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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gid-sn Dışişleri 

Bakanı İhsan Safari Çağlayangil'e, îçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesi 
(3/556) 243,244 

— Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Bakam Sadık Tekin Müftüoğlu'na Maliye 
Bakanı Cihat Bİlgehan'ın vekillik etm«sr 
(3/552) 136 

ÇEŞÎTLÎ ÎŞLER 

— Başkanlığın, T. B, M. M. Kamu tktİ-
sadi TVşebbüskri Karma Komisyonu rapor
larının görüşülme programına dair sunuşu 404: 

405 

— Başkanlıkça, yeni yılın sayın üyele
re başarı ve sağlıklar getirmesi ve memle
ketimiz ve milletimiz İçin hayırlı ve uğurlu 
olması temennisinde bulunulması 4:5 

— Kalkınma için Bölgesel işbirliği 
(R,CD) toplantısı münasebetiyle memleike-
te ve bu arada Millet Meclisine gelen Pa
kistan ve Iran Dışişleri bakanlarına «Hos-
geldîniz» denilmesi 

— Millet Meclisinin çalışmalarına, yak
laşan Şeker Bayramı dolayısiyle, 16 Ocak 
1967 Pazartesi gününe kadar araverilmesi 

360 

130: 
132 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağ* 
layangil'in, Bakanlığın Kıbrıs konusunda 
çok sık açıklamalar yaptığı, Kıbrıs'a soku

lan Çek silâhları için gerekli tedbirlerin 
alındığı ve izlenen Kıbrıs politikası konu
larında demeci. 5:10 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ 
— Aydın Milletvekili Haşat özarda'nın, 

Batı - Trakya, Oniki adalar ve Kıbrıs ko
nularında, mili! politikamızın tesbiti İçin 

biı* genel görüşme açılmasına dair Önergesi 
(8/21} 193:218,403:403,408:424 

GENSORU ÖNERGELERİ 

— Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis 
Grupn Başkanvekili Turhan Feyzioğlu'-
nun, petrol boru hattının hisse senetlerinin 

özel kişilere satılmak istenmesi, Petrol Ofi
si ile İlgili olarak yapılan bâzı tasarruflar, 
rafineriler ve ham petrol fiyatları konula. 
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Sayfa 

rında Bakanlar Kurulu hakkında bîr gen
soru açılmasına dair önergesi (11/48) 184.246, 

294:305 
— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-

rıyüce ve iki arkadaşının, Kıbrıs, ikili an
laşmaları ve Türkiye'deki Amerikan üsleri 
meseleleri ile ilgili dış politika konusunda, 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince, Hü
kümet hakkında bir gensoru açılmasına 

Sayfa 
dair (11/47) 15:50,69 ;92,98:118,118:130 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınlı'nm, öğretmeni kıs ortasında nak
lettiği, Bakanlık emrine aldığı, görevine 
son verdiği ve Danıştay ka,rarlarmı uygu
lamadığı iddiasiyle Millî Eğitim Bakanı 
'hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince bir gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/49) 293:294,345:355 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
820—.istanbul Teknik Üniversitesi 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında 10 3 

11 4, 
137:148,1«6,167:170,190,218,226 =329, 

244;245,269,271:274 
821 — Ankara Üniversitesi 1966 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında 9 558 

11 4, 
148:149,166,17i :174,190,218,23c :233, 

244:245,269,275:278 
822 — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hak
kında 10 22 

11 4, 
149:152,166,175:178,190,2i 8,234:237, 

244:245,269,279:282 
823 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 

yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) 
ve (B) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması 'hakkında 10 231 

11 182, 
305:306,322,323:326,344,371,383,386 

No. Cilt Sayfa 
824 — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1966 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında 10 231 

11 183, 
306:307,322,327:330,344,371,391:394 

825 — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağh 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında 10 231 

11 183, 
307:309,322,331:334,344,371,395:398 

826, — MiiIleUeıraırası Akdemiz Yüksek 
Zirai Etütler Merkebinin kurulması 
hakkındaki Amdlaşma ile «ki proto
kollerin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair 2 483 

8 2, 
390 =391,419 420,509:512,54fi,560,602:605, 

641,673,695:698 

827 — Rıhtım Resmi Kanunu 2 732 
. 10 129: 

132,143,161:164,173,196,224:227 

KARARLAR 

228 — 226 numaralı Kararla -kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonunun 
görev süresinin uzatılmasına dair 11 10: 

11 

229 — 16 . 12 . 1966 tarîhli 226 muma-
ıralı Kararla kurulan ve 4.1.1967 
tarihli 228 numaralı Karanla da 
•görev süresi uızatılaaı Meclis Av&ş-



No. Cilt Sayfa 
tınması Kotmisyonunuın görev süre
sinin uzatılmasına dair 11 343: 

230 — 18 . 11 . 1966 tarihli 234 numa
ralı Kararla kurulan ve 21.12.1966 
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No. Cilt Sayfa 

tarihli 227 numaralı Kararla da 
görev suresi uzatılan Meclis Araş
tırması Komisyonunun görev süre
sinin uzatılmasınla dair 11 344 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 
Sayfa 

— Denizli MilletveMli Hüdai Opal ve 
24 arkadaşının, Türfkiıye Elektrik Kuru
mu kanun teklifinin, ayma konudaki ka
nun tasarısını incelemek üzere kurulan 
Geçici KomissTOia havalesi 293 

— 4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 20 nci maddesini değiştiren 
kanun teklifinin, Özel Yatırımlar Banka
sı 'kanun tasarısını görüşecek alan Geçici 
Komisyona havalesi 66 

— Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun 

.tasarısının malî konuları nicelemekle gö
revli Geçici Komisyonda göı^ülmesine 
ve adı geçen komisyona Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Komisyonundan da dört üye
nin katılması 65 :G6 

— istanbul Milletvekili Sadun Aren 
ve 5 arkadaşımın, Petrol kanunu teklifi-

Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı 
"bir petrol dağıtım ve satış teşkilâtı ku
rutması hakkındaki kanun teklifini görü
şecek olan Geçici Komisyona havalesi 184:185 

— tstanîbul Miüetvekili Sadun Aren ve 

Sayfa 
4 arkadaşının, 6326 sayılı Petrol Kanunu- : 
mm bâzı maddelerinin kaldırılması hak
kındaki kanun teklifinin, Petrol Ofisi 
Anonim Ortaklığı adlı (bir petrol dağıtı
mı ve satış teşkilâtı kurulması hakkın
daki kanun teklifini görüşecek olan Geçici 
Komisyona hafvalesi . 184 

— Kooperatifler kanun tasarısının, 
Adalet, Tarım, Ticaret ve Plân komis
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurula-
calk 'bir Geçici Komisyonda görüşülmesi 293 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nran, 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanununun 66 ncı madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin, Devlet İhale kanunu tasarısını gö
rüşecek olan Geçici Komisyona havalesi 186 

—, Türkiye Elektrik Kurumu kuruluş, 
kanunu tasarısının, iktisadi Devlet Te
şekküllerine ait kuruluş kanunlarını .gö
rüşecek olan Geçici Komisyona havale 
edilmesi ve bu komisyona Bayındırlık ve 
içişleri komisyonlarından da üçer üyenin 
ayrılması 66 

MECLİS ARAŞTIRMA VEYA SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ 

Ağrı (Abdülbâri Akdoğan) 
— Türkiye'deki kömür fiyatlarının ye

niden tesbit edilmesi için Hükümet hakkın
da bir Meclis araştırması açılmasına dair 
(10/11) 12:13,192:198 

— Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 

bandlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı 
iddialarının tahkiki için kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırma Komisyonunun gö
rev süresinin, bitimi tarihinden itibaren 
15 gün daha uzatılması (10/9, 10/10) 10:11, 

343:344 
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ÖNERGELER 

Sayfa 
Ağrı (Abdiilbâri Akdoğan) 
— Türkiye'deki kömür fiyatlarının ye

niden tesbit edilmesi için Hükümet hakkın
da bir Meclis araştırması açılmasına dair 
(10/11) 12:13,192:198 

Aydın (Reşat özarda) 
— Batı - Trakya, Oniki Adalar ve Kıb

rıs konularında, millî politikamızın tesbiti 
için bir genel görüşme açılmasına dair 
(8/24) 198:218,406:408,408:424 

Balıkesir (Maliye Bakam Cihat Biîge-
han) 

— Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının malî konuları incelemekle görevli 
Geçici Komisyonda görüşülmesine ve adı ge
çen komisyona Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Komisyonundan da dört üyenin katılması
na dair (4/134) 65:66 

— Türkiye Elektrik Kurumu kuruluş 
kanunu tasarısının, İktisadi Devlet Teşck-
küllei-inc ait kuruluş kanunlarını görüşecek 
olan Geçici Komisyona havale edilmesine ve 
bu komisyona Bayındırlık ve İçişleri ko
misyonlarından da üçer üyenin ayrılmasına 
dair (4/135, 1/294) 66 

Çorum (Hasan Lâtif Sanyüce ve iki 
arkadaşı) 

— Kıbrıs ikili anlaşmalar ve Türkiye'
deki Amerikan üsleri meseleleri ile ilgili dış 
politika konusunda, Anayasanın 89 neu 
maddesi gereğince, Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair (11/47) 15:50,69:92, 

98,118,118:130 
îzmir (Mehmet AH Aytaş) 
— Seçilmiş bulunduğu Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar 'Komisyonundan çekildiğine dair 
(4/141) , 292:293 

(Maliye Komisyonu Başkanlığı) 
— 4792 sayılı tşçi Sigortaları Kurumu 

Kanununun 20 nci maddesini değiştiren 
kanun teklifinin, özel Yatırımlar Bankası 
kanun tasarısını görüşecek olan Geçici Ko
misyona havalesine dair (4/133) C6 

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Sadun Aren ve 

5 arkadaşının, Petrol Kanunu teklifinin, 
Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı bir petrol 
dağıtım ve satış teşkilâtı kurulması hak
kındaki kanun teklifini görüşecek olan Ge
çici Komisyona havalesine dair (4/13S) 184:185 

— İstanbul Milletvekili Sadun Aren 
ve 4 arkadaşının, 6326 sayılı Petrol Ka
nununun bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkındaki k anun teklifinin, Petrol Ofisi 
Anonim Ortaklığı adlı bir petrol dağıtı
mı ve satış teşkilâtı kurulması hakkındaki 
kanım teklifini görüşücek olan Geçici Ko
misyona havalesine dair (4/139) 184 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun, 2490 sayılı Artırma, eksilt
me ve ihale Kanununun 66 neı maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin, 
Devlet ihale kanunu tasarısını görüşe
cek olan Geçici Komisyona havalesine 
dair (4/140) 184:185 

(Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı) 

