik ve Sosyal Yandım Ba^ 
kanlığı ıtegkil'ât 'Ve ıMemauıin Kamununa ök 
feanun (teklifi (2/416) '576 

— Sivas mil'Leftfv€İkilH'eri CSovad 'Odyafe-
•nıaz ve Taıhsin Tütfkay'm 5 . Ü . T961 ta
rih ve 1231 sayılı Tü-rfkiye 'Büyüfk 'Mi'Het 
Meclisi 'Memurları teşfkilâjtı 'hafckraı'daflri 
Kamına geçici Ibİr unaıdde ilâfve edilmesine 
dair feanun teklifi (3/891) 319 

282, 
651 
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Sayfa 
— Sivas MİlletivekHi Tövtfik Koraltan 

ve S arkadaşının,, 4325 sayılı Ankara Elek
trik ve Havagaızı ve Adana Elektrik Mü
esseseleri idare ve î lıonnveieri (hakkımdaki 
Kamunun 18 nci 'maddesine [bir ıflkra ek
lenmesi ti'alktkımd'alki ıkanıun •befkttBfi -(2/607) "241 

— Tekindağ Milletvekili Keımal 'Nelbi-
oğlu ve 3 'arlkadaşının, 506 sayılı ıSosryal 
(Sigortalar Kanununun 36 TUCI maddesinin 
dıeğis'tirilmesi hıaüdkımda kamun teklifi 
(2/645) 93,496,657 

— Trateon MjilfetJv&kiıli Ahmet <Şener 
ve 10 arkadaşımın (Su ürünleri kanunu tek-
üifi (2/42) 600:839,64!2)657,7İ92:795 

— Trabzon CMiiMdtiveikili Alfomıet Şener 
ve 10 arkadaşının, Su ikıüMİeri (kanunu 
teklifi (2/42) 292:315,657 

— Trabzon fMilletbveiki'Iı Hıaımdıi' Orfhom 
•ve Ordu Milletvekili Şadı PeMivanıoğlu'-
nunt 7129 sayılı Bamkallar Kanununa îki 
ıek madde ile bir ıgeçici (madde 'dklenmesi 
ve 'Outmlhuriyet 'Senatosu Yozgat tîiycsi Sac
dık AıtoJemaç/ın, 7129 sayıüı Bantoalar tKa-
nunumın 41 ve 50 wci nvaddolerinte Ibircr 

Sayfa 
fıkra eMentmesinc dair 'kanun teklifleri 
(2/668, 2/420) S33 

— Uşak Milletvekili M. 'Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Anayasa 'nizamını, ımiilî ıgütvenı-
li'k ve huzuru 'bozan İfrazı fiiller flıakkında-
ki 3B numaralı Kanunun yÜTİiröükten k<ali-
ıdınüıması ve bu kamına ıgöre tutuklu 'bulu
nanlarım affı kalkkında Ikanum, teklifi 
(2/746) 53 İSO 

— Uşıalk Milll'eive&ili Falhri Uğrasızoğ-
lu'nun, 27 . 5 . '1935 tarih ve 2789 sayılı 
Ulusal Bayram ve ıgenefl 'tatiller Ihaıkfcındaf-
Uri Kanunun 2 nıei «nadidesinin (İD) >ve '(33) 
fıkralarının deği&tirn'ım'eısiine dair kanuni 
tdklifi (2/258) :153,332,367 

— Uşak MiMıeüvetkHi M. Falhri Uğra-
sızoğlu ve Gaziantep İMİHeüvekili Naşilt 
Sarıea'n'in, Millî Eğitim 'Mensupları Yar
dımlaşma Kurumu 'kanunu teklifi (12/843) -650; 

651 
— Zonguldak ıMâllctvcikili Fevzi Fırat 

ve 17 arkadaşının Millî Eğitim 'Mensupları1 

Yardımlaşma Kurumu kanunu teklifi 
(2/56 ,2/191, 2/408, 2/81S, E/843) 650:651 

TEZKEEEIJ3R 

Anayasa Komisyonu [Başkanlığı tezkeresi 

— 1918 sayılı Kanunun. 6829 sayılı Ka
nunla değişilk 55 nei ımıaddıesirıdıı som fılk-
•pasının iptal edildiğime dair r(l3/l'14'5) 132 

Başbakaıüık teskereleri 
Çeşitli işler 

— iller Bankasının 1967 've 11968 yıllan 
Ibilârtçıo ve kâr zıaraır (hesaplannın samuldu-
ğuna dair (3/1166) 799 

—• Boaya! Sigortalar ıKurum'Uinun 1967 
yılı çalışıma raporu ve bilançosunun su
nulduğuna (dair (3/1158) 532:633 

Geriverme istekleri 

— Anayasa nizamına itoarşı işlenen fiil
ilerin önlenilmesi ıh-alkfkındalkİ [kanımı, tasıan-
snıın geri ıgömderilımtesİne dair (3/1138) 47 

— ıSütmeıftyanık (kuruluş kanunu Ifcaaan-
«mıtn 'geri (gönderilmesine dair {3/1184) 47 

— Toprak Sanayii Kunuimu ıkanunt ta
sarısının gori pgönd<jrilmıesine Idair (3/1132) 46 

— 3Ö78 saydı Tuz Kanununun îbâzı 
ım'addelerinİTi değiştirilmesi ve Ibâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair kanıun1 tasa-
minim geri gönderilmesine dıair (3/1156) 332 

ölüm cezalan 
— Iznıir iline ibağlı* Çeşme ilçesinin 

ımenkez Çiftlik ıköyni müıfusujn'uaı 101 'hane, 
7 -cilt ve 45 <nci sayifasında kayıtlı §ülkrü 
oğlu, Zefhıattam doğma '10 . 8 . 1S29 do
ğumlu Mallumut Yel'in, «lüım cezasına 'Çarp
tırılmasına dair !(3/H67) 799 

Yasama dokunulmazlığı 

— Aıdana 'Miflfl̂ etrveitkilâ,, Ttnfluan Dilligil'-
in,, yasam.a do-kunııîmazlığımn <kaMınl-
ımasına dair (3/1197) 425 

(3/1164) 799 
(3/1165) 799 
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Sayfa 
— Ankama MiMvıelkai Buza Kuas'm 

yasama dolkuMiılmaaliklaniMn fcafedırdıması^ 
rnıa dair <(S/İİ41) 128 

— fataııM Milletvekili iSaidım Arenı'im 
yasaıma doknınuflmBizlığıının îkaldınîımasma 
dair (3/1141) 128 

— İzmir Milletvekili Şinasİ Oöma'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/1148) 228 

— Malatya Milletvekili Haımit Fendîoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/1160) 650 

dımihur'başkanlığı tezkereleri 

~ Kâmil Ocalk'm vefatiyle açılan Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı HİÜBamet-
tM AtabeyM'nin vekillik etmesinin uygum' 
görüldüğüne 'dair (3/1163) 652 

— Vazife ile yurt «dışına -giden Diriğ
leri Bakanı Kıssan Sa'bri Çağlayangİl'e dev
let Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik etme
sinin uygun görü'Müğıüne dair (3/1147) 195 

— Vazrfe ile yurt dışına ıgîden Dışişleri 
Bakanı Hhsan Sa'bri -ÇağlayamgiPe Devlet 
Bakanı Seyfi üztürk'ün vekillik ekmesinin 
uygun görüldüğüme dair (3/1159) 336 

— Vazife ile yurt dışına ıgîden 'Millî 
Eğitim Bakanı llham'i Ertemle Dtevlet Ba
kanı Seyfi ÖKtlüıflî'ün vekillik etenesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/1162) 6'52 

— Vazitfe ile yurt dışına giden Ulaştır
ma Bakanı Saifettin Bilgiç'e Devlet Ba
kanı HÜısaımettin Ataibeyli'nin vekillik et
mesinin mygun gönüMüğ'une dair 132 

Çalışma Komisyonu Başkanlığı tezîcereleri 

— Adana Milletvekili [Bekir Tünay ve 
8 arkadaşının, 506 sayılı Stosyal S a l t a l a r 
Kanununldaki bâzı maddelerin Ideğiştirîl-
mesine dair Ikanun teklifinin Genel Kuru
lun 80 nd Birleşimirtdte kurulması kabul1 

ddilen Geçici Komüsyona havalesi 'hakkın
da (2/877, 3/1*138) 114 

— Cumhuriyet (3ena*osu îstaıılbul Üyesi' 
Btfat özttirkçine'nin, 506 sayılı Sûöyal S&-
gOTtalar Kanununun Ib&zı taıaidldelerinin de-
ğiştirilmcdm'e ve bâzı dk ımaÜkMer ilâve 
«(dilmesine dair kanun teklifinin, Ocnel 

Kuruhın 80 nei Birleşimini kurufcıası ka
bul edilen Geçici Komisyona havalesi hak
kındaki tezkeresi (2/876, 3/1137) 113:114 

— 991 «ayılı Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü Işçilteri 
Emekli Sandığı İle Askerî Falbrikalar Te^ 
kaüt ve Muavenet Sandığının (Sosyal Si
gortalar Kuruimuna devri ihalkkındakî Ka
nuna ek ve geçici ımaddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının, Gienel Kurtulun 
80 nei Birleşimiride Ikuruimaaı kaitoul edilen 
Geçici Komisyona havalesi hakkındaki tieız-
'keresi (1/678, 3/1139)' 114 

— Halen komisyonlarında bulunan 
1/674, 2/645, 2/716, 2/7(17, '2/722 sayılı ka
nun tasarı ve tekliflerinin, aynı konudaki 

' kanun tekliflerini görüşmek üzere 'kurul
muş Kjflan Geçici Komisyona (haivalelsSnc dair 
tezkeresi (1/674, 2/645, 2/716, 2/717, 
2/722, 3/1131) 8:9 

Geçici Komisyon Bagkanbgı teskeresi 
— Komisyonlarına Ulaştırma Kotmis-

yaıııundan da 6 üyenin alınmam ve Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Adîana MilletvıikÜli Kemal Sarılbrahimı-
oğlu'nuaı, Emekli sandıklan ile raiâlûliyet, 
ihtiyarlalc ve ölüm sigortaları 'karaınları-
na tabi hizmetlerin birleştirilmesi haki 
iknndaki 228 sayılı Kanunlun 10 nıcu ımlad-
desinin değiştirilmesi haktandaki katran 
teklifinin aynı lcoımiSyona 'havalesine Vlaı-
ir (3/1130) ' 8 

Plân Komisyona Başkanlığı tezkereleri 

— C. H. P. ve T. t P. gruplarına 
mensup üyelerin 'kamisyoniûnndaın çekil
melerimin Komisyon ealışmalaırma settrteı-
ye uğratıp uğratmayacağının tetkik edi
lerek biMMlnnesilne dalir (3/1140) 114:115 

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
teskeresi 

— Trabzon, Giresun ve Ordu islerin
de tefeciliğin yaptığı tahribatı inceletmek 
tzirai kredi politikasunnn aksaklıklarını 
tesbit etmek ve köylü ve çiftçilerin erme
ğinin karşılığını almalarını sağlamak: için 
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Sayfa 
gerekli tedbirleri at'aştıi'tııak ÜKOIO K'IO-
ııiiisyııiRin görev süı-ewiııiıı 25 . 4 , !9(19 ta 
rilvitıdetı 25 . 5 . .1909 tan'lıiııe kan Un- ıWie-
tvluıasnıa flait- to'Akcresi (:!/M!J(i) 4(> 