—Millet Moclİsi tutanaklarında ve 
ses bandlarında sahtecilik ve tahrifat ya
pıldığı iddialarının tahkiki için kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonunun görev sürosinİn, bitimi ta
rihinden itibaren 15 gün daha uzatılma
sına dair önergesi. (4/132) 10:11 

(Parti grupları temsilcileri) 

— Millet Meclisinin çalışmalarına, yak
laşan Şeker Bayramı dolayısiylc, 16 Ocak 
1967 Pazartesi günün-3 kadar ara veril
mesine dair önergeler. (4/136, 4/137) 130:132 

'Zonguldak (Ticaret Baltanı Sadık Te
kin Müftiloğlu) 

— Kooperatifler kamın tasarısının, 
Adalet, Tarım, Ticaret ve Plân komisyon
larından seçilecek 3 er iiycdrn kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair. (4/142) 293 
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RAPORLAR 

Sayfa 
(EatçşD Karma Komisyonu raporları) 

—Ankara Üniversitesi 196G yılı Bütçe 
Kanununa bayii cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair. (1/292) 4,140:149,171:174,100,230:2,33, 

244,275:27S 
— 19G3 yi1.! Bütçe Kanununa bağlı 

( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında ka
mın tasarısına dair. (1/299) 4,149:152,1713: 

178,190:192,234:237,244:245,279:282 
— 19G3 ydı Bütee Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kamın tayarma dair. (1/302) 183,307:309, 

331:334,344:315,395:398 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 

yılı Bütçe Kanununa baŞlı (A/1) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair*. 
(1/298) 4,137:148,107:170,190,226:229 

044,271:274 
— .Ivanvyoila-ı Crnel ^adUrTi&i 1953 

yılı B'*.j'e Kanununa ıba.î'h ı;*.c>/eî!e:'.lo 
değld'kk.k yapüt:ıa)ii hakkında ıkaamı 
.tıaaroma dair (1/304) 183^03:307,327:830 

3:4,391^04 
— \ akıllar Coısel'•İfiklürKığııı 1033 yı

lı ıEGV;e Kaıuuıiîiırı. 'IKIJÎII (.A/l) r,-r> (B) 
i;.aı'ci]i eeV.'üîh'i'ikı ı.k£d_;İklik yaıpıliîîfîiît 
Üıa'o1 r;ıi:l:i kanun feııa"v;ma dair (1/3Ü3) 

, 13:i,:i0."» :3;>3,323 :32G,344;}$3:33<3 

Geçici Komisyonlar Eaporiarı 

— <ıider verdileri 'kanununda 'bâzı de-
j.pûklikler ynpıiiiîiusı <haklandn kanun 
taaaı-Hi hakkımla. (1/303) 403 

— llüıaklc alıi'iscak Damga 'lîcısmi ha-A-
kıulıı kanun tasarısı hakkında (1/.%M) 133, 

300:323,35.1 ;3Û0,3GQ :3S2,3S7 5390,40G,4Ö3 459, 
472,5.12:519 

— Yeniden kurulacak vakalar hak
kında kanım tasarısına dair. (.1/238) 183 

—• İthalde alınacak Danışa Bcv;ı:ıi hak
kında kanun tasarısına dair (1/391) 135 

Gümrük ve Tekel Konu raporları 
Sayfa 

— Tekel Genel (Müdürlüğü döner 
sermayesinin (1 7>50 000 000) liraya çı-
'karılmadı Ihaikıkında kanun tasarnsma da
ir {1/263) 188 

İçişleri Komisyonu raporları 

— Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddcıiinin dcğijtirihutuınc dair 
kanun tasarısına dair (1/163) 337 

— Ujaık .Milletvekili Fa'hri Uğrafiız-
oğhı'ııun, 27 . 5 . 1935 tarilh ve 2739 
sayılı Ulusal Bayram :ve Genel tatiller 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(D) 've (E) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun Itckliü ıhaikkıncîa. (2/258) 4 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu raporları 

— Tarkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İklimdi Te^ahiluüaleri Karma Ko-
nıisyjnunun 12 . 5 , -1064 tarih -ve 4fi8 
sayılı Kanunun 3 ucü maddesi (gereğinee 
'hazırladığı Kamu ılktiaadİ Tascrbibitsleri-
nin< denetimi sonuçları hakkında (3/165) 459: 

472,472 :&ll,525f575 
A) Sümeribank 523:544,ö44:571 
B) Türkiye Demir ve Çelik Ijlctmeleri 575 
C) 'Makina ve Kimya Endüstrisi Ku

rumu 575:603 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— Antalya Milletvekili ilfean Ata-
'öv^İin, gece 'öğretimi yapan, yukse.k dere
celi fetartbul Aksanı Teknik Okulunda gö
revlendirilecek -Öğretmenler ile auistanla-
ra ve diğer pcmoncle -verilecek ek üc
ret kanun teklifi ılıakkında (2/166) 1(52:166 

Plân Komisyonu raporları 

— Antalya Milleîtvo'kili lîısan Ata-
(öv'ün, gece öğretimi yapan, yü'ksek dere-
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Sayfa 

celi İstanbul Akşam Teknik Okulunda gö
revlendirilecek öğretmenler ile asistanla
ra ve diğer personele verilecek ek iierût 
kanun teklifine dair (2/166) 152:166 

Çekilmeler 

— İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'ınj-seçilmiş. bulunduğu Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Komisyonundan çekilmesi. 

292:293 

İzinler 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi 243 

— Tokat Milletvekili Osman Hacıibal-
oğlu'na 34 >gim «üre ile izin verilmesi 96:97 

ödenekler 

— Bir toplantı yılında iki aydan çok 
izin alan Gaziantep Milletvekili Hüseyin 
Yılmaz'a ödeneğinin verilebilmesi için 
keyfiyetin Genel Kurulun kararma sunul
ması. 244 

ölümler 

— Diyarbakır Milletvekili Aydın Tur-

Adalet Bakanından 

— Kayseri Milletvekili Fehmi Cümalt-
oğht'nlm, Türkiye Millî Talebe Federasyo
nuna, Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sov
yet Rusya'dan para ve aynî yardan yapıl
dığı hakkındaki neşriyatın doğru olup ol
madığıma daür sorusuna Adalet Bakanı' 
Hasan Dinçer'in sözlü cevabı (6/166) 430:435 

Başbakandan 

— Diyarbakır Milletve'kili Tarık Ziya 
Ekm-ci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük 

Styfa 
— Tekel G-enel Müdürlüğü döner ser

mayesinin (1 750 000 OOO) liraya çıka
rılması halikında kanun tasarısına ıdair 
(1/263) 183 

gut Aı-tuç/un 30 Kasım 1966 günü Anka
ra'da kaîb krizinden <>lmesi. 5 

Tasama dokunulmazlıkları 

— Adana (Milletvekili Turhan DilligiP-
İn yasama dokunulmazlığı 

(3/546) 135 
(3/547) 135 
(3/548) 135 
— îstaribul Milletvekili Çetin Altan'-

m, yasama dokunulmazlığı 
(3/542) 95 
(3/549) 135 
— İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-

oğlu'nun, yasama dokunulmazlığı 
(3/539) ' 4 
(3/550) 135 

Seçimler 

— Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi 11 .-12,68:69,97 #8,136:137,188:190,244, 

294,344,406,4)58,524 

çiftçiye verilen: ziraî kredi hadlerinin, gü
nün İhtiyaçlarına uygun bir seviyeye yük
seltilmesi içftı ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/164) 424 

— Edime Milletvekili Türkân Seçkim'-
itı, ikinci Beş Yıllık Pİânda, tanmsail kal
kmana konusunda ne gibi tedbirlerin1 dü
şünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/502) 403 

— Nevşehir Milletvekili ibrahim Boz
un, Nevşehir milletvekillerinden birisinin, 
iskân raporu olmıyaıt ve î§ Bankasına M1-

SAYTN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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Sayfa 

ralanan binasına dair Başbakandan1 sözlü 
sorusu (6/508) 522 

— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'-
ııı, Birleşmiş Milletler Siyasi' Komisyonuna 
da Kıbrıs hakkmdaki, aleyhimize tecelli 
eden karara müessir olara başlıca İmsuslV 
ra neler olduğuna dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/122) 424 

Bayındırlık Bakanından 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki 
yol güzergâhında Kırkdilim denilen kıs
mın teknik standartlara uygun olup olma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/154) 424 

— Nevşehir Milletvekili' îbrahim Boz'-
un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Kara
yolları Bakımevine çekilmekte olan elek
trik hattmdan bir milletvekilinin mandı
rasına da elektrik verilip verilmrjreceğine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/510) 522:523 

Çalışma Bakanından 

— Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-
în, memleketimizde şimdiye kadar kurulan 
köy kalkınma kooperatiflerinin' adedine 
ve çaîrşma konularına dair Çalışma Ba
kamımdan sözlü sorusu (6/501) 402 

Devlet Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akahtt'nı, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünüm, nerelerde dinlenme tesisleri bu
lunduğuna dair Devlet Bakanından' sözlü 
sorusu (6/496) İSİ 

Dışişleri Bakanından 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Yugoslavya'da emlâki1 bulunan va
tandaşlarımızın işbu emlâkinin bedelleri
nin ödenmesi hususunda, bugüne kadar ne 
gibi muamelelerim cereyan etmiş olduğu
na dair Dışişleri Bakarandan sözlü sorusu 
(6/136) 424 

Sayfa 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüee'nin, Çorum - Osmancık arasındaki 
yol güzergâhında Kırkdilim denilen kıs
mın teknik standartlara uygun olup ol
madığına dair Enerji ve Tabu Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/154) 424 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın; 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 
Müdürlüğünün, diğer müesseselerdeki gö
revlerine ve aldığı istihkaklara dair sözlü 
sorusu 241,285 

İçişleri Bakanından 

— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Kadirli ilçesinin bâzı 
köylerinde, bahçeleri tahribeden suçlula
rın adalete teslim edilip edilmediklerine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/506) 522 

— Kayseri Milletvekili Fehmi Cumah-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyo
nuna, Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sov
yet Rusya'dan para ve aynî yardım yapıl
dığı hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair sorusuna İçişleri Bakanı 
Faruk Sükanın sözlü cevabı (6/166) 430: 

435 
— Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 

Sivas'ın Kangal ilçesi kaymakamının Tor-
tum'a tâyin edilmesi sebebine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/500) 402 

İmar ve İskân Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, 
sel felâketi dolayısiyle evleri, umumi ha
yata müessir olacak şekilde, yıkılmış va
tandaşların tekrar meskene kavuşmaları 
için ne gibi tedbirler alındığına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/157) 424 

Köy İşleri Bakanından 

— Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, memleketimizde şimdiye kadar kuru
lan köy kalkınma kooperatiflerinin ade
dine ve çalışma konularına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/501) 402 



— 10 — 
Saufa 

Millî Eğitim Bakanından 
— Burdur Milletvekili Fethi Çcükbaş'-

ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversite
lerin sosyal ilimler tedris eden fakültele
rine girebilme imkânlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (C/504) 522 

— Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'-
in, Erzurum'un Karayazı Tekman ve Çat 
ilçe merkezleriyle Karaçoban nahiyesinde 
ortaokul açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/158) 424 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklarcli'nin Lüleburgaz il
çesine bağlı Ahmetbey Belediyesinde, or
taokul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (S/503) 402 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
salın, T. Ö. D. M. F. Üyesi olan bâzı ilko
kul müdürlerinin, haksız olarak, ilkokul 
öğretmenliğine atanmalarına dair sözlü so
rusu (6/500) 402 

— İstanbul Milletvekili Abdnrrahman 
Şeref Lâç'ııı, Ankara üniversitesi Ziraat 
Fakültesinde, Profesörler Kurulunun ka
rarı alınmadan, d-ş seyahat harcamaları 
yapılıp yapılmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (C/505) 522 

Sajlık ve Scrsyal Yc?i»m Ba'^Trıdan 

— Kastamonu M511 esefti*1! İ. 'Hakkı Yı
lan! rağhı'ıran, Kastamonu Ti dâ'h:i!lE:!o, 
1903 yılınıza, İtae hariciye miU.oha.'ss'r.ı ve 
operatör ıbuhıriduîcıma dair Sağlık ve S ^ -
ya'l Yardım Bakanından sözî.ü BORUSU 
(6/4ff5) 181 

Sanayi Bakan'nda:ı 

— Neım-rür M'tMrtvcfiİU îbra lön Bo-;s'-
ım, Ürprüp 'ilçesitflcki yapı ve halıcılık 
kooratİfleıCnde, yıîhk üoongrol«rinin yapı
lıp yapılmadığına dair Sanayi Babanından 
aözlu sorusu (6/509) 522 

Tarım Balatamdan 

— Çorum Milletvekili Hasan Lûfcü Sa-
rıyüee'run, Malkkmlı tarun araçlarının 

Sgyfa 
Devletçe i tha l edi lerek /3'irai Dona t ım ICıı-
rıır.m ve T a m ı Kivi l i Kı>operaîiif'ıeri eliy
le sa t ı lmasın ın ttiM'ınül-iip •dü-viinü.'-mddi-
ğv;n -dair Ü)Jiifli.ın.a 'Pkai'?!; Bak; ım Saıl'T: 
T6Y.n M.ÜLl'J.-.ig.ırnmı ı-:«:Mi (iova!)i (6/1(55) 

•K4 :«0 
— D'.yT^tî^r Mll'etv^lTi Tarık Z :yı 

rSYaci'nin, T. C. 2/iı-aat TîaııİTırcmfia İdi-
r u : çlPiçjyc vıvf'cvı zirai krc.d'i -İvadYri-Jİ'-n, 
"çanüıii 'iht.îy-.ıç]anriîi uy;vLin.'î>İr mvîy'ye 
yük<:?H ilmesi için ne düşünül düğüne dair 
Tarım Iîsikauındau sö^Ki sorusu (G/1G4) 424 

Ttoart-i BaTîa.Taıf.an 

— Ç.n-mn W}hKv-Sl.û''[ / î tnr .n LiUiî Ma-
nyüc^'nii], Makinalı tarım araklarının 
D-v'otçtı i', İni edilerek /j'ı-.ı'i Bm:ıl/i.;ı. Ku
ralını ve Tarmı ICK'di Kı^poi'atifVri eliy
le s.'Vtılnıa-TiiMi <ltr;umİ.!iip ^'iKiıi'ülmrd^I-
ne -C'.ûf 11 Mtv.'iiır.a Ti.2;uvl. Cakanı fta>i<ık 
T^k-in lU'îii^lioğîu'nun :s":v.":iı eov:V'jı (G/lfi'ı) 

4iM-:?:iO 
— KdVrıe Mil'elve.kîli. Tiıı-lcr.-ı fiı^m'-

m, 'nıenıVkctinıJ/Je Çiniliye kadar 'kurulan 
îciiy '!:;i;']:ınjna fcr.rpenıt'T-er^rıı lulnliııo 
vo. cıihıyrt'.ı 'k^nı^/ırna. tla-V Tic:ii-oi 'fîa^a-
nnV.L'in !w.]ü ^nmısvı (G/501) 402 

— Kn ' ' i MiıV'vfVİ]; O.'^n.'i YC'MK-T!;!!'-
î ı ı ; K-v.". T'j(".n-î'ivt O••'!,';!••a EOr-VijJ'v'jıde. î.î:ı-
faml'ğ'iı. om^'ni y»:'!ne ^ ' ' İ ıvV'yeıı İ'daıe 
;V:wri lın&fcriil'.ı '^amuıi b'İr W.c.:n ya.pdıp 
y.Tivlmıymafv n.ı i.!;:îr Ticaıvk rakan.ır.l.VMi 
»özlü s o n r m (6/4f)7) 24!.235 

— iNTov-vfvii' Müor-vr.Yın \;^^'-;n IV)?.'-
nn, Üt':",v« (İV'.vıin:l•','![ yapı v,ı haÎKiih'k 
kooperatife: "u'lc, yılKî fenere YrinVı ya-
pTÎıp yapılmadandı dair T\knr;'î. Bıftîin.'ıı-' 
dan s^dii mn-.e.n (G/3O0) 52*2 

Tur i zm ve Tanı îaca BaT;.ajı:i),-."ar.ı 

— 7^i'ztın::aı WJ!k/.v<"Y/!i N?'ı;vi. P'i"'or:m. 
i:];";:nrumTıi!i 'Te;\-;ıınn ka.^a.rü'.ia buînnan 
Kamann vo Mesııau knpı!e.ıla!-)tım 'tnritf.'nt 
rıh^mmîyeti'n'n trsbif, 'fidîlıııV-ş olup olıııadı-
g-n't ulair T-ıui'-:n ve Tanıtma l i tkaımllan 
fliizlii saııiüiı (G/155) 424 

— NovFîCLi'Jr MİÜf'.vfluli İ b r a h i m Boa'-
un , Nov-işchır Eiillolvâkilleriııdoıı b i r in in , 
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Ürgüp, İlçesinde, turistik vasıfları haiz oku
yan binalarına turizm fonundan 'kredi sağ
lansa t^e&hüsünüe 'bulunup bulunmadığı-

YAZILI SOBTT 

Adalet Bakanından 

— İstanbul Mİltetvtlkilİ Re^t Ülker'in; 
Türk Ceza Kanununun 163/3 maddesine 
göre »çılan 26 dâvanın too&usu suçların 
işlenme tarM, sanırları Uav&nın açıldığı 
»mahkemeler ve dosya nuntaralanna dair 
Adalet Bakanından yazrlı sorusu (7/299) 402 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saî'm, Keçiborlu Ortaclkul öğreİLTaenlerin-
tlen 'ikisinin, Bakanlık canrjıe alınma se-
behâno dair Adalet Bakanından yazılı oo-
rusu (7/292) 182 

Başbakandan 

— Ağrı Mllle^kDi Kasım Küfrevi'nîn, 
Ağrı ile raeıllıez 'ilç^sirJJe, plân ve program 
iealbı olarak 1967 yılınida 'her Bakanlığın 
yapacağı yatıranların nelerden ibaret ol
duğuna dair (Basfrakanldan yazılı oorusn 
(7/297) 241,285 

— Çorum Milletvekili tFasan LSJtîf Sa-
rryü&e'nün, Çorumtla bîr 'güıbre fabıtîkası 
•kura'lmaıynın dîfoümuTlp dü?üniü!:mediği-
ne dair Barakandan yazılı oorusu (7/20-6) 182 

— Konya MîlJe?;vcMli İsmet Kapısızın, 
Urfa'da 1957 yılıiKte yapımıma badanan Ut 
kombinaları sisteminin bugüne kadar b&ti-
rilememeöi »ob-dMnJn ne olduğuna dair m-
TUBU ve 'Barakan Süleyman Demirci'm 
yazılı cevabı (7/239) 220 

— Sa-TiGun MilVtvrHIi Yoısar Akal'ın, 
Kıbrıs PoIHikasınıı-, gizlilik içinde yürütül
mesinden ne gibi nııllî menfaat düşünüldü
ğüne Uair söruBu ve Barbakan Demirci île 
Dikteni Bakanı İhsan Sabrı Çağlayan-
'gîti'n yazılı cevapları (7/225) 442:445 

Bayındırlık Bakanından 

•— Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nîn, 
Horasan demiryolunun KarakÖse'ye ikadar 

Sayfa 
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözhı sorusu (6/507) 522 

VE CEVAPLARI 

uzatılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Etem 
Erdinç'in yazılı cevabı (7/293) lö2,452:45S 

— Çarıkın Milletvekili Nurettin Ok'uıı. 
Çankırı - Ankara 'karayolunun, yeni bir 
•güzergâh ledbit cOilcrcık, -en kısa mesafe* 
•dm ve en az virajlı !bir s t̂anldart yol hali-n-
'•la n? zaman yflivlafb'ileceğJne ;daır soru-
ou ve Baymidırl ık Bakanı Eicm Erdinç'in 
yazılı cevabı (7/2-90) 225 

— Kara Milletvekili Covinç 'Düşünsel'-
*n, Kars'ın, Su kapı .mahallesi yolunun 
1967 yılmda onanlıp onanlanıyacağına 
'dair Bayındırlık Bakanm'dan yazılı Dormu 
(7/305) 523 

— Manisa Milletvekili Sami Binicİoğlu'-
nıın, Malatya'nın Doğanşehir lîç-m'-nc 'bağ
lı Dedeyazı 'köyü !traz:s"ıiıin sürgü tîiılattıa 
barajı projeli Cç-i-ne alınıp almadığına (l'alr 
mrusııaa Baymdır'ık Bakanı -Etem Er
dinç'in yazılı cevabı (7/243) 445:447 

— Muğla Miltol vekili Seyft SaÜİ Pen-
cap'ın, Muğla'nın Karmam ilçesi ile Boz-
•bm-ım bucağı 'arasında-M yol -(rüzergnhmın, 
Sö&üt 'köyünden ger;Mlccek gtykikle tcsblt 
edilip edilmediğine dair sorusu Bayındırlık 
Bakanı Etem Erdinç'in yazılı cevabı 
(7/283) 451; 

452 

— Sinop Milletvekili Hillnıi İs#ü»ar'ra, 
Sinop ilini Karademzln dalgalarından İko-
ruyan surların onarılması hukkmd'a ne igîi'ji 
ted'bii'l'or düşünüldüğüne 'lair samsu TC 
Baymilırhk Bakanı Etem Erdinç'in yazılı 
ocvalbı (7/65) 441 

— Sinop Milletvekili Niyazi özjrüç'in, 
Sİn^p'un liman içi hannağı inşasına 'h.ııttfi 
tarih'te Laslamlacaanna 'dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (7/302) 402 
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Devlet Bakanından 

— tamir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
teöy imamı 'kadrolarının hangi esaslara 
göre dağıtıldığına dair Barbakandan soru
suna Devlet Baıkanı Refet öezgin'in yazılı 
cevabı (7/246) 220:22i 

— Mardin MİllHvekiM Fuat Uluç'rn, 
italyanlarla yapılması mukarrer bakte anaç
larının uğradığı akıbet hakkında, her (han
gi bir soruşturma yapılıp yapılmadığına 
dair Devlet Bakanından yazılı sorusu 
(7/286) 181:182 

Di|i§leri Bakanından 

— Kastamromu MUlletve'kİlî lsma51 Ha'k-
kı Yılanlıoğhı'nun Tahran Büyükelçimizin 
•makam arabasından Türkiye yazısının sil
dirdiğinin doğru olup olmaldığına dair so
rusuna Dikleri Baikanı İhsan 'Saibri Çağ-
layang'irin yazılı cevabı (7/190) 441:442 

— Samsun Milletvekili Yaşar Alkalın'ın 
Kibns Politikasının gizlilik içinde yürütül
mesinden ne gibi menfaat düşünüldüğüne 
dair sorusuna Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı 
Çağlayangll'İn yazılı cevabı (7/225) 442: 445 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 

— Afyon Karaıhisar MHlletvekili Musta
fa Akalın'm, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığında, çalıştırılan personelle dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya
zılı sorusu (7/301) 402 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
İsparta'nın Yalvaç ilçesinde yapılacak olan 
Sücüllü Barajının proje ve finansman işi
nin, ne safhada bulunduğuna dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Babanından yazılı so
rusu (7/290) 182 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Kulu ilçesii Tavşanlı 'kasa
basının ne zam'an içme suyuna Ve elektriğe 
kavuşturulacağına dair sorusuna Enerji 
vte Tabiî Kaynaklar Bakanı ibrahim De-
riner'İn cevabı (7/250) 53:54 

— Manlisa 'Mil,lt:tv«kfflli Sami Bimeiıoğ-
lu'nrnı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine 
bağlı Dedeyazı köyü arazisinin «Sürgü sula-

Sayfa 
ma 'barajı projesi irîne alınıp alınm'aldığı-
na dair âorusuna Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Baltanı İbrahim Derinertin yazılı ceva
bı (7/243) 445:447 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
salın, Enerji ve Tabiî Kaynaiklar Baikan-
llğı Müsteşarının üzerinde, ayrıca 7 is daha 
bulunduğu haikkındaıki haberlerin doğru 
olup olmadığına dair sorusu ve Enerji ve 
TalbSÎ Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'-
in yazılı cevabı (7/281) 59:61 

İçişleri Batanından 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
ernm'rye?t mensuplarının, naildi yönetmeliği
ne göre, yeni âmir olan bir kümsenün fdıoğ-
ruıd'an doğruya birinci sınıf , kazalarda 
amirlik yapmasının 'mümkün >olup olmadı
ğına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/69) 51 ;52 

— Konya Milletvekilli Nazif Kurueu'-
nun, Anfkara'da bulunan, Akşehir Öğrenci
leri Yardım ve Danışma Derneği üyelerinin, 
kâmler olduğuna dair İçişleri Bakanından 
yazılı sorusu (7/289) 182 

— Nevşehir Milletvekili SalâJhaMn 
Hakkı Esatoğlu'nun, Nevşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından, son aylar içinde. 
6785 sayılı İmar Kanununun 50 nei mad
desine dayanılarak kaç ev ve 'diıkkân yık
tırılmış olduğuna dair İçişleri Bakanından 
sorusu (7/207) 52:53 

— Sakarya Md'îetveıkül'i Hayrettin Uy-
sal'ın, Keçiborlu Ortaokul öğreOnuenl erin
den ikisinin, Bakanlık emrine almma se
bebine dair İçişleri Bakanından yazılı so
rusu (7/292) 182 

İmar ve İskan Bakanından 

— Konya Milletvekili Nazif KUTUCU'-
nun, Konya'nın Akşehir ilçesine ait ek 
imar plânının, ne aaman bitirilip, tasdito 
olunacağına dair İmar ve İskân Safkanın
dan yazılı sorusu. (7/287) 182 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu
nun, Konya'nın Kulu ilçesi Tavşanlı kasa
basının ne zaman içme suyuna ve elektriğe 
(kavuşturulacağına dair sonusuna Jraar ve 
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İskân Bakanı Haldun Menteşeoğhı'nun. 
yazılı cevabı. (7/350) 53:64 

— Nevşehir Mİ'Iletvekilİ Salâhattin 
Hakiki Esatoğlu'nun, Nevşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından, son aylar içinde, 
6785 sayılı İmar Kanununun 60 nci mad
desine dayanılarak kaç ev ve dükkân yık
tırılmış olduğuna dair sorusuna İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevafbı. (7/207) 5263 

Köy İşleri Bakanından 

—Adana Milletvekili Kemal Sarıifo-
rahimoğlu'nun, Adana'nm hangi köy ve 
mahallesinde içme suyu olduğuna ve bun
lardan hangilerinin sıfhıhi şartlara uygun 
bulunduğuna dair sorusuna Köy İşleri 
Bakanı Sabit Osman Aveı'nın yazılı ce
vabı. (7/269) 450:' 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıilb-
rahimoğlu'nun, Y.S.E. Kastamonu şubesin
de sahte evrak tanzimi ve anromete para 
geçirme suçlan 'konusunda yapılan mü
fettiş soruşturması sonucunun ne olduğu
na dair sorusuna Köy İğleri Bakanı Saibit 
Osman Aveı'nın yazılı cevalbı. (7/270) 58:59 

— Amasya Milletvekili Ahmet De-
miray'm, Amasya - Turihal arasındaki 
Kızoğhı istasyonundan, Yesilrranaib üze-
rinden 12 köye geçit verecek olan beton1 

•köprünün yapılmasına ne zaman bağla
nılacağına dair sorusuna Köy İşleri Baka
nı Sabit Osman Aveı'nın yazılı cevalbı. 
(7/278) 224:225 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, erozyonu •önleme çalışmaları dolayı-
siyle bağ ve "bahçelerinden (mahrum edi
len Akşehir Tekke köyü halkının geçimini 
temin etmesi için ma gibi tedbirler alındı
ğına dair sorusuna Köy İşleri Bakanı Sa
bit Osman Avcı'nm yazılı cevabı (7/265) 222: 

224 
— Manisa Milletvekili Sami Bİnicioğ-

lu'nun, Malatya'nın Doğansdhir ilçesine 
(bağlı Dedeyazı köyü arazisinin süngü su
lama barajı projesi içine alınıp alınmadı
ğına -dair sorusuna Köy İşleri Bakanı Sa-

Sayfa 
bit Osman Aveı'nın yazılı cevabı. (7/E&3) 445: 

447 

— Sinop Milletvekili Niyazi özgünç'-
ün, Sinop il (merkezine 'bağlı Aksaz ba
taklığının kurutulma çalışmalarının ne 
safhada olduğuna dair Köy İşleri Baka
nından yazılı sorusu. (7/303) 402 

Maliye Bakanından 

— Ankara Milletvekili Ahmet BaUı'-
nın, 1965 ve 1&66 yıllarında memleketi
mizde temsiller veren Moskova Sirki ile 
Moskova Devlet Buz Balesinin verdikleri 
temsillere dair Maliye Bakanından yazılı 
sorusu, (7/300) 402 

Millet Meclisi Başkanından 

Millî Eğitim Bakanından 

— Ankara Milletvekili Aftırmet Dal-
lı'nın, Beyoğlu'ndaM 'bir okul için Besiık-
tas'daıki 'bir ticarethaneden foraıa kuma
şı aldırılması hakkında yapılan şikâyetin 
vâridolup olmadığına dair sorusu ve 
Mîllî Eğitim Bakam Otfhan Denıgiız'in ya
zılı cevalbı. (7/23S) 219:220 

— Kastamonu 'Milletvekili Adil Tok-
özKi'nün, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerin
deki liselerin öğretmen ihtiyaçlarının ne 
zaman karşılanacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu. (7/304) 523 

— Konya Milletvekili İsmet Kapısız'-
m, Aralık 1965 tarihli *bâzı gazete ve der
gilerde Millî Türk Talebe Federasyo
nunun, Rusya'dan para yardımı ıgördüğü 
haberlerinin ne dereceye (kadar doğru ol-

. duğuna dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Orhan DeogLz'm yazılı cevalbı. 
(7/24) 436:441 

— Nevşehir Milletvekili ibrahim Boz'-
un; Sayıştay Başkanlığında ımakina ser
visi şefliğini ifa eden Sulbe Müdürünün 
183 sayılı Kanundan istifa etmesine engel 
olunması sebebine dair sorusu ve Millet 
Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin ya
zdı cevabı. (7/248) 447:450 
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— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın, Ereğli ilçesine (bağlı 'köy
lerin, okul ve öğretmen ihtiyacının tam 
olarak 'karşılanması için ne yapılacağına 
dair Millî Eğİtâm Balkanından yazılı so
rusu. (7/288) 182 
. — .Sakarya Milletvekili Hayrettin 

Uysal'ın, felâketzede Vartolu 20 çocuğu-
da 'barındıran Sakarya Çoeuk Yuvasma, 
'bir Türkçe Öğretmeni verilmesi ıkonnsun-
do ne düşünüldüğüne dair sorusuna Millî 
Eğitim Baltanı Oııhaıı Dongiz'in yazılı ce
vabı. (7/258) 221:222 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Keçiborlu Ortaokul öğrotmenlerin-
den ikisinin, Bakanlık omrine alınma se-
Ibobinc dair Millî Eğitim Bakanından ya
zılı sorusu. (7/292) 182 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-> 
e-ıYm, üniversitelerimizde kaç profesör, 
kaç doçent, Ikaç asistan ve öğretim gö
revlisi bulunduğuna dair Mîllî Eğitim Ba
lkanından yazılı »orusu. (7/231) 182 

Millî Savunma Bakanından 

— Muğla Milletvekili İzzet Oktay'
ın 33. Piyade Alayında askerlik fiilî gö
revini ifa eden bir erin 8 . 11 . 1966 ta
rihinde, 'basına taşıla vurularak üldürül-
«nesİ olayı ile ilgili tahkikat neticesinin 
ne olduğuna dair sorusuna Millî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/274) 451 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Amasya Milletvekili Ahmet De-
-miray'ın, Amasya'nın Ruhi Tinjrİz Devlet 
Hastanesine 'bir nisaiye mütehassısı gönde
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Sağlık ve Sraya'l "İamıuı Ha
tanı Edip Somuaoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/277) 59 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
bas'ın, Kütahya'da mevcut Aaot Sanayii 
T. A. Ş, testlerinin tevsii ihalesinde ce
reyan' eden «muamelelerin taihıkik konusu 