Millet Meclîsi Başkanlığı tezkereleri 
— Hastalığı sHhebiyle bir- toplantı yı

lında iiki aydan i'azia izin akın Kastanım-
;Mi I hd vekili Kemal NiiPiîİM-aJ'ıiıiHıft'k'i'ııa. 
iidetı»»ğinin verilmesin»? dair (3/1143) 131:132 

— H;;xtalıfrı. sebebiyle 'bir toplantı yı
lında iki aydan l'ii/la izin alan Kasta mo-
ımı Milletvekilli Muzmi'l'cc Akdoğanlı'ya. 
ödeneğinin veııHıııcKİııc dair (3/1144) 131 

—• S;iyı.ıı üyele^len bâzılarına izin v«-
ri'l meşine (l-fri-ı* Ha'şkaıılikı t("tfk<>resi, 
(n/1142) m-.m 

Ot/l i (il) .185 
— Ovdu MHK'tıvcikili Itnif Aybar'a 

fcdn verilmesin* dair Başkanlık teskeresi. 
(3/U55) 321 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi 

— !-Wyal Mi$î»>ı*talar Kamımın un 12" 
ııcii n Haddesinin 5 inci fıkrataıım Ikaldu rık 
mas-ına ve bu k'nuumn fie-eiei l>i>" ınîMİdc »vk. 
teranesi ne, dair İkamın •teusnrrtsının, dönel 
Kuralını 80 iti birleş.i;minıde luırıı kınası ka-
İnil edilen C!<?'çi<">! Ko misyona Iniıvnl'eKİno 
dair (3/1149) 22K:229 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 

— I'edon Tcı-bİye«î (!eıu>l MiVdiıHİİ-ı 
ğiiııiin ]!)(>5 İniteo y'ıh fCe'sin'ke s allıma alt 
geıtri uyumduk bil'dirilmitıiıı «unuMnası
lın dniı- (3/1042) 3,372:373,414:4i;'>,428,48'7: 

490 
— İVdeıı Terbiyesi <îoııtd İM'MİİITİÜKÜ-

ıi'iitı 19(>(î bütee, yılı Kesiti'neı-vaHıma ait. ge
nel uyKiınluk bi Miliminin sunuIduğıtııa 
i(lwir (3/1149) 277 

—O cız a ve IKİ.TII -evleriyk- ^yurtları 
döner sermaye snyuuaırlıikkırıniiıı 19(il < 
1962 ydflfin ge-ııol bilançosu tı-alkkniilda 
(3/1054) 3,374,41b :417,428,495:498 

— Düvlet Hava Meydanları • İşi etme
si flfMiel MİUKirTüğıVmiıı 1905 Mi1e»> yıln 

Sayfa 
K»'sîıılıcs:ıİJnı:ı ai't frentl. uygunluk lıil'di-
rİtııiniıı sutıuikduğuna dair (3/î)4<>) 45 

- - 1 >>vls!İ II'ii'Vii Meydanları tşletımesi 
(îciK'I Müdiiflilğüıuiıı 1 !)(>(> Hüitçe yılı Ke-
sinlıesa'lmıa ail goıvtil uygunduk biklilri-' 
ımiriptıı sunui'du£ıi;iıa ıdair (3/1079) 3,373:1174, 

414:415,428,491:494 
— Devle! Su İşleri •('emel Mii'Kirlüğib-

nün I9b5 bütçe yılı Kesimlienab 111 a ait fle. 
nel uyunul ırk hil'd i rimin jn sunulduğuna 
düiiı- (3/995) 45 

— Kjje f'ııiversiU'shı'iıı 19G5 ıbütço 
yılı Kesinhesivbmaı ait genel ııygunlufk 
•biı'dirİınimiıı sııtiühlıtğıma dair (3/894) 3,370: 

:!71,408:l()9,428,47!):482 

— M;»'- rtıİATL'.sîtt'.finiıı l!)(rfî 'İMUy yılı 
'ke'.-şîıııhı̂ ılbnıa. ai'l, lîeııtel üyşrııtıhık 'lıildirinıi-
ıriıı sınınl'(.lııjrıııı;ı. dair (3/954) :5,371:372, 

410:41 1,428,4S;Î:4S() 
— liııdıııt ve Kabiller Sağh'k (Jcııc] Mii-

'd'iü'l-üğ'îitıiiıı. 190(5 ı])ivb;e yih Kı-nııbeMiibıtıa 
i*jt fi'dnel uyi-'iiiilıt'k bi'ld'îriitıru'intı simuktuğu
na dair (3/925) 3,3(İ9:37(1,4(I(İ:4()Y, 

42S,475:478 

— İ^taırbıı! "IVkııik ('iıi-'."ei'.--i;ittsiınn I9(i5 
biihfiı yılı Kc-jİnlıesiibına >a.i(t ÎÎCIK'I ııyicutıtıık 
•bi'ldiriııi'İnl'iı Mi'tııcl'dtığıına. dait' (3/1013) 45 

—- İHt'iui'lmıl. Teknik l^ıırvviNİtraîııin 19fiG 
bİit(-;e yııjı l\esv.nh(v,-wıJıuıa. a-''l" 'S ı̂ı-r! uy^'imlıık 
bİldirhtıinitı Hinurldıığını-a. dair (vi/lü44) 45 

— l':-(!'an:b:ıl fiııî̂ 't-iKMui-I'nitı MKÎı'i hitivu 
yılı l"Cewİ!iilıc.iiiıl)i'!Vîi. ail tf'n'H ıryifinılııık bil 
ıHn-,iiii.îîi-lıı. N.-.'inıldıığııııa dair (Ü/955) ;î,3;i,s:^()9, 

404:405,428,471:474 

— - talaniıui ('ıırvefeiiteMİ I9(i7 bii-l'ex> yılı 
K'ti-iinke^aibıuıa a:;t ^vn^i ıi'y^ıınlıık 'lılldiri-
•ıııİ-ııitı Kirıni'lrlııjtııtfjı dair (;V'1I5I)) H77 

— Karayolları (îeınîl MütKii'Kiğiittiin 
19G'(i İ'İHee 'yılı Kı»siıı.-lıo*«ı<I>ııwı a.H fî̂ ııvl ııy-
ji'uıvliîk ];•:!>!] î'i'i'ti! i ti jii Mimrîdııi'-ifîift dair 
(;;/H28) 3 

— - OiMiiiıı i leııel M'iîdiiriiiğ'îuııütı 19G5 
JnHs;'» yılı Ko-icvliMtıüınım n'.'t wuo\ ırvççıııılu:k 
'i/ld'i İıııiıjiıı. ratiiildufinna daii' (3/9'5(i) 45 

— Onman <i;<ııH 'Mii'dİitiiiğ'Lİnİiıı 19fi(i 
bii'îee ,1 ılı Kvk;tvlıcs;!?ı-ın'ji a M ficiK"! ıvyşîiıııJnk 

î bildirintinin sunulduğıniîi »la.ir (3/1129) 3 
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Sayfa 
— ]\ılr.;ı| \hUTf-i] B a k a n l ı ğ ı n ı n MKHi 

İKİt-(;c yılı Kf»-,iıı!n'jl.'üiJ)i,ifji ji'I'l »'eııel ııy<>imhrk 
ıbİMit'imİnin Hüinildujhına. da i r (:yi(KWj 4"> 

— • V^k ı l ' l a r <Jvı:i'H MiiıHii'liijijirnînı lî)f.i~> 

ıbü'tee yrlı Ive.-îİ'iıheMalmıa 'aıi't j^-ııcl uyiîi ınlı ık ' 

l>V](lii'i.nıiıi!iı s ı ı t i i i ld ı ığmm d a i r (;y'!)!)4) 40 

— Yalova K a pire a lan İşletime idaıv.-iinhı 
1!)(}(! lıijtru yılı -hossj» işi e» ı ileriyi o JıMi'nu-o-
.smıtııı sııınililııjiu'iıa dair (3/1154) :>iü 

Say/a 

Tar ım Komisyonu Başkanl ığ ı tezkeresi 

— 1/624, ı/(i4r>, ı/or.fl, ı/oo;ı, ı/ut;ı ^ 
1/(104 -esas sayılı kamın tasa nl an ımı , Kamu 
ik'tisadi T ^ ribbi i wl eriyle- ilgili !kaıiii;s Nisan 
ve. tevlitlerini j^İvüşıtıek üzere li-iif-u'lrsıtı-: !n!-
Iıııi'ii'iı (leeİei Komisyona lvaıv a leşine dair 
(o/Hr>2) 27S:27!) 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

2! . 4 . 1%!) tarihli S(İ iteli Bir lenme 
a ît 42:44 

— 28 . 4 . İM!) tarl'lıli 84 ıittü B i r l e m e 
*ıi't 88:8!) 

_ 2!) . 4 , l!)«i) larMıli S5 ııri Hİı-lı^::m-
a-.H M O : İ M 

- - 3 0 . 4 . ÜHİİ) t a r i h l i KG ııeı B i r i c i m e 
•ai<t 127:1 İS 

— ,"> . Î'I . I «(i!) <tiu-M\ S 7 ıvci BM-İI ' .Şİ 'ÜM' 

flit. 1!>4_ 
— (} . ."> . !!)(>!) I'iiü'ilı.ti 8S TIOİ .birles'imıe 

ait 22(i:227 
— 7 . r, . 1!)G0 V.\vAA\ Sf) noıı Birle-;: m e 

ait 27« 
— 8 . 5 . I!lfi!) taridıli !)<> net Birle;mıe 

ai't M1K::B!> 
- - 12 . .*> . liîi'ii) t-aiİlvli !)| ııci B i ı l e ^ . ' : 

«-it ;ifi I 

ait 

ait 

ait 

ait 

ait. 

il'İ t 

aİ't 

1-3 . •"> . l!)o!» i r i l d i Ol» nei B i r l e d ^ e 
424:42;") 

14 . .1 , 1%!) tarihli Do ııcü Birleşiime 
JÎO.S 

1", , r> . lîKiî) t a r i h l i !>4 neti Bir'leşi-ım 

20 . r> , 1<)G!) tiiı-üıli ît;") ııci Birleşime 

— 21 . r> . Ififi'l larilıli % m-ı Birleşime 

— 22 . ." , 1%9^11-HıK 97 ııci Birlısi-im 

5Hı 

f»7fi 

r>so 

G47 
2S . T» . 1!)fi!) t:ıri!İılİ <>H ııeî Bîrlc.;iın;> 

(UTtCÖİ) 

- - - 13 . G . 1!)G!) il-aı-iılıli !«) nen B i l g i m e 
7!)8 

YOKLAMALAR 

H),4<i. 
8!),M2,12:!:124.12!),22S,277. 

;î20,:1»(î2,42(i,r>08,â:l:î,."w7jr)81, 
Göl,80!) 

4. — DÜZELT1Ş 

7. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un, 
bu birimimde yapılan arık oylamaya itiraz ihıer-
ytısi. 

iti . 5 . 1!)G<) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığımı 
lö . 5 , 19G9 »ünü yani d ü n k ü cclsoılc hu-

lını.madığııtı İnilde yapı lan oylamada, kaini) uyu 

kullandığnıı şeklinde aalnttara üre t t iğ in i tees
sürle tiğ'i-oıuHm. 