Sayfa Sayfa 
yapıldığının doğru olup olmadığına dair 
sorusuna Sanayi Baîtanı Mehmet Turgut'
un yazılı cevabı. (7/255) 54:55 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
1ft„ Sarıyücc'nİn, Çorum'da 'bir şeker faıbrika-

sı kurulmasının düşünülüp düşünülmedi-
ğinc dair Sanayi Bakanından yazılı so
rusu. (7/295) 182 

Tarım Bakanından 

— Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
11:222 sey'un, Turhal Şeker Fabrikasının, pan

car yıkama ^havuzundan, Yejilınmak (hav
zasına dökülen sularla sulanan bağ ve 
bahçelerin harabolduğu iddialarının doğru 
olup olmadığına dair sorusuna Tarım E*ı-

182 kanı Bahri Dağdasın yazılı cevabı. 
(7/262) 57:58 

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nun, eroay^nu Önleme çalınmaları dclayı-

-joo siyle bağ ve 'bahçelerinden mdlırum edi
len Akşehir'in Tekke köyü halikının geçi
mini temin etmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair sorusuna Tarımı Bakanı 
Bahri Dağdaş'ın, yaeılı eevabı. (7/265) 222; 

224 

Ticaret Bakanından 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, Deniz ürünlerinden elde edilen döviz 

,r, gelirimizi artırmak matoadiylc, 'bâzı ted-
bii'lcrin alınmasının dövünülüp dıü^ünüî-
mediğme dair Ticaret Bakanından yazılı 
sorusu. (7/298) 241,285 

— Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, 1935 yılı içinde ihraccdilen tütün 
miktarına <vo dolar olarak ortalama tütün 
İhraç fiyatına dair sorusuna Ticaret Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun yazılı ee-

„ vabı. (7/200) 55:57 

— Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'-
nin, Ağrı uçyjk seferlerinin ihamgi tarihte 
kaldırıldığına dair Ulaştırma Bakanından: 
yazılı sorusu. (7/294) 183 

Sanayi Bakanından Ula-rtırma Bakanından 
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Sıumklar ve telgraflar 

— Genelkurmay Balkanı Orçtene^al 

Cemal 'Tııral iîc Millet Meclisi Baık-am 
Forralı B:>zbeylJ'ııİn, millet /oküleri ve 
Tiir.k Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının yc-

Seeyfa 
ııi yıllarım kutlıyan karşılıklı mesajları 
(5/21 - 2 2 ) . 5 

— Şeker Bayramı dolayısiyle Ge
nelkurmay Başkanı Orgeneral Coaıal Tu
val ile Millet Meclisi Balkanı Fcrruh 
BM'jeyli'nin 'karşılıklı tebrik mesajları 
(5/23, 24) 135:136 

TAS AKILAR 

— 054 sayılı Toplum zabıtası kıırul-
anası haklımda Kamına ok ıkanurı tasarı
sı (1/313) 574 

—• Ankara Üniversitesi İÖGG yılı Büt
çe Kanununa iijajylı tctveüei'dc d e l i k l i k 
yapılması Jıabkında (1/2D2) 4.KÎS :24î),.17l :174 

100,233:233,244,275:273 
— Ankara Ünİvevrj'taû kurulu;; kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı (1/303) 3 

(1/312) 402 
— Avukatlık kaim tın b a r ı s ı . (J/313) 402 
— 39-SÎİ yıl t Bîlkje I\;ı.:mmma İha.?;'t 

( A / l ) , (A/2) ve (A/3) i;avctli cetvel
lerde dcgisl-kl'k yapılması hakkında 
(1/299) 4,140,152,17^ :17ö,lî>3:ira;234:237, 

244:24û,279:2S2 
— li)8fi yılı BiVU'o Kanununa hayli 

cetvellerde derişiklik yapılması hakkında 
(1/302) 1^3,307:309,331:334,344 :fl45, 

395:390 
— 'Devlet mtvmırlan aybklanmn tev-

bit ve tradüKhıe dair ola;.) 335G sayılı Ka
nuna bayii (1) sayılı cetvelin Iv.ımİyet 
Genel MikUİi'lüJİİ kamına kadrc!Ur ilâ
vesi b a k ı n d a . (1/317) 574 

— 4 . 1 . 1001 tarifeli ve Sİ3 enyılı 
Vc-^gı Ubııl Kanununun ıbâ:;ı 'liLİkümle:-:-
•nin değiştirilmesine v;* ı;xı:n bLikümlerinin 
kaldırılmalına dair. (1/204) 135 

— Emniyet Sandığı kanunu tasarısı 
(1/307) 134 

— Gider Verdileri Kanummda tbâzı 
değişiklikler yapılması hakkında. (1/300) G5: 

GÖ.403 

402 

182 

— 0553 sayılı lîâkJmlcr Kanununun 
değhik 17 ye 13 ıısİ maddelerine bâzı fık
ralar ilâvesine ve 17 nei maddeye ilişkin 

(1) sayılı ve 18 ııei maddeye ilişkin (2) 
sayılı cetvellerle, 3056 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel İle tadl'l v« eklerinin 
Adalet Bakanlığın bölümünde değişiklik 
yapılmasına dair. (1/314) 

— 331 sayılı Kanun gereğine* Hükü-
tmotee alınan kararın onanması hakkında 
(1/310) 

— îs tanbd Teknik Üniversitesi 19&3 
yılı Bü'^e Kanununa ıbağlı (A/ l ) ve1 

(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik ya-
pdmacı hakkında '(1/293) 4,137:148,167:170, 

190,226 £29,214,271 £74 
— ithalde alınacak Damga Kearai hak

kında (1/301) 133,309:322,403, 
453:459,472,512:519 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 19Ö3 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/304) 183,306: 

307,327:330,344,351:394 
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 

bütec yılı Kesinhcsap kanun tasarısı (1/343) 183 
— Kooperatifler kanun tasarısı (1/151) 293 
— Makinalardan korunma ile İl'giü 119 

sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun .bulunduğuna dair 
(1/319) 

— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında 5 . '6 . 1936 tarihlî ve 2996 
sayılı Kanuna ek kamm tasarısı (1/318) 

— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge
nel Konferansının kırkbeşinci toplantı dö
nemi sırasında kabul edilen 116 sayılı Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair (1/309) 

— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin 

574 

574 

182 
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yürürlükten kaldırılmasına dair (1/203) 185 
— özel Yatırımlar Bankası kanun tasa

rısı (1/141) 66 
— Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 

25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/163) 337 

— Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması 
hakkında (1/263) 183 

— Turizm İşletmeleri Kurumu kanun 
tasamı (1/212) 11 

— Türkiye Elektrik Kurumu kuruluş 
kanunu tasarısının, iktisadi Devlet Teşek
küllerine ait kuruluş, kanunlarım görüşe-
eek olan Geçici Komisyona havale edilme
sine ve 'bu Komisyona Bayındırlık ve İçiş
leri komisyonlarından da üçer üyenin ay
rılmasına dair önergesi (4/136, 1/294) 66 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kı-
ralhğı arasında imzalanan Sosyal Güven
lik hakkında Genel Sözleşmenin onaylan-

Afyon Karahisar (Murat Öner) ile İs
parta (Taksin Argun'un) 

— Afyon ilme bağlı «Alçıiçb adiyle 
bir ilçe kurulması hakkında (2/414) 184 

Afyon Karahisar (Muzaffer Özdağ) 
— 535 sayılı Kanunun birinci maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair (2/405) 3 
Amasya (Ahmet Demiray ve 3 arka

daşı) 
— T. C. Emekli Sandığı Kanununa ge

çici bir madde eklenmesine dair (2/412) 94 
Antalya (İhsan Ataöv) 
— Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli 

Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek 
öğretmenler ile asistanlara ve diğer perso
nele verilecek ek ücret kanun teklifi (2/166) 152: 

166 
Aydın (Reşat özarda) 
— 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

nun bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu 
kanuna geçici maddeler eklenmesine dair 
(2/344) 187 

— 13 , 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı 
Devlet Personel Dairesi kurulması hakkın-

Sayfa 
masının uygun bulunduğuna dair (1/315) 403 

—Türkiye Cumhuriyeti ile Pas Kırallı-
ğı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Ra
bat'ta akdedilmiş bulunan Kültür Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair (1/308) 134:135 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında (1/305) 183,305:306,323:326,344, 

383:386 

, — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve 
kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bîr 
geçici madde eklenmesine ve bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair (1/311) 182 

— Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da (1/239) 183 

— Ziraat Bankası kuruluş, kanunu tasa-
n n (1/320) 574 

daki Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında (2/340) 187 

— T. C. Devlet Personel Daire» kurul
ması hakkında (2/339) 187 

Balıkesir Ahmet İhsan Kırımlı ve 5 ar
kadaşı) 

— Askerî Müze binasının inşası hakkın
da kanun teklifi (2/342) 187 

Balıkesir (Mevlüt Yılmaz ve 13 arka
daşı.) 

— Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât 
Kanununun 5 nei bölümünün geçici 3 neü 
maddesinin değiştirilmesine dair (2/429) 403 

Balıkesir (Zeki Yücetürk ve 5 arka
daşı) 

— Muazzez Peksoy'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında (2/350) 187 

Bursa (Barlas Küntay) 

~~ Patbol müsabakalarında müşterek ba
hisler tertibi hakkındaki 7258 sayılı 'Kanuna 
ek kanun teklifi. (2/415) 182 

Bursa (Scdrettin Çanga ve 10 arkadaşı) 
— Bölge tiyatroları kanun teklifi (2/8) 187 

TEKLİFLER 
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Cumhuriyet Senatosu, Adana» (Mehmet 
Ünaldı ve 15 arkadap.) 

— 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi Kanununun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 7 madde ek
lenmesine dair (2/410) 94 

Cumhuriyet Senatosu Aydın (İskender 
Cenap ege ve 14 arkadaşi) 

440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki Ka
nunun 32 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/427) 403 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir (Hasan t 

Âli Türker) 
— Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 

veteriner hekimlere ödenek verilmesine dair 
(2/434) 574 

Cumhuriyet Senatosu Bingöl (Sdbri 
Topçuoğlu ve 122 arkadaş) 

— 24 , 2 . 1961 gün ve 262 sayılı Kanu
na gemici bir madde eklenmesine dair 
(2/213) 186 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
(Cahit rOrtaç) 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 23 neü maddesinin 3 neü bendinde de
ğişiklik yapılmasına dair (2/194) 186 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi (Şe
ref Kayalar) 

—=Çe§iitli Teaidül ve Teşkilât •kanunla-
riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 28 . 2 . 1959 tarihli ve 7244 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında. (2/421) 286 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi (öm#r Er-
gün ve, 31 arkadaşı) 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 4 neü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçiei bir 
madde eklenmesine dair, (2/252) 186 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi (Hasan 
Kangal) 

— İstiklâl Madalyası almış bulunan ve 
yaşları 60 ı geçenlere maaş bağlanması 
hakkında. (2/336) 187 

Cumhuriyet Senatosu Çankırı (Hasım 
Dağh) 

Sayfa 
— Balkan ve Çanakkale savaşlarında 

üstün hizmet gösteren 1305 doğumlu 
Halil Bal'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında, (2/428) 403 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ (Celâl 
Ertuğ) • 

— 440 sayılı iktisadi Devlet Teşek
külleriyle müesseseleri ve iştirakleri hak
kındaki Kanunun 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında. (2/435) 574 

Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
(Enver Bahadırlı ve 2 arkada$ı) 

— Cemil Cemaligü'e vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında. 
(2/364) 187 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
(Ekrem özden) 

— Ahmetoğhı Hüseyin Avni Koçer'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair. (2/298) 186 

•Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
(Mebrure Aksoley'in) 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 72 nci maddesinin sonuna bir 
uend eklenmesi hakkında. (2/2S4) 186 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
(Rifat öztürkçine) 

— 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun geçiei 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında. (2/209) 186 

Cumhuriyet Senatosu İzmir (Hilmi 
Onat ve 2 arkadaşı) ! 

— Birinci Dünya Savaşında ve istiklâl 
Savaşında üstün hizmet gösteren Hacı-
kuloğullarmdan Bekiroğlu ismail öz-
kul'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında. (2/406) 3 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
(Hüsnü Dİkeçligİl ve 69 arkadaşı) 

— Hacı Altmer'e vatani hizmet terti
binden aylık (bağlanması hakkında. (2/355) 187 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
(Nedim Evliya) 

—Batı - Anadolunun istilâsını, işgal 
kuvvetlerinin yaptığı. mezalimi, askerî ve 
sivil şahısların mukavemetini ve düş
manın denize dökülmesini semıbolize et
mek üzere izmir'de bir anıt inşaası hak
kında (2/121) 185 
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Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye 
(Kadri Kaplan) 

— «Millî Kurtuluş Savaşma iştirak 
edenlerden ilgililere maaş bağlanması ve 
tıbbi bakım ve tedavilerinin arasız yapıl
masına» dair kanun teklifinin gündeme 
alınması talebi hakkında. (2/289) 403:406 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
(Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşı) 

— 5434 sayılı Kanıma dk 2 . 8 . 1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 
gün ve 696 sayılı Kamunla eklenen geçici 
maddeye bir fıkra eklenmesi haldunda 
(2/215) 186 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Arslan Bora) 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
4173 sayılı Kamumla değiştirilen 5 nci 
maddesinde zikredilen .askerî hiamet miud-
d-etlerinin tenzili hakkımda (2/419) 183 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir) 

— 5434 sayllı T. C. Emekli Sandığı 
Kanunuma bir ek madde ökleramesine dair 
(2/162) 185 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşı) 

— Mîllî Eğittim Bakanlığıma bağlı 
Ertik okulları raıütedarcil sermayesi Jı&k-
Ikmdaki 3423 sayılı Kanunun 8 aıtei mad-
desiran değiştMmıesîme dair (2/57) 185 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşı) 

— T. C PTT İşletmesi kuruluşuna 
dair 6145 sayılı Kanuna bîr madde eklen
mesi hakkında (2/59) 186 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir ve 42 arkadaşı) 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunum 1 net maddesinin değiştirilımesitte 
dair (2/165) 186 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat üyesi 
(Sadık Artukmaç) 

— 7129 sayılı Bankalar Kanununun 
41 ve 50 imci maddelerine fbirer fıkra ek-
Ienımesme dair (2/420) 183 

Çorum (Hilmi İncesulu ve 9 arkadaşı) 
— 5434 sayılı Kamunun 12 nci (madde

sinin (e) bendinin tadilime ve <bir madde 

Sayfa 
eklemumesine dair (2/190) 186 

Çorum (Nejdet Yüeer) 
— Koy Ait - Yapı Hikmetleri Genel 

Müdürlüğü kurulmasına ıdaiır karnın teklifi 
(2/296) 186 

Erzurum (Adnan Senyurt) 
— 6183 sayılı Amme -aılajcaklarMiııı 

tafhsili usulü hakkındaki Kanunun 58 nci 
maddesinin 5 mei fıkrasının değiştirilme
sine dair (2/424) 337 

Eskişehir (Hayrı Başar ve 16 arkadaşı) 
— İstihsali artırmak iğim Devlet top-

ralcları Ikira karnımu teklifi (2/409) 94 
Gaziantep (Ali İhsan Göğüs ve 13 arka

daşı) ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi (Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşı) 

— 6086 sayılı Tunzim endüstrisini 'teş
vik Kanununun ibâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkında (2/40) 185:186 

Gaziantep (Naşit Sarıca) 
— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev

leri hakkımdaiki 5 . 6 . 1936 tarihli ve 
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında (2/430) 403 

Gaziantep (Süleyman, Ünlü)\ 
— 5434 sayılı T, C. Emekli Sandığı Ka

nunumun geçici 65 TOİ maddesinin (k) 
bendine bir fıkra eklenmesi hakikımda 
(2/228) 186 

İstanbul (Ahmet Tahtakılıç) 

— ibrahim Aydın'm .eşi, Melek. Aydım 
ile evlenmemiş kızı Meliha Aydım'a vatani 
(hizmet' tertibinden aylık ıbağiamnasma 
dair (2/253) 187 

îstambul (Nurettin Bulak) 
— 4792 sayılı tştçi Sigortaları Kurumu 

Kanununun 20 wci maddesini değiştiren 
kamun teklifi (2/188) 66 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— Petrol Ofisi Anonim OrtaMığı adlı 

bir petrol dağıtım ve satış teşkilâtı kurul
masına dair 184,184:185 

tstanbul (Reşit Ülker) ve Çorum (Hilmi 
İncesulu) 

— Millî kıyılar kanunu teklifi (2/431) 403 
istanbul (Sadun Aren ve 4 arkadaşı) 
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Sayfa 

— 6326 sayılı Petrol Kanunumun ta
zı maddelerinin kaldırulması ıhakkıında 
(2/308) 184487 

İstanbul (Şadım Aren ve 4 arkadaşı) 
— Gelir Vergisi Kanununun 103 ocü 

maddesinin değiftiriilmeei Jıakkıııda (2/312) 186; 
187 

İstanbul (Sadun Aren ve 5 arakadaşt) 
— Petrol karomu teklifi (2/310) 184:185, 

187 
İzmir (Enver Turgut ve 3 arkadaşı) 
— 657 sayılı Devlet Memnunları Kanu

numun jbâzı maddeleri ite Ibâzı fıkralarının 
değiştirilmesinle ve bu kamunun 147 nci 
maddesine !bir fıkra Hâvesimıe dair kanun 
teklifi (2/179) 185 

İzmir (Mustafa Uyar ve S arkadaşı) 
— 3956 sayılı Kamuma geçici ibir ımad-

ide eMeaımesi hakkımda (2/411) 94 
Kastamonu (Âdü Tokozlü) 
— Tasarruf bonoSarırun da Hazine 

tahvilleri gibi teminat alarak kabulü hak
kında (2/417) 182 

Kastamonu (t. Hakkı Yılanlıoğlu) 
— İstiklâl Madalyası taşıyanlara aylık 

•ücret 'bağlanması hakkında (2/433) 286 
— Kayseri (Feyyaz Koksal ve 29 arka

daşı) 
— Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları 

kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı kanun
ların yürürlükten kaldırılmasına dair 
(2/413) 94:95 

Kırklareli (Arif Hikmet Güner ve 3 ar
kadaşı) 

— Hafız Ahmet Akyıldız'a vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi (2/354) 187 

Kocaeli (Nihai Erim) ile Mardin ( Naz
mı Oğuz) 

— 1 . 3 . 1958 tarihinde batan Üsküdar 
vapuru faciası kurbanlarından henüz tazmi
nata hak kazanmamış, kanuni mirasçılarına 
tazminat ödenmesine dair (2/125) 186 

Kocaeli (Sedat Akay ve 3 arkadaşı) 
1 . 3 . 1958 günü İzmit Körfezinde batan 

Üsküdar vapuru kurbanlarının her hangi bir 
surette tazminat almama olan kanuni mi
rasçılarına tazminat ödenmesine dair 
(2/227) 186 

Sayfa 
iKonya (İsmet Kapısız) 
— Hüseyin Taşkın'a vatani Iıizmet ter

tibinden aylık bağlanması hakkında (2/333) 187 
Konya (Yunus Koçak ve 3 arkadaşı) 
— Kurumlar Vergisinin 25 nci maddesi

nin değiştirilmesi hakkında (2/315) 187 
Kütahya (Ahmet Can Bilgin ve 14 ar

kadaşı) 
— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/231) • 186 

Malatya (Şaban Erik ve 3 arkadaşı) 
— 6245 sayılı Hareırah Kanunundan 

seyyar hizmetlilerin ve işçilerin gereği şekil
de yararlanmasını sağlamak üzere bu kanu
nun 49 ııcu maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında (2/279) 186 

Maraş (Enver Kaplan) 
— 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 

Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/290) 186 

— 1314 doğumlu Ahmetoğlu Aziz Si
nan'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında kanun teklifi (2/271) 186 

Nevşehir (Ali Baran Numanoğlu) 
— 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale 

Kanununun 66 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin, Devlet ihale 
kanunu tasarısını görüşecek olan Geçici 
Komisyona havalesine dair önergesi (4/140, 
2/267) 185 

Nevşehir (İbrahim Boz) 
— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

nun 130 ncu maddesinin tadili ve bu ka
nuna muvakkat bir madde eklenmesi hakkın
da (2/436) 574 

— Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 23.320 
nei maddesinden aylık alan öğretmenlerle 
kontrolör, mütehassıs ve ustaların daimî 
aylıklı kadrolara geçirilmelerine dair 
(2/407) 3 

Ordu (Ferda Güley) 
— Osman Çavuş Yavuz'a vatani hizmet 

tertibinden aylık bağlanması hakkında 
(2/355) 187 

— İstiklâl Madalyası sahiplerine vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında (2/418) 182 



TEZKERELER 

20 — 
Sayfa 

— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayıl ı 
Kanıma bağlı ve; 7168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiş
tirilmesine dair olan 661 sayılı Kanunun 
1 nei maddesine bir fıkra eklenmesine.dair 
(2/432) 403 

Uşak (Fahri f'ğrastzoğtu) 
— 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulu

sal Bayram ve Genel tatiller hakkındaki 
Kanunim 2 nci maddesinin (O) ve (E) 
fıkralarının değiştirilmesine dair (2/258) 4 