Zabı t lara gereki'i tashil ıatnı yapılıtıasuıı «ay-
%] ile arz ederini. 

ib rah im Aysoy 
Mardin Milletvekili 

file:///hUTf-i


Söz alanlar 
(Soyadları alfabettik Birasına göre) 

Sayfa 
Mustafa Aikalın (Afyon Karataiıaar) -

DarÜşşafaka Cemiyetinin Türkiye Emlâk 
Kredi 'Bamikasma olan borçl&rınm tasfiyesi 
haikkmda ıkanun tasarısı münasebetiyle 381 

— Su iiriüıderi kanun, tatsarısı ile löunn-
huriyet Senatosu İstanbul Üyosi Riîfat öz-
türkçinc, Traibzön Milletvekili Alhraet Şe
ner ve 10 arkadaşı ile Chımlhuriyet ıSenaıto» 
sn ZonıguMak üyesi Tevfik tnci'nin Su 
ürünleri .kanun teklifleri münasebetiyle 292, 

603,610,622,624,625,630,638 
— Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kası kanun tasarısı münasebetiyle 397 
Ahmet Nihat Aka-y (ÇanaMkale) - Ada

na Milletvekili Komal Sarıibrahimoğlu'nun' 
(2/735) esas sayılı kanun -tekliflinin İç
tüzüğün 36 ncı maddesi 'gereğince igünıde-
me alınmasma dair önergesi münaselbetiyl'e 232 

Erol Yılmaz Akçal (Rize) - Su ürün
leri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi Rit'at öztürkçine, Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 arka
daşı lile Ounıthuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik İnee'nin, Su ürünleri ıkanunu 
teklifleri münasebetiyle 314,604 

Dursun Aflcçaoğlu (Çankırı) - İstanbul 
Milîetvekili Reşit Ülker'in ^kapıcıların îş 
Kanunu kapsamına alınmasına dair feaaun 
te'Hafi ile İstanbul Milletvekili Kaya öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 6 nei 
maddesinin değiştirilmesi ve ıbu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesi (hakkında 
feanuın teklifi mıünase-bettiyle 333 

—. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ııeü maddelerinin değiştirilmesine 
ve mezkûr kanuna geçici ibîr ımadde ek
lenmesine dair kanun tasarı»! (hakkında 17 

Sayfa 
AMülIbâri AJkdo.ğan (Ağrı) - Saglıik 

hikmetlerinin sosyalJeştirilmesi (hakkında 
224 sayıh Kanunun 15,20 ve '24 ncü mad
delerinin değiştirilmesine ve meşkûr ka
nuna geçici bir madde eklemmeslne d*air 
kanun ' tasarısı (hakkında 30 

— Su ürünleri kanun tasarısı il'e Cunn-
hm-iyet 'Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
tünkeine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner ve 10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senato
su Zonguldafe Üyesi Tevfik İnee'nin Su 
ürünleri kanunu teklifleri <mıünaseibetTtyle 607, 

609 
Şükrü Akkan (İzmir) - Tütün, Taran 

Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği ka
nun tatsarısı il'e îamir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tanm 
Satış Kooperatifleri ve Bölge (Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel (Birliği ka
nun teklifi raünasobettiyle 283,285,289 

Orhan Alp (Ankara) - HaHrikâri Millet-
veflrili Alt Karalhan'm Hakkâri'nin Çuıkur-
•ea İlçesinde açlık tehlikesi ibaşgöstendiğine 
ve Beytüşşebap ilçesinde de seî vıtkulbul-
duğuna, gerekli tedbirlerin alınımasma dair 
demeci münaseıbettiyle 364 

Mehmet Ali Arsan (Çantan) - Amasya 
Milletvekili Nevzat Şener ve Manisa Mil
letvekili Ertuğrul Akça'nm, 6122 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 
sayılı Kanunun 66 neı maddesinin (B) fık
rasında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyosi Mebrure Aksoley'in 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 74 ncü 
maddesinin 4 neü fıkrasından sonra bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 539 

http://tedbi.rle.rlin
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Sayfa. 
— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ile teklifleri münasebetiyle 681 

— Su ürünleri kamun' tasarısı ite Cum
huriyet Senatosu İstanbul "Üyesi Eifait Öz-
türkçihe, Trabzon Milletvekili Ahmet Şen
er ve 10 arkadaşı ite Cumhuriyet Senatosu 
Zonguldak Üyesi Terfik tncfl'nm, Su Ürün
leri kanunu teklifleri münasebetiyle 617 

İhsan Ataöv (Antalya) - Komisyonlar
daki açık üyelikler için seçim yapılması 
münasebetiyle 93 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı
nın öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına 
karşı tutum ve davranışlarını tesbit et
mek, öğretmenler arasındaki huzursuzlu
ğu gidermek amacı ile Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 245,260 

Sabit Osman Avcı (Artvin) - A. P. 
Grup Başkanvekillerin, 12 Ekim 1969 tari
hinde yapılacak genel millotvokiliği seçim
leri sonuçları hakkında Yüksek Seçim Ku
rulunca Türkiye radyolarından yapılacak 
nihai bildiri tarihinden üç gün sonra saat 
15,00 te topltoml'mak üzere Mîllet Meclisinin 
tatil kararı almasına dair Önergesi müna
sebetiyle . 743 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı münasebetiyle 350 

Mehmet Ali Aybar (İstanbul) - İzmir 
Milletvekili Şükrü Akkan ve İzmir Cum
huriyet Senatosu Üyesi Beliğ Beler ve 227 
arkadaşının, Anayasanın 68 nci maddesi-
nin değiştirilmesine ve geçici 11 nci mad
desinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 449 

Sayfa 
— Malatya Milletvekili İsmet İnönü 

ve 7 arkadaşının, Yargıtay Başkanının ce
naze töreninde meydana gelen İrtica olayı
nın sorumlusu olduğu iddiasiyle Hükümet 
hakında Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca bir gensoru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 207 

Cevdet Aykan, (Tokat) - 4936 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesi ile bu kanunun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nci maddele
rinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, doçentlik için bekleme süresinin 
dört yıldan iki yıla indirilmesi hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 695,702,728 

İbrahim Aytaç (Balıkesir) - Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'ııun 
2/45 esas sayılı kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 36 nci maddesi gereğince gündeme 
alınmasına dair önergesi münasebetiyle 239 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğln'nun 2/834 esas sayılı kanun tek
lifinin, İçtüzüğün 36 nci maddesi gereğin
ce gündeme alınmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 235,236 

Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - İzmir 
Milletvekili Şükrü Akkan ve İzmir Cum
huriyet Senatosu Üyesi Beliğ Beler ve 227 
arkadaşının Anayasanın 68 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve geçici 11 nci mad
desinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 434 

— Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 
7 arkadaşının, Yargıtay Başkanının cena
ze töreninde meydana gelen irtica olayının 
sorumlusu olduğu iddiasiyle, Hükümet 
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca bir gensoru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 200 

Kemal Bağcıoğflu (Ankara) - tamir 
fMMetyelki'Ii Şü'krü Aikfkam >ve lamir Üuım-
ihuriyet Senatosu Üyesi Beliğ Beter ve 227 
arikadjaısmın Anayasanın Û8 nci maddesi-

B 
nin değiştirilmesine ve (geçici 11 nci mad
desinin (kaldırılmasınla dair (kanun tıeMifi 
'münasebetimle 432 

— 85 nıci Birteşioılde kendisine tokat 
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Sayfa 
atikliği iddiasına dair 112 

— Y'iiksdk Hâkimi er Kurulumda vazi
feye ibaş'latı'bvn (bir 'üyenin durumuna dair 
•'Başkanlığın. »unuş/n tıatldkînda 6 

Hayri Başar (Eskişehir) - .Su ürünleri 
kanım tasarısı ile <"îuımihuriyet M[»rııat»*sıı îs-
tanıbu'l Üyösi Tlil'a)t O/türke/i'i'1^; 'Tralbzoıı 
Milletvekili Ahımsl: Şeıver w .10 aıflriidaısı ile 
Ovıtri'bııtiyct Senaltosn Zon^u'lda-k Üyesi 
Tfivfik îııei'nin Su üıi'mleri ikamın teklif
leri 'iııünaKdbettyle •>!•'! 

—• Tl i i ık iye 'Oti'iııİMiriyet 'Merkez Baııı-
kası -kanım, tasarısı itıriiıi'aselbetiyle .'>89,.'Î90 

—• Tütün, Tarımı 'Sa'f.ıs Kooperatifleri 
ve Bölg'e Birlikl^ti'yle Türkiye Tütün Tiki-
ei'leıi Oeıı'el Bitliği kamun tasarısı ile 1/--
ıııiı* Mil-1 'cvtvrlîi 1 i MıHtaıfa Uyar ve '18 arika-
'da-şımn, 'Tütün Tariıtı SaH.ıç Kooperatifleri 
ve IVı'Agv I'Örjik'leriyle Türkiye Tüıtfi'm lîki-
eilei'i fıeıı-el "Birlimi 'kanıun teklifi ııUİinıase-
il)otîyl'P 287,291 

Ahmet Bilgin (Edirne) . 40:W 'sayılı 
Kamu mı iv-20 nei ımad'ılıvsi ile Hm ka'iıuııun 
27 . 10 . 1900 tarih ve 1T5 sayıHı ıKsnmııla 
'değiştirilen 18, 24, lfÜ2 ve .'İS uri ın*a!ıMeleriıı-
de değişiklik ya pilin asm a ve 'bu kanoıva 
ibâzt ımaddc4er eklenmişine dair kanun ta
sarısı ve İiMtauHıul Mî'lMmlkili Reşit Ülık<\r'-
iıı, d-oeentii'k iein 'bekleme süresinin dürt 
yıldan ilâ yıkı iıvdiri'hii'osi 'hakkında İkamın 
teklifi rııı'itti'asclboıti'ylcı (592 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Aydın Mil
letvekili Rcsat (Wırda'ıım Ulusal (çıkarla-
rınııza ve bağlınsın Doviet ilkelerine aylkıri' 
olarak ınndenlcrimİKİn yalban'eılara clovı-o-
ılil'diği iddi adiyle TTük'İİıtıınt hakkında iffen- . 
«011.1 ae ı; ki ı alsına dair fınen^rssi 'inüıi'aselbe-
tiyle 140 

Sadi Binay (Bilecik) - Anayasa -IIIJMI-
ıııtın, millî (güvenlik ve 'luızıın'iı 'bozası. ifiil-
]er hakkındaki Kanunun yimirtiİkıten kal-
•ılın'î'i ırası ıva dair 'kamın tasarısı ıiıniiı«ısıdbe-
tiyle U 

— Ouınlhuriyet 'Keıi'atosıı Üyesi Ova-t 
Aeıkalın ve t! arkadaşının, Milletlerarası 
ıınünaselbrtlerin 'yüiHİtüknesi ve koordinas
yonu hakkımda kamın teklifi •ıırİiıiH'Sflbe-
tiykı '158 | 

Sayf/t 
— 49:10 sayılı Kanunun! 20 mei mıa'dde«i 

ile İm kanunun 27 . '10 . 1%0 tarih ve .1.15 
sayılı Kaıııi'iıHa değiştiliran İR, 24, ^2 ve 38 
ıı.ei ııııa'dddei'ind'e değişiklik yapılması tın, ve 
'bu kanuna, bazı mıad'deler ekleıHmesin'e dair 
kainin ıfcasamı ve tstanlbıul Milletvekili Re
şit Ülker'in, doçentlik iein Mıteııve TOresi
nin <l<Vrt yıldan iki yıla iıi'diritmesi (hak
kımla kanun teklifi nıynasetbeti'yle 71f) 