— 18 yaşını doldurmadan Devlet hik
metinde ücretli kadrolarda «alışanların hiz
met sürelerinin borçlanmak suretiyle fiilî 
emeklilik hizmetlerine eklenmesi lıakkında 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek kanun 
teklifi (2/202) 186 

Van (Muslih Görentaş) 
— Kurt Veli Kurt'a vatani hİ2inet ter

tibinden aylık bağlanmadı hakkında (2/373) 187 
Yozgat (Celâl Sungur) 
— 6774 sayılı Kamımın geçici maddesi

ne bir fi'kra eklenmesine dair (2/132) 187 
Zonguldak (Ekme! Çctiner ve M arka-

daxt) 
—• Umumi bütçeden maaş veya ücret 

alan memurlar ile (Hâkim sınıfına dâhil 
olanlar ve öğretmenler dâhil) emekli, dul 
ve yetimlerin ve bunların ailelerinin mua
yene ve tedavileri hakkında (2/353) 187 

Zonguldak (Kemal Doğan Sungun) 
— 193 .sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 

202 sayılı Kanunun 16 neı maddesi ile ek
lenen 8 nci bölümünün 3 neii ek maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (2/433) 403 

Zonguldak (Fevzi Fırat ve 18 arkadaşı) 
— Türkiye eğilim ve öğretim mensup

ları yardımlaşma kurumu kanunu teklifi 
(2/408) 3 

llwEXr£«B 

Sayfa 
Sakarya (Hayrettin Uysal ve 34 arka

daşı) 
— 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununun 1, 89, 103, 104, 
176 ve geçici 11 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkında (2/182) 186 

Samsun (Kâmran Evlİyaoğlu) ile Ha
tay (Hüsnü Özkan) 

— Abdullah Oğuz'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair (2/326) 187 

Samsun (tlyas Ktlıç) 
~~ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Teşkilâtında çalışmakta, olup hususiyet 
arz ederi! yer ve hizmetlerde1 gorevletuli'ri-
Heiü sağh'k personeline ödenek verilmesine 
dadı- (2/425) 337 

— 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa 
ek kanun teklifi (2/416) 182 

Sinop (Hilmi işgüzar) ile Bolu (Ha
san Ozcan) 

— Emekli Sandrğı Kanununun 32 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/347) 187 

Sivas (Gültekin Sakarya) 
24 . 1.2 . 1964 gün ve 521 sayılı Danış

tay Kanununa bağlı bulunan (2) sayılı 
cetvelin değiştirilmesine dair (2/422) 286 

Trabzon (Ahmet Şener ve iki arkadaşı) 
— Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kası hakkındaki 1715 sayılı Kanuna ek 
4431 sayılı Kanunun 1 nci maddesinden 
bir fıkranın çıkarılması hakkında (2/426) 337 

Trabzon (Ekrem Dikmen ve 9 arhadtm) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununun 3J nei maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/1.76) 185 

Trabzon (Hamdi Orhan) 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 

— 7188 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin Cumhuriyet savcılarının yolluklarında 
veya bu görevin boşalmasında savcılara 

ait görevin mahkeme başkâtiplerine gör-
düriilmesine imkân veren hükmünün Ana
yasaya aykırı olduğundan İptaline dair 
(3/537) 68 
Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
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Sayfa 

— Denizli Milletvekili Ilüdai Oral ve 
24 arkadaşının, Türkiye Elektrik Kuru
mu kanun teklifinin, aynı konudaki ka
nun tasarısını incelemek üzere kurulan 
Geçici Komisyona havalesine dair (3/562) 293 

Başbakanlık tezkereleri 
Çeşitli işler 

— Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofi
sinin 1965 yılı faaliyet raporlarının sunul
duğuna dair (3/538) 4 

— Maden Tetkik ve Araştırma Ensti
tüsünün 1965 yılma ait bilançosunun su
nulduğuna dair (3/544) 95 

Geriverae isteği 
— Turizm İşletmeleri Kurumu Kanu

nu tasarısının geri gönderilmesine dair 
(3/540) 11 

ölümler 

— Diyarbakır Milletvekili Aydın Tur
gut Artuç'un 30 Kasını 1966 günü Ankara'
da kalb krizinden öldüğüne dair (3/541) 5 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gİl'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/546) 135 

(3/547) 135 
(3/548) ^ 135 
— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-

m, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
ması hakkında (3/542) 95 

(3/549) 135 

— İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/539) 4 

(3/550) 135 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair (3/556) 243, 

244 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına giden Tica

ret Bakanı Sadık Tekin Müfttioğlu'na 
Maliye Bakam Cihat Bilgehan'm vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/552) 136 

Cumhuriyet Başsavcılığı tezkeresi 
— 780 sayılı Af Kanununun kapsamı

na girmesi sebebiyle bir milletvekili ve 
bir Cumhuriyet Senatosu üyesine ait dâ
vanın düştüğü hakkındaki Anayasa Mah
kemesi Başkanlığından alınan bir yazı 
örneğinin sunulduğuna dair (3/554) 188 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığa tezkeresi 
— Ankara Üniversitesi 1966 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna. dair 
(1/292) 4,148: 

149,171:174,190,230:233 
—. 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair (1/299) 4,149:152,175:178 

190:192,234:237 
— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair (1/302) 183, 307:309,331: 

334,344:345,395:398 
—• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Kadri Kaplan'm, «Mîllî Kurutuş Savaşı
na iştirak edenlerden ilgililere maaş bağ-
lanıması ve tıbbi bakım ve tedavilerinin 
parasız yapılmasına1» dair (kanun teklifi
nin gündeme alııuması talebi hakkında 
(3/563) 405:406 

— istanbul Teknik Üniversitesi 19CG 
yılı Bütçe Kanununa'bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karana 
Komisyonu raporunu dair (J/298) 4,137:148, 

167:170,190,226:229,244,271:374 
— Kai'a-yıolları Genel (Müdürlüğü 1'9©G 

yılı liütçe Kanununa ıbağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ıhakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair (1/304) 183,306:307,327:330,344, 

391:394 
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— Türkiye Büyük 'Millet Meclisi (Ka
mu İktisadi Te^etubiİBÎeri Kat'raa Komis
yonunun 12 . 5 . 19G4 ıtarih ve 468 sa
yılı Kanunini '<> neü maddesi «gereğince 
hazırladığı Kamu İktisadi Tesetbb.ü«leri
nin denetimi ısoım-elan iıailtkıııda'ki rapor
lara (İaİr (3/166) 459:472,472:511,325,575 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1866 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (ıB) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (ve Bütçe Karına 
Komisyonu raporuna dair (1/305) 183,305:306 

:t23 #20,344,383 #88 

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Maliye Komisyonu- (Başkanlığının, 
müddeti içinde görüşülemiyen Ibrâzj ka
nım tasarı ve tekliflerinin İçtüzüğün 
36 HM maddesinin '1 ııei (Fıkrası (goreğiıiüe 
Genel Kurulun 'bil sisine «ımulmasına da
ir (3/559) 185:187 

Meclis Araştırma Komisyonları Başkanlıkları 
tezkereleri 

— Deprem bölgesinde araştırana »yap
makla görevli Araştırana 'Komisyonu Baş
kanlığının, ikomisyonun, .görev süresinin 
25 , 2 . 1967 tarihine kadar uzatılmasına 
dair (3/561) 344 

— Millet Meclisi tutanaklarında -ve (ses 
ibantlarnıda sahtecilik •ve tahrifat yapıl
dığı •hususundaki iddiaları incelemek ve 
!bu konuda 'bilgi edinmekle görevlendiril
miş inhinan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonun görev [süresinin, 
[bitimi tarihinden itibaren 15 -gün daha 
uzatılmasına dair (S/560) 345:344 j 

Cilt Sayfa 
30 .12 . 1966 tarihli 27 nci Birleşime ait 

tutanak özeti 11 3 
•i . 1 . 19S7 tarihli 28 nei Birleşime ait 

tutanak Özeti 11 64 
5 . 1 . 1967 tarihli 29 neu Birleşime ait 

tutanak özeti 11 î)4 

Sayfa 
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Bİr toplantı yılında İki aydan 
çok izin alan Gaziantep Milletvekili Hü
seyin Yılmaz'a ödeneğinin 'verilebilmesi 
için keyfiyetin Genci Kurulun 'kararına 
sunulduğuna dair '(3/557) 244 

— Sayın ürelerden ^bâzılarına izin ve
rilmesine Idair (3/555) 843 

— Tokat Milletvekili Osman Hacııbal-
oğlu'na 34 .gün süre izin verilmesine dair 
(3/545) 96:97 

Sağlık Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Hağlık ve Sutsyal Yandım Komis
yonu Başkanlığının, Balıkesir Milletveki
li Ahmet İhsan Kırımlı ve ts'taıılbul Mil
letvekili Sadettin Bilgiç'in, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 237 nci 
maddesine ibir fıkra eklenmesine dair ika
mın teklifinin, yeni 'Devlet Memurları 
Kanununun Meclise şevkine 'kadar [görü
şülmesinin erteleneceğine dair (3/558) 187:188 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 

— Ege Üniversitesinin 1964 bütçe yılı 
Kesiu'hesaıbına ait uygunluk «"bildiriminin 
«sunulduğuna dair 03/564) 574 

— Genel bütçeye dıfılhil .dairelerin 1963 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/543) 95 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
Bütçe yılı Ktısinhesapına ait uygunluk 
bildiriminin ısunuldıığuna dair"(3/55I) 135 

Düzeltişler 

— Düzeltiler 225 

Cilt Sayfa 
6 . 1 . 1967 tarihli 30 ncu Birleşime ait 

tutanak özeti 11 J34 

16 . 1 . 1967 tarihli 31 nei Birleşime 
ant tutanak özeti 11 İSİ: 

182 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ. 
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Cilt Sarfa 

18 . 1 . 1967 tarihli 32 nei Birleşime 
ait tutanak özeti 11 240: 

241 
19 , 1 . 1967 tarihli 33 ııcü Birleşime 

aittutanak Özeti 11 284: 
285 

20 . 1 . 1967 tarihli 34 neü Birleşime • 
ait tutanak özeti 11 336; 

337 
23 . 1 . 1967 tarihli 35 nci Birleşime 

ait tutanak özeti 11 401: 
402 

Cilt Sayfa 
25 . 1 . 1967 tarihli 36 nci Birleşime 

ait tutanak özeti 11 456: 
457 

26 . 1 . 1967 tarihli 37 nei Birleşime 
art tutanak özeti 11 522: 