— tstamlbml ı'Millo'tıvrkili -RrçİT Ülker'in', 
kapıcıların 1§ Kanuu'u kapsamına alınma
sına' 'dair ikamın (teklifi ile Istatıtbırl Millet
vekili Kaya üzdemıir'iıı, 9ftl sayılı îç 'Kanu
numun 5 -ti'ci ımad'desinin il eğişti lilııveiKİ ve 
Ibıı kamuna -bazı Miıkü'iıder ilftve edilıtııesi 
ıhaıkknuda ıkaınııı teklifi innüna^ebetî'y'Ie ^>4:> 

— 'Saflık 'Mametlerinin •st>sıyalıleışftiril-
ııifsi 'haklkııvda. 224 sayılı 'Kamımın l'ii, 20 
ve 24 ıveü ıttiıa'ddeileriniıı tle^İKtirihıınsiıi'e ve 
'inektir ka'tııııva ış,wif.i Ibir -ımaKTdv •ıflclcııım1 -̂
sine dair kanun tasarısı bakkııııda İS 

— »̂ u 'ürünleri İkamın 'tasarısı ile f mm1-
-huriyet 'Senatosu Is'taııüuıl Üyıelsi IiiPalt ö«-
tiirkeinıe; Tralbzoıı MJHrlıvvkili Aıh'nKt Şe-
ınci" V(> 10 firkanla'Si il^ <knmlhiFilyeit. Srn'a-
loşu 'Zonguildîiik Üyesi Trtvfik. J mt-i'-ııiıv Su 
ürihvleri 'kanun teklifleri nıiİna'Splbetiyle 609,017 

— T ü r k i y e Oumlhuı iyeı t ı'lfmficci'. '3mx~ 
ka-sı k a t i l i n t a s a r ı s ı mıüt iasCbet iyle •3ö7,flf>.l,i>fi3 

Böhice Boran (Hatko) (Urfa) - 4ft.% 
«ayılı Kanıi'iuııv 20 n*i .maddesi 'de fon kanu-
r.-ı::ı '27 . 10 . 1900'tarih -ve lif) saydı Ka
nımla degistiıi'len 1*8, 24, ;S2 vıe S8 nei ma'il-
deleritude 'değişik!ült ya^i'lınva.snıa dair ka
mun 'taKarısı ve tst'aıılbul M. ili et vekili Reşit 
Ülker'in, 'doeiMitlik ieiıı ı!)eklr!ıııe Bİiro-aiııiıt 
•d(irt yıldan iki yıl-a iııdirilım'esi lıakkın'da 
kanım teklifi 'mü/naMftbetîyle tîDo 

Kudret Bosuter (Giresun) - Aydm Slil-
•lo'tutıkilî İtajJalt öza'i'da.'ııııı HliMal eıikathı.rı-
•ınızii ve ihiiiğııııiKi/ I.Vıvlct 'İlkeknin'e a y k ı r ı 
o l a r a k iMmVnleri<mİ»in ya- l rane ıkra . devr i 1 -
ıdikliğİ M-dlauiylc H'ii'Miıııet 'lıaJAında. ^e'n-^o-
t'iı a<;ılıti(ilJin'a, d a i r üti'e-r}*'»!! ııııii'mi4ııl:':ıliy]e 120 

— A y d ı n Mil'lcıtA'ekİli l i r Kat Özanl î i 'miT 
u lusa l e'feı.ıl'a.iTîiiTKa v e Iba.ğıtttfci'z I>w:]i'-. ü'ke-
leri 'ne F.vkırı n;!a,i';ıîk 'tıvaicten'lerrııtizin yaîhancı-
•liiı-a d e v r e d i l d i ğ i id-d i as iy le Ilü'lciinıuıt b a k -
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•kurda geıiMKLi aeıhııaisrna dair mver^'esi mü-
ııasebetiy'kı (ILSLII Inık'kıırda) 

İsmail Hakkı Boyacıoğlu (Burdur) -
Tih'kiv'o •Oınniluu'1'yet Merkez Bankası kanım 
taaans! nıiiıuiKLil.v'̂ ıyle 

Ferruh Bozbeyli (Millet Meclisi Başka
nı - İstanbul) - A. 1*. (İnip Ikışıkanvekilleri-
nin, 12 Kktnı JİHH) tarihinde yapılaca.k de
ne] Milletvekilliği seej'mleı-İ •«ıımçifii'i hak
kında Yüksek Seeim Iumılunea Türkiye 
radyolarından yapılaeak nihai bildiri tari
hinden üe JJ:CI n soma saat .15.00 t e toplaml
ın aJc üzen1 Millet Meclisinin tatil karan 
atmasına dair <iııevfre\si münasebetiyle 

— C. II. I\ ndrn olup çeşitli komîsyon-

Sayfft 

.11S 

574 

7-18 

1ard.an (Sikilen üyelerin ye; ine yenilerinin 
•seçileceğim1 dair açıklaması 15,16 

— "%'irk«ck Hâkimler Kurulunda vazife
ye başlatman bir üyenin duruımnm dair 
'liaşkjıılıgııı sunuşu hakkında 4 

— Mahmut Bozdoğan (Adana) - Cey
han ilçesi köyle; indeki su baskınlarına ve 
bu konuda gereken tedbirlerin alınmasına 
dair demeei 582 

Osman BöltLkbaşı (Ankara) - l/jıııir .Mil
letvekili Şükrü A'k'kan ve bütir {'mnluıri-
y<-t .Senatosu CyeKİ lîeüğ Beler ve 227 ar-
'kada.şnıııı Anayasanın (»S ne i maddesinin 
değiştirilmesine ve geçici II nei maddecinin 
kaklırılımasına dair kamın teklifi miiıınse-
hetiyte 4:16,454. 

Ali Cüceoğlu (Giresun) - Atlayana jıî-
zainıım, mîllî güvenlik ve hııxıını bozarı fi
iller luvkknıdsiki 'kamımın yiiı i'uHikte'i kal-

dınl'tııa.sına dair karnın lüinnsı münasebe
tiyle 70 

Sadrettin Çanga (Bursa) - C. H. P, mlen 
olup çeşitli 'kmııisymıbmlaıı çekilen 28 üye
nin yerine yenilerinin seçilip seçilıııiyeceği-
ıiû dair lîaş'küülığın sımışıma cevabı 15 

— Komisyonhulnki açık üyelikler i(;in 
seç.iııı yapılması 'münasebetiyle f>5 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Aydın Mil
letvekili Iîcs-at (izarda'ımı Ulusal çıkarları
mıza ve hrtğr-msız Devlet ilkelerine aykırı 
ol 1 arak madenleri'inizin yabancılara devre
dildiği iıkli a siy I e Hiilkiianct hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi münasebetiy
le (usul haikkıııda) 110 

— 4fi;>(i sayılı Kanunun 20 m-i maddesi 
ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 la.rih ve 115 
sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, :12 ve 
Îî8 nei maddelerinde değişi'kli'k yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kamın tasamı ve İstanbul Milletvekili 
Reşit fl'kcı-'in, doçentlik için bekleme sü
resinin !öı1: yıldan .İki yıla indirilmesi hak-
•kında kanını teklifi münasebetiyle C>:),711,727 

— Sağlı/k 'hiv, ı n etlerinin- sosyal1! eşti ril-
jııesisi halakıııda 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ııeü ıtıad'del'erİmtı değiştirilmesine 
ve tjnezikûr kanuna -geçici bir mıadde eklen
mesine dair 'katımı tasarısı h-aHckırıda 29 

Kemal Çetinsoy (Adana) . 50C sayılı 
'Sosyal Sigorta:]ar 'Kanununun bâzı -mad
delerinin. değiştirilmesi ye lira rkanumı (bâzı 
maddeler elkleıumesi'iıe dair kanun tasarısı 
ile teklifleri münasebetiyle 676,684,687 

— 4'936 sayılı Kanunun 20 nei maddesi 
ile bu .kanomun 27 . 10 . 1&60 tarih ve 115 
sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 
nei maddelerimle değişiklik yapılın asma 
dair İtamın (tasarısı ve Istanlb-ul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, doçentlik için ibekleme Kü
resinin döııt yrldan iki yıla' iıııdirHım'cısi haik-
'kında İtaMin- teklifi ımünaselbetiıylıe 725 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) . Si-
bKh 'kaealcçi'lığı ve bu Ikomıda alınması fşa-
rellcen tcdlbirlero 'dair 'gündem dışı demeci 535 

http://1ard.an
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D 
Sayfa 

Kema] Demir (Bolu) - Sağlık Iıiam^t-
leriuin «osyallesjtiriimıesi IhaMunıda *224 sa
yılı KanuiHm 15, 20 ve 24 ıtdu maddeleri -
nin değıiştirilm'esine ve 'nıezlkûr kanun'a -ge
çici 'bîr madde eklenmesine dair ikanuaı ta
sarısı öıaiktanda 21 

Süleyman Demirel (Başbakan - İspar
ta) - î'zmir Milılettvfcfkili S/îükriü AJldkan ve iz
mir Cumlhuiriyet Senatosu Üyesi (Beliğ üre
ler ve OBfl (arkadaşının Anayasan mı 68 wci 
inualddesinin değişti rilmetsinte ve 'geçici 11 
ınıei imaddfisinin dcaHdmlımasınia ulair fcaraııi' 
teldifi münaselbeltiylıe 452 

— Malatya Milletvekilli îsmıdt foıMi ve 
7 'arftadaşınıjnı, YargUtay Balkanımın een'a»-
•ze törenimde ımıeydanıa gefen irtica olayıııııu 
sorumlusu1 olduğu iddi asiyle, (HSi'küim.eft 
naikkında Anayasamın- '80 ucu madüıesi uya
rınca bir gensoru aiçılmiasma dair lÖmergesi 
Tmün.aselb'etiyl'e 211 

Nihat Diler (Erzurum) - Anayasa M-
aairrura, 'millî güvenlik 'v-c ihuıauru Iboaan fiH-
'ler hakkındaki Kanunun yü'rarlü'kften kn<t~ 
dıri'lnvasına dair kanun tasarısı •münasdbet' 
tiyle 74 

— A. P. 'Grup SBaigkanivdkillerinırn, 13 
Mthn 1969 tarMmd'e yapılacalk Geroel mil-
letvefkilliği seçimleri sonuçlan Ibalkıkınida 
Yüksek Seçim Kurulunca Tiiirtkiye rad'yo-
lanridan yapıîacalk- nihai bildiri teriDrînd'en 
ü'ç 'gün sonra saat 15,00 te toplanılıma'k üze
re -MHl-eft Meclisinin. (tatil fkararı «ilıması-na 
dair ön-engesi münaaeTyetiyle 737 

— Aydını MillieDvefkili Reşat töaarda'nıni 
Ulusal çıkartlanmi'za -ve bağımsız Devlet 
ilkelerince aykırı olaraüî ımıadenîlerimizin 
yabancılara devredildiği idldiasiyle Ilüıkıü-
ntet ih-a'kkınlda gensoru açılması ma dair 
önergesi mıikıasdb'etiyle 134 

— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ile teklifleri münasebetiyle 663 

Sayfa 
—4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 

ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 
115 Kayık kanunin, değiştirilen 18, '24, 32, 
ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapılma
ğına ve bu kanuna bâzı maddeler eklonme-
sino dair kanun tasamı ve İstanbul Mil
letvekili Bftşit Ülker'in doçentlik ieİn bek
leme süresinin dört yıldan, iki yıla indiril
in cai h'akkmda kanun teklifi münasebetiyle 

m 
— izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 

İzmir Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ Be
ler ve 227 arkadaşının Anayasanın 68 nci 
maddesinin değiştirilmesinle vo , geçici 
11 nei maddesinin kaldırılmasına dair ka
mın teklifi münasebetiyle 522 

— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 24+ sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı hakkında 30 

— Sakarya Milletvekili Hayrettim. Uy
sal ve 9 Arkadaşının, Millî Eğitim Baka
nının Öğretmen ve öğretmen kuruluşlarınla 
laırşı 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 münasebetiyle 262 

— Su ürünleri kamun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner ve 10 arkadaşı ile Cumhuriyet Sena
tosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci'nin Su 
ürünleri kanunu teklifleri münasebetiyle 302 

Hasan Dinçer (Adalet Bakanı) (Kon
ya) - Anayasa nizamımı, millî güvenlik ve 
huzuru bo7,an fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına d'air kanun ta
sarısı münasebetiyle 65,67 

MSfthat Dülge (Manisa) - Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası kanun tasa
rısı münasebetiyle 561 
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E 
Sayfa* 

Tank Ziya Ekinci (Diyarbakır) -
Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 
bozaın fiiller hakkındaki Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına d&ir kanun tasarısı 
münasebetiyle 54 

— A. P. Grup Başkanvekillerinin, 
12 Ekim 1969 tarihinde yapılacak Genel 
Milletvekilliği seçimleri sonuçlan hakkında 
Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo
larından yapılacak nihai bildiri tarihinden 
üç gün sonra saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Millet Meclisinin tatil kararı almasına 
dair önergesi münasebetiyle 734 

— 4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 
ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapılma
sına ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, Doçentlik için bekleme 
süresinin dört yıldıa«ı iki yıla indirilmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 711 

— tamir Mall'letvicUaili Şükrü Akkan ve 
İzoibir Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ 
Beler ve 227 ankadaşının Anayasanın 68 
nci maddesiiiKİn değfiş,tiriilrt*e&ine ve geçici 
11 nci ımadde&inin ikaldMİmasnıa dair ka
nun teklifi münıasebeitiiyle 429,509,512 

Süleyman Arif Emre (Adıyaman) -
Anayasa Nizamımı, Millî Güvenllrk ve Hu
zuru Bozan FÎSiller hakkûdalki Kanunun' 
yürürlükten ıkaHdırrimasma dafiır kanun ta
sarısı ttuünasebeffiyle 56 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - A. P. 
Grup BaskanMefkilleriiriin, 12 Ekfim 1969 
tarihlimde yapılıacak geıneî ımilletveUdili se-
ç̂ıimlelri sonuçlan hakkımda Yüksek Seçim 

Kurulunca TüıiMye mdyolaınnidan yapıla
cak nihai Midini tarihinden üç gün sonra 
saat 15,00 te toplanılmıalk üzere Millet Mec
lisinin tatü ikaran almasını» dair önergesi 

Sayfa. 
Mesut Erez (Kütahya) - Kastamonu 

Milletvekilli İsmail Halklkı Yılanlıoğlu'nun, 
6972 sayılı Korumaya «muhtaç çocuklar! 
ihakkıındafki Kanun ile 3530 sayılı Beden 
Terbiyesi Kanununda değişiklik yapılltma-
ja haklkındaki Kanun teMifitıin gündeme 
(alınmasına dair önergesi nıunasebctliyle 11 

İlhamı Ertem (Millî Eğitim Bakanı) 
(Edirne) - Adana Milletvekili Kemal San-
iıbrahâmtoğlu'ııun, Adana Ünıiversitesü adı 
altında Adana ilinde tam teşekküllü bîr 
üniveırslite kurulması haiklkuıHdaki kanun 
teiklıiÜMn, İçtüzüğün 36 neı maddesi ge-
ıreğiİncc gündeme alınmasına dair önetrge-
si [münasebetiyle 328 

— Sakarya Milletvekili Hayrettim Uy. 
tsal ve 9 arkadaşının,, MMÎ Eğitim. Balkanı-
nın öğrenmen ve öğretmen (kuruluşllarına 
karşı tutum ve davranışüannu tesbit et
mek, Öğretmenler arasındaki huzursuzlu
ğu gidermek amacı litre Anayasanın 88 nci 
maddesi geıreğimce büır Meclis aragtınimjam 
açıilmtasma dair önergesi münasebetiyle 247 

Muammer Erten (Manisa) - Tütün, 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Blir-
Mklcriyılo Türlkirye Tüttün Ekicileri Genel 
Birliği Itanium tasansı ile lamür Mülletvekli-
li Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün 
Tanım Sıatış Koopcratfijleıri ve Bötgc Bir-
İîlkileriyle TürMye Tütün Ekicileri Genıel1 

Birliği kanjun teMfii (münasebetiyle 284 
Kenan Eaengin (Zonguldak) - Komis

yonlardaki açık üyeflifclett' için seçim yapıl
ması münasebetâyle 90 

[münasebetiyle 730 
— İzlmdr Milletvekili Şüikrü Akfkan ve 

İzmiir Cumhuriyet Senatosu Üyelsd Belüğ 
Beller ve 227 arkadaşının Anayasanın 68 
nci maöHesirıin değiştlkrilımesiinıe ve geçiei 
11 neS. maddesinin kaldırılmasına daılr ka
nım teklifi münasebetiyle 444,462 

— Malatya MilletveMiî İsmet İnönü vo 
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Sayfa X«jif< 
7 lYkada.şiuın, Yargıtay .liasjkamnın ertıa- met hakkında Anayasanın 83 neu madde
si o töreniınle meydana golen irtica olayı- m uyarınca- bir genısoııı açılınıasına daür 
ıını s<> inindin su olduğu iıdhlüa-siyle, Tlükii- üneırgeı-ti münaseboıtiytle 20~> 

G 
Turgut Göle (Kars) - Koeim Kanunun

da değişikliği iingöreıı kamın teklifinin 
Imvalo edildiği (Jpo.iei Komisyonda bugü
ne kadar görüşülmemesi .sebebiyle doğru
dan doğruya- gündeme alınmasına dair 
önergesi münasebetiyle 27!) 

Muslîhittin Crürer (Sakarya) - Anaya
sa nizamım, inilti güvenlik ve huzuru bo
zan •fiiller hakkındaki Kamınım ylİriirlük-
toıı kaldınhıtasma dair kanun tasarını mü
nasebetiyle OK 

— Hgo Üniversitesinin !i)6î> bütçe yı
lı Kesin hesabın a ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile lige Üniversitesi l%r> 
bütçe yılı Kesinhosnp Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 370 

— Eskişehir Milletvekili ismet Angı'-
ııııı 24 . 12 . 1904 gün vo 521 sayılı Danış
tay Kanununa bağlı (1) sayılı e.etvolde de
ğişiklik' yapılmasına dair kanun tok lifi 
tnüna.sehetiyle 540 

Şefik İnan (Çanakkale) - Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası kanun ta
sarısı münasebetiyle 340, 

387,389,302,397,55i,572 
İsmet İnönü (Malatya) - İzmir Mil

letvekili Şükrü Akkau ve İzmir Cumhuri
yet Senatosu Üyesi Beliğ Beler ve 227 ar
kadaşının Anayasanın 08 ııei maddesinin 
değiştirilmesine ve geçici 11 nei maddesi-
nin kaldırılmasına dair kanım teklifi mü
nasebetiyle 438 

— Malatya Milletvekili İsmet inönü ve 
7 arkadaşının, Yargıtay Başkanının cena
ze töreninde meydana gelen irtica olayı
nın .sorumlusu ulduğu iddîasiyto, Hükümet 
hakkında Anayasanın 89 nen maddesi 

— istanbul Milletvekili Kesit. Ülker'in 
kapıcıların İs Kamum kapsamına alınma
sına- dair kanını teklifi ile fstaııbnl Mil
letvekili Kaya özdemir'in, î>-î 1 sayılı ts 
Kanununun 5 nei maddesinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı bükümler ilâve edil
mesi hakkında kanun teklifi münasebetiy
le 339 

-— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkımla 2*24 sayılı Kamımın 1İ>, 20 
ve 24 neü maddelerinin değiştiril meşine 
ve mezkur kanuna goeici bir madde ek
lenmesine dair kamın tasarısı hakkında 

H,32 

— Tali sis edildikleri sayelerle kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalımyaıı 
harlı sefinelerinin satılmasına yetki veril
mesi hakkındaki 11 Temmuz 1%:! tarihli 
ve 20!) sayılı Kanuna bir madde -eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebeliyle 

uyarınca, bir gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle !!)<> 

Hilmi İşgüzar (Sinop) - Amasya Mil
letvekili Nevzat Şener vo Manisa Millet
vekili Krtuğnd Akça'uın, 0122 sayılı Ka
mımın 4 neü maddesiyle değişik 5434 sa
yılı Kanunun 00 ııcı maddesinin (B) fık
rasında. değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Mebrure, Aksoley'in 5434 sayılı 
T. ('. Hınekli Sandığı Kanununun 74 neü 
maddesinin 4 indi fıkrasından sınıra bir 
fıkra- eklenmesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 540 

— A, 1*. flrııp lifiKkanvekîllerİMİn, 12 
i Kkim I İMİ!) tarihînde yapılacak genel mil-

i 
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Sayfa-

letvekilliği seçimleri sonuçlan hakkında 
Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye rad
yolarından yapılacak nihai bildiri tarihin
den üç gün sonra saaıt 15,00 te toplanılmak 
üzere Millet Meclisinin tatil karan alma
sına dair önergesi münasebetiyle 739 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
ulusal çıkarlarımıza ve bağımsız devlet il
kelerine aykırı olarak madenlerimizin ya
bancılara devredildiği iddiasiyle Hükümet 
hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 137 

— 4936 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 
ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, doçentlik için 
bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indi
rilmesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle 709 

— İstanbul Milletvekili Reşit Üllker'-
in Ikapıeılann îş Kanunu kapsamıma alnın 
rnıasmat daair kamun teklifi ile İstanbul 
Milletvekili Kaya özdcmir'in, 531 sayılı 
İş Kanununun 5 Tüei madtdesinlin değiş
tirilmesi ve ibu 'kanuna bâzı h ü k i M e r 
ilâve edilmesi 'hakkında kanıun teklifi 
münasebetiyle 340 

Sayfa 
— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

mesi hakkkında 224 sayılı Kanunun 15,. 20 
ve 24 ıitfii maddelerinin d-cğitjti^îJnıesine 
•ve mezkûr kanuna geçici bâr ımadde ek-
lleıtoıesinc d'air kanun tasarısı hakkınhîa 31 

— Sakarya Milletvekili Hasrettin Uy
sal ve 9 arkadaşımın, Millî Eğitim Baka
nınsın öğretmem ve öğretmen kuruluışlarınaı 
karşı tutum ve dıar/raraşlanm tesfoit et
mek, öğretene nıl<cr arasındaki huizurutzluğu 
gÜdtermek amacı ile Anayasanın 88 nfoi 
maiddesi göreğince bir Meclis araştırması 
açılımasına dair önergesi münasebetiyle 2*64 

— SLI ÜTİMleri kanun tasarısı îlVa 
Cumihurlyet Senatosu istanbul Üyesi Riı-
fat öztürkçine, Trabzon; Milletvekili Ab-
met Şener ve 10 arkadaşı ile Cumhuriyet 
Sen'afccsu Zonguldak üyesi Terfik IiMİ'nluıi 
'su ürünleri kanun teklifleri münaseJbetiy-
'« 305,516,634 

— Tütün. Taınra. Satış Kooperatifleri 
ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün 
Ekicileri Gene] Birliği kanam tesamsa ile 
İzmir Milletvekili Musta.ua Uyar ve 18 arı-
todaşınmı, 'Tütün Tannı Satıış Kooperatif
leri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütünü 
Ekicileri Genel Biriliği kanun teklifi (mlü-
nasebetiyle 285 

Orhan Kabibay (Sivas) - Komisyonlar
daki açfk üyelikler için- seçiım yapılma
sı maina.eb^tiyle 100 

Yahya Kanbolat (Hatay) - Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'mn Ulusal ç.ıkar»-
lar'innaa ve bağınts.ız devlet ilkelerine ay
kırı olarak maden lerihaizi'n yabanollara 
devredildiği ('ddiasüyle Hükümet "hakkında 
gensoru açılmasına dair önergesi miina-
söbetiyle 122 

— Istaıibul Milletvekili Reşit Ülker'
in kapıcıların iş Kanunu kapsamraa alın
masına dair kamın teklifi illıe İstanbul 
Milletvekili Kaya özdemıirUn, 931 sayılı 
İş Kanununun 5 nci maddesinin değiştiril* 
ımesi ve bu kanuna bâzı hükümiieır ilâve 

edilmesi hakkında kanun teklifi 'münase
betiyle. 332 

—• Su ürünleri kanun tafeamsı ile Cınm-
, 'huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rdtfatl 

öztürkçinte, Trataon Milletvekili Ahmet 
Şener ve 10 aılkadaşı ile Cumhuriyet Se
natosu Zonguldak Üyesi Tevfik tndi'nin, 
Su Ürünleri Kanunu teklifleri m'üna&eft»)-
tiyle. 300,607,616 

İsmet Kapısız (Konya) - Türkiye Bü
yük MîlBot Meclisi üyelerine Protokol Ge
nel Müdürlüğünün g&sberdiği ilgisizi :3c 
ve protokoldaki düzensizlikler kcmiBunda 
gündemi dnjı 'danroct 533 

CKyasettin Karaca (Erzurum) - 22 Ni
san 1962 tarihli ve 46 sayılı Yüksek Hâkim-

http://Musta.ua
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Sayfa 

lor Korulu Kanununun 77 nci ııi'adde'sİTiıin 
yeniden düzeni enmesine ve bir geçici mad
de efklcrom'esine dair kanun tasarısı münase
betiyle 81 

—• Sakarya M İltotveluli Hayrettin Uy
sal ve 9 a rkadaş m n, Millî "Kğitiıu Bafoanı-
mtı öğretmen ve öğretmen ikimi 1 uslarına 
ikarsı tıttum ve davranışlarını teshil; etmok, 
Öğretmiştiler arasındaki huzursuzluğu K*-
derorûflc atmacı ile Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştı rinası açıl
ması ita dair üncu-g-esi rtıüuaî«betiyle 240 

Ali Karahan (Halskâri) - Hakikârİ'nin 
Çukurca ilkesinde açlık tehlikesi başjröstcr-
diğine ve Roytüfjsebap ilciosin.de de sel vu-
kiîbuhluğuna, gerekli tedbirlerin ahnıması-
ma dair demeci 362 

t, Etem Kılıçoğlu (Giresun) - Komis
yonlardaki açfk üyelikler ieiıı seçim yapıl-
m'ası münasebetiyle 98 

Faik Kırbaşh (Burdur) - Amasya Mil
letvekili Nevzat Şener ve Manisa Milletve-
'kili Krtuğrııl A'kea'nııı, 0122 sayılı Kamı
nım 4 ncü maddesiyle değişik 5434 sayılı 
Kanunun 60 nei <ınaddesinin (J>) fıkrasın
da değişiklik yapılması hakkında, kanun 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyeni Mebı-urc A'k.solcy'hı 5434 sayılı T, 
O. Temdidi Sandığı Kanununun 74 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrasından sonra bir fıikra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi 'münase
betiyle 540 

— ]>arüs«atVuka Gmm'yu'tiniıı TüHkiye 
1/iıi'îâ'k ve Kredi Bankasına olan borçları
nın tasfiyesi hakkımla kanım tasarısı mü
nasebetiyle 370,377,385 

— 4930 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
ile bu kamımın 27 . Ki . 1.960 tarih ve .115 
«ayılı Kamml'A değiştirilen 18, 24, 32 ve 
38 nei madd^lerinde değişildik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili 
Jîeş.it Ülker'in, doçentlik için bekletme sü
resinin dört yıldan iki yıla indirilmfosi hak
kımla, 'Iranun teklifi münasebetiyle 7.19 

— Tünkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanım tasarısı imi ti asob etiyle 34."),380, 

:;!J0,395,;jü8,58»,r>9.ı,5;)9 

Sayfa 
— Tüı'kiyc Cumhuriyet Merkez Ban

kası l.antın tasarısı münaso! w atiyle (usul 
•ltalîikı.ıwîa) 554 

Coşkun Kırca, (İstanbul) - Anayasa ni
zamını, mîllî fviivcnlfk ve huzuru İmzan, fi
iller lıakkımbıiki Kanunun yürürlükten ka.l-
d ın İm asına dair kamın tasarısı münas^be-
tiyle 71,75,78 

— T üı'İriye Cumhuriyet MeıJkeK llaııka-
'sı 'kanun tasarısı münasebetiyle 400,549,5-02, 

554,559 

— 22 Nisan 1D02 tatr'inli ve 45 sayılı 
Yüksek Hakimler Kurulu Kanununun 77 
nei maddesinin yeniden diizenlcn<mte'siıte da
ir kanun tasarısı nı ünâ t.11 be tiyle 82 

Yunus Koçak (Konya) - İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in kapıcıların İş Ka
nunu kapsamına uhnmasına dair kanun 
tok'li'K ilo İstanbul Milletvekili Kaya öz-
demir'in, 3-31 sayılı İş Kanununun 5 nei 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı 'hükümler ilâve edilmesi hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 330,341 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
İzmflr Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ 
Beler ve 227 ankadaşmm Anayasanın 68 
nei maddesinin 'değiştirilmesine ve geçici 
11 nci 'maddesinin 'kaldırılmasına dair 
kanun teklifi münasebetiyle 431 

Nuri Kodanranoğlu (Yozgat) - Adana 
Milletvekili Kemaî Sanibrahimoğlu'nun 
Adana üniversitesi adı altında Adana ilin
de tam teşekküllü bir üniversite kurul
ması hakkındaki ikamın teklifinin, İçtüzü
ğün 36 nci maddesi gereğince gündeme 
alınmasına dair önergesi münasebetiyle 323 

— 4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
ile 'bu "kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 
115 sayılı Kamınla değiştirilen 18, 24, 32 
ve 38 nci 'maddelerinde değişiklik yaıpıU 
masma dair kanaın tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, doçentlik Ücîn 
bekleme süresinin dört yıldan iki yıla in
dirilmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle 715 

— Sağl'tk hizmeti erimin «sosyali estiril
mesi hakkında 224 sayılı 'Kanunun 15, 20 
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Sayfa, 
ve 24 neü 'maddelerinin değiştirilmesine 
ve mezkûr kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı hakkında 23 

Tevfik Koraltan (Sivas) - Su ürün-
kri 'kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senato
su İsfcati'bul Üyesi Kifat öztürkçine, Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 arka
daşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguklafc 
üyesi Tevfilk İnei'niu Su ürünleri kanun 
teklifleri "münasebetimle 610 

Feyyaz Koksal (Kayseri) - 646 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin havale edilmiş olduğu İçişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonlarından seçilecek 
6 şar üyeden kurulacak 'bir Geyiei Komis
yona havalesine dair önergesi münasebe
tiyle 330 

—• 4936 sayılı Konunun 20 nci mad
desi ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih 
ve 115 sayılı Kanunla değiştiuilen 18, 24, 
32 ve 38 nci .maddelerinde değişiklik ya
pılmasına dair ıkanam tasarısı ve İstan
bul Milletvekili Regh Ülker'in, (doçenttik 
için bekleme süresinin dört yıldan iki yı-

Sayfa 
la indiriılimesi (hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle 706 

Talât KöBeoğlıı (Hatay) - Eskişehir 
Milletvekili İsmet Angı'nm 24 . 12 . 1964 
gün ve 521 sayılı Danıştay Kanununa bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi münasebetiyle 545 

— İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in 
kapıcıların İg Kanunu kapsamına alınma
sına dair kanun teklifi ile İstanbul Mil
letvekili Kaya özderair'in, 931 sayılı İş 
Kanununun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı .hükümler ilâve 

kanun teklifi müna-
334 

— İzmir Milletvekili Şükrü Alakan 
ve İzmir Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ 
Beler vo 227 arkadaşının Anayasanın 68 
nei maddesinin değiştirilmesine ve geçici 
11 nci maddesinin kaldırılmasına dair 'ka
nun teklifi münasebetiyle . 517 

— Komisyonlardaki açık üyelikler için 
seçim yapılması münasebetiyle 92 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası kanun tasarısı münasebetiyle 553,556,564 

edilmesi hakkında 
seb etıiyl o 

M 
Sadık Tekin - Müftüoğlu (Devlet Ba

kam) (Zonguldak) - Dariişşafaka Cemi
yetinin Türkiye1 Emlâk Kredi Bankasına 

olan borçlarının tasfiyesi hakkında ka-
! nun tasansı münasebetiyle 382 
i 

N 
Cengiz Nayman (Kayseri) - Eskişehir 

Milletvekili İsmet Angı'nm 24 . 12 . 1964 
gün ve 521 sayılı Danıştay Kanununa bağ
lı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi münasebetiyle 544 

Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) - Amasya 
Milletvekili Nevzat Şener ve Manisa Mil' 
letvekîli Ertuğrul Akça'nm, 6122 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 sa
yılı Kanunun 66 nci maddesinin (B) fıkra
sında değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrure Aksoiey'in 5434 sayılı T. C. 

Emekli Sandığı Kanununun 74 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrasından sonra bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle 541 

— 506 sayılı Sosyal Sigortalar 'Kanu
nunun bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
İcanun tasarısı ile teklifleri münasebetiyle 611, 

667,673 
— 4936 sayılı Kanunun 20 nei maddesi 

ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 
ve 38 nei maddelerinde değişiklik yapılma-
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Sayfa 
ssna ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, Doçentlik için 
bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indi
rilmesi hakkında kanum teklifi münasebe
tiyle 718 

Kevni Nedimoğlu (Elâzığ) - Anayasa 
nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan 
fiiller hakkındaki Kanunun yürülükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 71,79 

— Kars Milletvekili Turgut Güle'nin, 
Seçim Kanununda değişikliği öngören ka-
nun teklifinin havale edildiği Geçici Komis-

öevad Odyalkmaz (Sivas) - îamir IM}K 
lıetveikili Şüflcm Alakan <ve izmir Ouımttıuri-
yet Senatosu 'üyesi Befliğ Beler ve 227 'ar-
İkadaşrnın Anayasanın 68 nci maddesinin 
deği^tirilfmıesine ive ^geçici 11 wci ımıaddesi-
nin kaldın'lmasına dair Ikanum teklifi (mü
nasebetiyle (Usud Ihalkfki'nKİa) 92i 

— Türk Silâlhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunumun1 172 nci ımadldesinin değigtiri'l-
ımesi (hakkımda (kanun ıt-asarısı tmiümasdbe-
tiyla 160 

Naami Oğuz (Mardin) - Da.Tİ%a£»ka 
Cenuryetinra Türkiye Emlâk Kredi Banika'-
sın-a olan ıborçilaraam tasfiyesi lıaMumda 
kanun tasarısı münasebetiyle 379 

Nurettin Ok (Başkamvrfdü - Çankırı) -
5 Mayısın Avrupa günü w Avrupa Konse
yi Teşkilâtının 20 inci fcuruil'uş, yıldönümü 
olimta&ı tfolayısiyle açılklaıması 129 

— Genel Kurulun 87 nci 'Birleçirainde 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanw-
nıunum 172 nci maddesinin değiştirilmesi 

Oevat Önder (Erzurum) - Anayasa ni
zamını, millî ^güvenlik ve buzum (bozan: 
fiiller haküundalki Kanunun yürürlükten 
fcaMınknasına dair fearnra tasamı mikuase-

Sayfa 
yonda bugüne kadar görüşülmemesi sebe
biyle doğrudan doğruya gündeme alınma
sına dair önergesi münasetiyle 280,281 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Nüfus plânlaması hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun teklifinin., 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince günde
me alınmasına dair önergesi münasebetiyle 367 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu (Kanununun 
77 ncı maddesinin yeniden düzenlenmesine 
ve bir geçici madde eklenmesine ıdair ka
nun tasarısı münasebetiyle 80 

haiklkırid'a'ki ıkanutı tasarısının ıbirkıtoâ ouad-
desinin 'görüşülmesi sımsında 'Trabzon Mil
letvekili Ömer Usta tarafından verilen. 
önenge ihakkuıjda açıikiannası 241 

— Gündemde bulunanı bâzı 'Meclis anaş-
tınması ve «genel 'görüşme önergelerinin! sı-
ralariüi'a ıhakılmaksızıo önıeelikie görüş/ül1-
ımesi Ihaikikmda unıüraeaaıtl'aıra dair açikla-
ıması 124)2 

Süleyman Onan (Kırşehir) - Darüşşaifto 
ffca Cemiyetinin Türkiye Emlâk <ve Krekii 
©aıükasıma olan (borçılarmuı tasfiyesi bsk-
Ikında kanun tasarısı anüttiasetetiyle 383 

— Sağlık Mamullerinin! sösyafestiril-
nmesi ihakfkmda 2)24 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 mcü eııadd^derinin değiştiril>m,esine ve 
ımeakûr (kanuna (geçici !bir madde eklenıme-
arne dair 'kanun tasaınsı haldkın'dıa 22 

Haandi Orhan (Tralbaon) - Türkiye 
Cumflıuiriyet; Merlcaz (Baınflcası Ocanuıı tasa
rısı münaselbetiyle 557 

betiyle 59,74 
— Türkiye Cumihuriyeıt (Merkez Ban

kası "kanun tasarısı ımiUn!ase(betiylc 5512,058,598 
Reşat özarda (Aydın) . 506 sayılı 

O 

ö 
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Sayfa • 

Sosyal Sigortalar Kanununun ibâzı ımadde-- | 
terinin 'değiştirilmesi ve 1>u deanuna bâzı 
(maddeler eGdeMmesiroe dair ikamın tasarısı 
ile teklifleri m'ünaBdbetiyl'e 671 

— -Ulusal 'çıkarlarımıza ve ibağımjsuz 
Derlet il'keferine aykırı olarak unadenile- ı 
rimizin yabancılara devredildiği İddiasiîyile ı 
Hükümueft Uıa'klkında gensoru açikmasına 
dair önerigesi "münıasebetilyle 108,115 

Kaya ösdemotir (İstanbul) • 506 sayılı 
'Sosyali Sigortalar Kanununum (bâzı ımadides-
'lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı; 
maddeler ekleramıesinie dair kamım tasarısı 
il© (teklifleri mıiinıasebetiyle 667,OT6,684 , 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, l 
kapıcıların iş Kanunu kapsamına alınma
sına dair kanun teklifi ile istanbul Mil
letvekili Kaya özdemir'in, 93L sayılı iş 
Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edil-

Sayfa 
mesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle 335,339,341 

Hüsnü Özkan (Hatay) - izmir Millet
vekili Şükrü Akkan ve izmir Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi Beliğ Beler ve 227 arka
daşının Anayasanın 68 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve geçici 11 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi münase
betiyle 463 

Seyfi öztürk (Devlet Bakam - Eskişe
hir) - 4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 
ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, doçentlik için 
bekleme süresinin dört yıldan iki yıla in
dirilmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle 709 

Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) - Darüşşafa-
ka Cemiyetinin Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasına olan borçlarının tasfiyesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 381 

— 4936 sayılı Kanunun 20 nci madde
si ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 

ve 38 nei maddelerinde değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, doçentlik için 
bekleme süresinin dört yıldan iki yıla in
dirilmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle 723 

Kemal Sanibrahimoğlu (Adana) - Ada
na Üniversitesi adı altında Adana ilinde 
tam teşekküllü bir üniversite kurulması 
hakkındaki kanun teklifinin, içtüzüğün 
36 neı maddesi gereğince gündeme alın
masına dair önergesi münasebetiyle 325 

— 2/467 esas sayılı kanun teklifinin 
içtüzüğün 36 neı maddesi gereğince gün
deme alınmasına dair önergesi münasebe
tiyle 230 

— 2/45 esas sayıh kanun teklifinin, 
içtüzüğün 36 neı maddesi gereğince gün
deme alınmasına dair önergesi münasebe
tiyle . 239 

— 2/834 esas sayılı kanun teklifinin, 
içtüzüğün 36 nci maddesi gereğince gün
deme alınmasına dair önergesi münasebe
tiyle 235,236 

— 2/735 >esas sayılı (kanun teklifinin 
îçftüzüğün 36 neı iMadid>esi (gereğince gün
deme aûımnasına dair önergesi ımünasebe1-
tiyle 031,892 

— Kars 'MiHetirokili Turgut Göle'nin, 
Seieim Kanununda değişikliği örtglörıen ka
nun teklifinin hıaıvale edildiği G-eçici Ko
misyonda (bugünse kadar görüşülememesi se
bebiyle doğrudaö doğrujya gündeme alın
masına dair önergesi 'müîma&'betiy'le 280 
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Sayfa 
Kemal Satar (Elâzığ) - A. P. G-rap Bag-

•kanvefkillerinin, 12 Etkim 1969 tarihînde 
yapılacak genel milfetvelkiMiği seçimleri so
nulları .hakkında Yülksek Seçim 'Kuruıkmea 
Türkiye radyolarından yapılacak nihai (bil
diri tarihinden üç 'gün somr-a «a<at 15,00 ite 
toplanılmak üaere Millet MJeclisinin tatil 
Ikararı almasına dair önergesi ımünaselbe-
tiyle 741 

— Komisyonlardaki açıfk üyelîlder içim 
secini yapılması (münaselbetiyle 97,98 

Sabahattin Savacı ((Jümü§ane) - Sağ
lık 'hrâmetlerindn sosyalleştirilmesi hakkın
da 324 sayuh Kanoınum 15, 20 ve 24 imdi 
(maddelerinin değiştiril mıesine ve mezkûr 
ikanuria geçici fbir madde eklenmesine dair 
ıkanun tasarısı ha'kfeırtda 25 

— Su ürünleri ikanun tasarısı ile Cunu-
(huriyet Senatosu Istantbul üyesi Rifat öa-
türkçine, Trabzon Milletvefkilıi Ahımet Şe
ner ve 10 arkadaşı' il<e Cumhuriyet Sena
tosu Zonguldak Üyesi Tevffîk înci'ndîi, Su 
Ürünüeri 'kanunu teklifleri münaselbetiyle 603 

— 'Türkiye Cumhuriyet' 'Metilceız Bıan-
Ikası kanun tasarısı fmıünasenetiyle 353,570,587 

Refefc Sergin (Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakam - Çanakkale) - Aydın MMletvo-
'krli Reşat özarda^nım Ulusal çıikarlarumiKa 
ve foağımsız Devlet ilkelerine aykırı olarak 
'madenlerimizin yabancılara devredildiği 

Nevzat Şener (Amasya) - Amasya Mil
letvekili Nevzat Şener ve Manisa Millet
vekili Ertuğrul Akça'mn, 6122 sayılı Ka-
'nunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 sayılı 
Kanunun 66 .noı maddesinin (B) fıkrasında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
vo Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 74 neü maddesinin 
4 noü fıkrasından sonra bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle 543 

— Daruşşaüaka Cemiyetinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasıma olan borçlarının 

Sayfa 
iddi asiyle Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair -önergesi münasebetiyle 143 

Ruhî Soyer (Niğde) . Su ürünleri 1ta-
nura tasarısı ile Cumhuriyet 'Senatosu îs>-
tanibnnl Üyesi Ilifat öatürikçine, Traîbzoo 
Milletvekili Ahmet Ş/enıcr ve 10 arkadaşı 
ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Terfik Inei'nin Su ürümleri (kanun teklif
leri münasebetiyle 304 

Kemal Doğan Sungun (Zonguldak) -
Adana Milletvekilli Kemaıl Sanibralhimoğ-
'ininim' Adana Üniversitesi adı altında Ada> 
na ilinde tam t'oşokıkruUlü fbir üniversite ku
rulması halkkındaki İcanun tefklifinin, iç
tüzüğün 36 neı [maddesi gereğince 'gündem
ime alınmasına dair 'önergesi müıuaısrlbetirvle 323 

— Adana Milletvekili Kemal Sanîbra-
himoğlu'mın 2/467 esas sayılı ıkanun tdkfli-
finin içtüzüğün 36 neı maddesi (gereğince 
gündeme alınmıasına dair 'önıopgesi anüna-
sehctiyle 230 

Oelâl Sungur (Yozgat) - 4936 «ayılı Ka
nunun 27 . 10 . 1960 -tarih ve 115 sayılı 
Kanunla değiştirilen İS, 24, 32, ve 38 wei 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve hu 
Kanuna 'bâzı maddeler eklenmesinle dair 
'kanun 'tasarısı ve îstanlbul Milletvekili 'Re
şit Ülker'in, doçenMİk için; ibeMeme ©üresi
nin dtört yıldan İki yıla indirilmesi ha'kkm-
da kanun teklifi münasdbettiyl'e 701,704,707,717 

tasfiyesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 379 

— 4036 sayılı iKammun 20 nci maddesi 
ile bu l«ınunun 27 . 10 . 1960 tarih ve .115 
sayıh Kanunla değiştirilen 18, 24, 32, ve 
38 'nci maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, doçentlik iein bekleme süre
sinin dört yıldan iki yıla indirilmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 720 

— Eskişehir Milletvekili ismet Angı'nm 
24 . 12 . 1964 gün vo 521 sayılı Danıştay 
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Sayfa 
Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi münase
betiyle 544,346 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kapıcıların iş Kanunu kapsamına alınma
sına dair kanun teklifi ile İstanbul Millet
vekili Kaya Özdemir'in, 931 sayılı İş Kanu
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 336 

— Su ürünleri kamun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner ve 10 arkadaşı ile Cumhuriyet Sena
tosu Zonguldak Üyesi Tovfilt înci'nin Su 
ürünleri kanun teklifleri münasebetiyle 296, 

602,608 
— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
77 nci maddesinin yeniden diizenlonmesine 
ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 81 

Kemal Şensoy (Ordu) - Su ürünleri 
kanun taşımsı ile Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Rifat öztürke'ino; Trabzon 
Mili1 et vekili Ahmet Şener ve 10 arkadaşı 
ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tevfik Inei'nin Su ürünleri! kanun teklif
leri münasebetiyle 601,612,636 

Adnan Şenyurt (Erzurum) - Amasya 
Milletvekili Nevzat Şener ve Manisa Mil
letvekili "TCrtuğrul Akra'nın, 6122 sayılı 
Kamınım 4 ncü maddesiyle değişik 5434 sa
yılı Kanunun 66 neı mıaddoskıin (B) fıkra
sında derişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Ahmet Tahtakılıç (İstanbul) - Anayasa 
nizamını, millî {güvenlik ve huzuru bozan 
fiiller hakkındaki Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasamı münase
betiyle 67,69 

— A. P. Grup Başkanvckillcrinin, 
12 Ekim 1969 tarihinde yapılacak Genel 
Milletvekilliği seçimleri sonuçları hakkın-

Sayfa 
Üyesi Mebrure Aksoley'in 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 74 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasından sonra bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle 539 

— Aydın Milletvekili Reşat üzarda'nın 
Ulusal çıkarlarımıza ve bağımsız Devlet il
kelerine aykırı olarak madenlerimizin ya
bancılara devredildiği iddiasiyle Hükümet 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 139 

— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine d&ir 
kanun tasarısı ile teklifleri münasebetiyle 667, 

670 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınma
sına d;air kanun teklifi ile İstanbul Millet
vekili Kaya özdemir'in, 931 sayılı İş Ka
nununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 338 

— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve 
mezkûr tamuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kamun tasarısı hakkmda 27,32 

—• Su ürünleri kanun tasarısı ilo Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkeine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner ve 10 arkadaşı ile Cumhuriyet Sena
tosu Zonguldak Üyesi Tevfik înci'nin Su 
ürünleri kanunu teklifleri münasebetiyle 631 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı kanun tasarısı münasebetiyle 387,394 

da Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye rad
yolarından yapılacak nihai bildiri tarihin
den üe gün sonra saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Mîllet Meclisinin tatil kararı alma
sına dair önergesi münasebetiyle 747 

— Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye 
Emlâk ve Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanım tasarısı münase
betiyle 380 

T 
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Sayfa-
— Devlet Başkanının Parlâmentonun 

bir tasarrufu hakkındaki beyanlarını uygun 
bulmadığıma dair demeci 581 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
İzmir Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ 
Beler ve 227 arkadaşının Anayasanın 68 ııei 
maddesinin değiştirilmesine ve gececi 11 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle 510,519 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kam kanun tasarısı münasebetiyle 350,351,394, 

590 

Turgut Toker (Çalışma Batanı) (An
kara) - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bâzı maddeJerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine da
ir kanun tasarısı ile teklifleri münasebe
tiyle 688 

Enver Tugut (tamir) - 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile teklifleri münasebetiyle 659 

Bekir Tiinay (Adana) - 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun bâzı maddele*-

Tahri Uğrasuoglıı (Uşak) - Anayasa 
nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan 
fiiller hakkındaki Kanunun yürürlükten 
kaldıfilmasına dair 'kamın tasarlısı münase
betiyle 62 

— 4936 «ayılı Kamimm 30 nci maddesi 
ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 
sayılı Kanunla değiştirilmen 18, 24, 32 ve 
38 nci maddelerinde değişiklik yapılması
na ve bu leanuna bâzı maddeler eklenmıesİ-
îie dair kamın tasarısı ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, doc^ntliflc için bekle
me süresinin dört yıldan iki yıla indirilme
si hakkında kanun teîklifi münasebetiyle 703,723 

Osman Nuri Ulnsoy (istanbul) - 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
nüaddelerinm değiştarilmıesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler ektenoıesîne duir kanun ta
sarısı ile teklifleri münasebetiyle 679 

Sayfa 
riniftı değiştİrilmesfi ve bu kanıma bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile teklifleri münasebttiyle 663,683 

Hasan Türkay (Ankara) - İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in kapıcıların î§ 
Kanunu kapsamına alınmasına dair kanun 
teklifi dJe İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demiTİin, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâza hükümler ilâve edilmesi hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 334 

Ahmet Türkel (Ticaret Bakanı • Borsa) -
Su ürürileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat Oztürkçin»e, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zongul
dak Üyesi Tevfi'k înci'nin su ürünleri (ka
nunu teklifleri münasebetiyle 601,635,638 

— IHitün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birltklıeriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile îztmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 
BMîkl eriyle Türkiye Tütün Ekicileri-Genel 
Birliği kanun teklifi münasebetiyle 284,287 

Ömer Usta (Trabzon) - İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, kapıcıların İş Kanu
nu kapsamına alınmasına dair kanun tekli
fi ille İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir'-
m, 931 sayılı İş Kanummım 5 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü-
İrii'mler ilâve edilmesi hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle 337 

Mustafa Uyar (İzmir) - Komisyonlarda
ki açıfe üyelikler için seçim yapılması mü
nasebetiyle 94 

Hayrettin Uysal (Sakarya) - Sakarya 
Mölötvekili Hayrettin Uysal ve 9 arkadaşı
nın, Millî Eğitim Bakanının Öğretmen ve 
öğretmen kuruluklarına karşı tutum ve 
davranışl&rmı teSbitt 'etamek, öğretmenler 
arasındaıki huzursuzluğu gidermek amacı 
ile Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 

u 



— 57 — 

Sayfa 
bir Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 243 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirifonesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 'kanun tasansı 
ile teklifleri münasebetiyle 675 

— Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'-
nın, 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danış
tay Kanununa 'bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 544 

— Su ürünleri kanun tasarısı İle Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-

Sayfa 
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner ve 10 artkadaşı ile Cumhuriyet Senato
su Zonguldak Üyesi Tevfik Inci'nin su 
ürünleri kanun tceklifleri münasebetüyle 313, 

315,605,610,033 
— Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 

Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekiei-
lari Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşı
nın, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun teklifi münasebetiyle 286 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı kanun tasarısı münasebetiyle 344,354,358, 

390,393,549 

Ü 
Reşit Ülker (İstanbul) - Anayasa niza

mını, millî güvenlik ve huzuru bozan fi
iller hakkındaki Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 58,79 

— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi vo 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tatsansı ile teklifleri münasebetiyle 658 

— 4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 
sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 
38 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve İstanbul Milletveki
li Reşit Ülker'in, doçentlik için bekleme 
süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 707,710 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınma
sına dair kanun teklifi ile İstanbul Millet
vekili Kaya üzdemir'in, 931 sayılı İş Ka
nununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 

bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi münasel>etiyle 162.339 

— Komisyonlardaki açık üyelikler için 
seçim yapılması münasebetiyle 91,92 

—• Su ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Kifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu 
Zonguldaık üyesi Tevfik Incİ'nin, Su ürün
leri kanunu teklifleri münasebetiyle 308,312, 

608,620 
— Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka

sı kanun tasarısı münasebetiyle 550,560 
— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
77 nci maddesinin yenklen düzenlenmesine 
vo bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun tasansı münasebetiyle 82 

Süleyman Ünlü (Gaziantep) - Güney 
sınırlarımızda seyyar jandarma birlikleri 
tarafından öldürülen İki vatandaşa ve ora
da cereyan eden olaylara dair gündem dışı 
demeci 320 

Mehmet Yardıma (İstanbul) - 4936 sa
yılı Kanunun 20 nei maddesi ile bu ka
nunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka

nunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nci mad
delerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine daiır 



— 58 — 

Sayfa 
ıkaniun tasarısı ve istanbul Milletvekili Re-
gıit Ütkor'i-n,, doçentlik için belklamje süro-
isimiıı dürt yıddan Ski yıla indirilmesi halk-
kında kanun tdk!ifd münasebetiyle 712 

İsmail Hakka Yıflankoğlu (Kastamo-
mı) - 6972 sayılı Kurunmaya Muhtaç Ço
cuklar hakkındaki Kanun ile 3530 sayih 
Beden Terbiyesi Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki (kanun teklifinin . 
gündeme alınmasına dair önergesi müna
sebetiyle 11 

— Nüfus Plânlaması hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin yürürlükten kaJ-
lit'ilırııasma dair kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi geıeğinee gündeme 
alınmasına dair önergesi münasebetiyle 366 

— Su ürünleri kanun tasarısı ile Cuım-
huriyet Senatosu İstanbul Üyesii Rifat Öz-
tünkçine, Trabzon Milletveikili Ahmet Şe
ner ve 10 arkadaşı ile Cumhuriyet Sena
tosu Zonguldak Üyesi Tevfik Incd'nin, Su 
ürürulcrü kanun teıkrtiflcirti ımıünasebetâyle 602, 

615 
İsmail Hakkı Yıldırım (Erzurum) -

İnmiir Milletveikili Şükrü Akkan ve İzmir 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ Beler re 
227 arkadaşının Anayasanın 68 nci mad-
<l.osinihı degiştirilmesitae ve gegîed 11 neii 
m addesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ımünasebetiyle 433,458,511 

Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) - 4936 

Sayfa-
saynlı Kanunun 20 ILCÜ maddesi ile bu îta-
.nu'iuuı 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 ınei mad
delerinde değişiklik yapılmasına da'iii1 

Ikaımın tasarısı ve İstanbul Milletvekili Re
şit Üıtkof'ln, doçentlik için befkleme süre
cinin dört yıldan iki yıla indirilmesi halk-
kıruda kanun teklifi ımünasebetiyle 700; 

—• Tütün, Tarum Satış Kooperatiflc/ni 
vo Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün 
Hlaiciloni Genel Birliği Kanun tasarlısı ile 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 ar
kadaşının, Tütün Tarum Satış Kooperatif
leri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliği Ikanun teklifi mü
nasebetiyle 288> 

Mehmet Yüceler (Kayseri) - Su ürün
leri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi Riifat öztürfkçine, Trab
zon MiületvkiılÜ Ahmet Şener ve 10 arkada
şı il* Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tovffik Inci'nin su ürünleri (kanunu tek
lifleri münasebetiyle 311 

— Tütün, Tanım Satış Kooperatfifleri 
ve Bölge Birûikilerişyle Türkiye Tütün. 
Ekicilani Genel Birliği Kanun tasarlısı lile 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 ar
kadaşının, Tütün Taşran Satış Kooperatif
leri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün 
EkieMGiri Genel Birliği kanun tdklüfi mü-
nasefeetflyle 286' 

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Anayasa 
nizamını, millî güvenlik ve huızuru Ibozaıir 
fiiller hakkındaki Kanunun yürürlükten 
(kalldırılnıasına dair kamun tasarısı oıüna-
Behetiyl-e 71 

— Beden •Terbiyesi "Genel Müdürlüğü
nün 1965 :bütçe yılı Kesinhesalbına ait genel 
uygunlıuık 'bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Beden/ 
Terbiyesi Genel Müdüriüğünütn 1965 bütçe 
yılı Kesinthesap kanuruu tasarısı oıünaseibe-
•tiyle 373 

— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun (bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
!bu kanuna bâzı maddeler etklenmesine dair 
(kanun tasarısı ile teklifleri münasebetiyle 666, 

670,680,687" 

— Dariişşafaka Cemiyetinin Türkiye 
Emlâlk Kredi Bankasına olan borçlarmm 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısı nıümas©-
•betiyle 377,384'-

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in' 
(kapıcıların ts Kanunu kapsamıma alınımiasıı-
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Sayfa 
na dair kanun teflöfrfi ite Istadbul Milletve
kili Kaya özdemir'in, 931 sayılı î§ Kanu
nunun 5 noi maddesinin değiştirilmesi ve 
fbü. kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi 
hakfanda karnın teklifi ımünasefbetiyle 336,343 

Sayfa 
— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

mesi hakkında 234 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 noü maddelerinin değiştirilmesin* ve 
•mezkûr kanuna geçici bir madde eklenme
sinle dair kanun tasarısı hakkında 23,33 