523 

27 . 1 . 1967 'tarihli 38 nci Birleşime 
ait uttanak özeti 11 574 

28 . 1 . 1967 tarihli 39 neu Birleşime 
ait tutanak Özeti 11 606 

YOKLAMALAR 

Cilt Sayfa 
II 4, 

65,65,95,135,183,242,286, 
338,403,457,523,575,606,607 



SÖZ ALANLAR 

Sayfa 
Mustafa Akalın (Afyon Karahisar) -

Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli Ak
şam tokni'k okulları ile Akşam Yüksek Tek
niker okullarında görevlendirilecek öğret
menler ve öğretim üyeleri ile asistan ve 
diğer personele verilecek ek ücret Kanunu 
münasebetiyle. 164:165 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Kaimi 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun • 
VI . 5 , J.964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 
3 neÜ maddesi gereğince hazırladığı Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinİıı denetimi sonuç
ları'lıa'kkında'ki raporlara dair 589:593 

Yaşar Akal (Samsun) - 18 nei Kota 
çalışmaları sırasında tarım araç ve gereç
lerinin İthalâtçı kârı ödenmeden ithal edil
meleri öngörülmüşken, bundan vazgeçilmiş. 
olmasının meydana, getirdiği zararlara dair 
demeci 404 

Erol Yılmaz Akçal (Bize) • İstanbul 
Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması halikında kanun ta
sarısı münasebetiyle ve 142:143,145:146 

— ithalde alınacak Damga Kesini hak
kında kanun tasarısı ınünnsdbetiylc 317:319 

AbdiUbâri Akdoğan (Ağrı) - Tanfkiye 
Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonunun un 12.5.1D64 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 neü maddesi 
gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin denetimi sonuçları 'hakkında
ki raporlara dair 489:492,575:577 

ismail Hakla Akdoğan (Yozgat) • 
Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğaıı'ın, 
Türkiye'deki 'kömür fiyatlarının yeniden 
tesbit edilmesi İçin Hükümet hakkında bir 
Meclîs araştırması açılmasına dair önergesi 
'münasebetiyle 13:14 

— Usul hakkında 1.3:14 

Sayfa 
Ekrem Alican (Sakarya) - Cumhuri

yet Halk Partisinin Meclis Grupu Başkan-
vekili Turhan Fcyz'oğlu'nun, petrol boru 
Ihattınım Mstse siemetlenfimin &aeH Udilere sa
tılmak İstenmesi, l\;tro] Ofi«i ile ilgili ola
rak yapılan bâzı tasarruflar, rafineriler ve 
ham petrol fiyatları konularında Bakan
lar Kımılıı 'hakkında, bir gensoru açılması
na dair önergesi münasebetiyle 2u'ü:265 

Çetin Altan (İstanbul) - Cumhuri
yet Halk Partisinin Meclis Crupu Baskan-
vekiH Turhan Feyzioğlu'nuıı, petrol 'boru 
hattının hisse senetlerinin özel kişilere sa
tılmak istenmesi, Petrol Ofisi ile Ugîli ola
rak yapılan bâzı tasarruflar, rafineriler ve 
ham petrol fiyatları konularında Batan
lar Kıırnlıı 'haikkında bir gensoru açılması
na dair önergesi münasebetiyle 253:259 

Kenan Aral (Tunceli) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kamu iktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonunun 1 2 . 5 , 1964 ta
rih vo 468 eayılı Kanunun 3 neü maddesi 
gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin denet tini sonuçları hakkındaki 
raporlara dair 466:471 

İsmail Arar (Kocaeli) - Türkiye l-îii-
yük Mİlle't Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonunun 12 . 5 . 1964 ta
rih ve 468 sayılı Kanunun 3 neü maddesi 
gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin denetimi sonuçlan hakkındaki 
raporlara dair 524 

— Yüksek Hâ'kİmlcr Kuruluna üye se
çimi münasebetiyle 524 

Talât Asal (Zonguldak) - Ağrı Millet-
yekili Abdülbâri Akdoğan'ın, Türkiye'deki 
kömür fiyatlarının yeniden tesbit edilmesi 
için Hükümet hakkında bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 194:196 



— 25 — 
Sayfa 

— istanbul Teknik üniversitesi 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3)' 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasansı münasebetiyle 140:141 

Hüseyin Ataman (İstanbul) - Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nm, Batı - Trak
ya, Oniki adalar ve Kıbrıs konularında, 
millî politikamızın tesbiti için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 210:217 

İhsan AtaÖv (Antalya) - Aydın Millet
vekili Reşat Özarda'nm, Batı -Trakya, On
iki adalar ve Kıbrıs konularında, millî po
litikamızın tesbiti için bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 418:421 

— Gece öğretimi yapan, yüksek dere
celi Akşam Telmik okulları ile Akşam 
Yüksek Tekniker okullarında görevlendiri
lecek öğretmenler ve öğretim üyeleri ile 
asistan ve diğer personele verilecek ek üc
ret Kanunu hakkında 160 flBl 

— istanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 

Sayfa 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 138; 

139,146 
— Yozgat, Milletvekili Yusuf Ziya Ba-

hadınh'nın, öğretmeni kış ortasında naklet
tiği, Bakanlık emrine aldığı, görevine son 
verdiği ve Danıştay kararlarını uygulama
dığı iddiasıyle Millî Eğitim Bakanı hakkın
da* bir gensoru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 350:351 

Mehmet Ali Aybar (istanbul) • Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nm, Batı - Trak
ya, Oniki adalar ve Kibrıs konularında, 
millî politikamızın tesbiti için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 407,408 

Kemal Aytaç (Muş) - Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun 12. 5 .1964 tarîh ve 
468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin
ce hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin denetimi sonuçları hakkındaki rapor
lara dair 564 

B 
Yusuf Ziya Bahadınlı (Yozgat) - öğret

meni kış ortasında naklettiği, Bakanlık em
rine aldığı, görevine son verdiği ve Danış
tay kararladım uygulamadığı îlddiasiyle 
Millî Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 350 

Halil Ballos (Urfa) - Viranşehir ilçesi 
içinde bulunan Hazineye ait 200 bin dönüm 
arazinin, Özel kişilerle Hazine arasında ih
tilâflara ve düzeni bozan olaylara yol aç
ması yüzünden, bu arazinin topraksız çift
çilere dağıtılmasına dair demeci 242:243 

Turhan Bilgin (Erzurum) - istanbul 
Teknik üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) ve (A/3) İşaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle ve 141:142 

Sadi Bİnay (Bilecik) - Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun 12.5.1964 tarih ve 

468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin
ce hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin denetimi sonuçları hakkındaki rapor
lara dair 487:489,525 .-528,593:596 

Sami Binicioglu (Manisa) - Ağrı Millet
vekili Abdülbâri Akdoğan'ın, Türkiye'deki 
kömür fiyatlarının yeniden tesbit edilmesi 
İçin Hükümet hakkında bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 196:197 

— Korunmaya muhtaç çocuklara, bu 
konuda alınan tedbirlerin ve yapılan yar
dımların yetersizliğine dair demeei. 286:287 

Ahmet Şevket Bohça (Kastamonu) -
Antalya Milletvekili İhsan AtaoVün, ge
ce öğretimi yapan, yüksek dereceli istan
bul Akşam Teknik Okulunda görevlendiri
lecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer 
personele verîleeek ek ücret kanun teklifi 
münasebetiyle 353:154 



Sayfa 
Mahmut Bozdoğan (Adana) - Antalya 

Milletvekili İhsan AtaoVün, gece öğretimi 
yapan, yüksek dereceli İstanbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek öğret
menler ile asistanlara ve diğer personele 
verilecek ek üeret kanun teklifi münase
betiyle 158:159 

ibrahim Boz (Nevşehir) - İthalde alına
cak Damga Resmi hakkındaki kanun tasa-

• mı münasebetiyle 379 
Osman Bölükbaşı (Ankara) . Ağrı Mil

letvekili Abdülbâri Akdoğan'm, Türkiye'-

Metin Cizreli (Diyarbakır) - Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1064 
•tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin denetimi sonuçları hakkındaki 
raporlara dair 528 531 

İhsan Sabri Çağlayangil (Dışişleri 
Bakanı) - Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, Batı - Trakya, Onik'i adalar ve 
Kıbrıs konularında, unillî politikamızın 
tesbiti için bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi «münasebetiyle 421:424 

— Bakanlığın Kıbrıs konusunda çok 
sık açıklamalar yaptığı, Kıbrıs'a sokulan 
Çek silâhları için gerekli tedbirlerin alın
dığı ve izlenen Kıbrıs politikası ikonula-
rmcla demeci. 5:7,7:10 

— Çonıın Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce ve 4ki arkadaşının, Kıbrıs ikili 
anlaşmalar ve Türkiye'deki Amerikan üs
leri .meseleleri ile ilgili dış politika konu
sunda, Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 111: 

118:119:121:122:120,130 
Fethi Çelikbaş (Burdur) - İthalde alı

nacak Damga Resmi hakkında kanun ta
sarısı (münasebetiyle 358:361 

26 — 
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deki kömür fiyatlarının yeniden tesbit edil
mesi için Hükümet 'hakkında bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 15 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa
rıyüce ve iki arkadaşının, Kıbrıs İkili an
latmalar ve Türkiye'deki Amerikan üsleri 
meseleleri ile ilgili dı§ politika konusunda 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair Önergesi münasebetiyle 19:50 

— Usul hakkında 14,15 

c 
Fehmi Oumalıoğlu (Kayseri) - Türkiye 

Millî Talebe Federasyonuna, Osmanlı Ban
kası aracılığı ile, Sovyet Rusya'dan pa
ra ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dai?" 
sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan ile 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in sözlü ce
vapları "münasebetiyle 432:434 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Katıma Komisyo
nunun 12 . 5. 1964 tarih ve- 408 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi gereğince hazırla
dığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dene
timi sonuçlan hakkındaki raporlara 

• dair 463 ;466,507 £11,541 .-542,968 
Ali İhsan Çelikkan (Giimüşane) - Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunim 
3 ncü maddesi gereğince hazırladığı Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuç
ları hakkındaki raporlara dair 473:476 

Abbaa Ali Çetin (Kars) - Türki
ye Büyük Millet Meclisi Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 

. 3 ncü maddesi gereğince hazırladığı Kama 
İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuç
ları hakkındaki rapora dair 500:505 

ç 
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Ali Rıza Çetiner (Ankara) - Antalya 
Milletvekili İhsan AtaÖv'ün, gece Öğreti
mi yapan yüksek dereceli istanbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek öğret-
raenler ile asistanlara ve diğer personeli1 

verilecek ek ücret kanını teklifi münase
betiyle1 152 

Sayfa 
Mustafa Çilesiz (Giresun) - Karadeniz 

bölgesi fındık müstahsilinin sosyal w eko
nomik hayatına tes'ir eden faizci ve halk 
'münasebetleri yönünden önemli ve âcil 
olarak Hükümetin alması gerekli tedbir
lere dair 237:2«9 

Orhan Dengiz (Millî Eğitim Bakanı) • 
Adana Mîlîetveki'lî AH Karcı'nın, Trab
zon Üniversitesi ve diğer yüksek öğretini 
üyelerinin tenıfn edilmesine ve yetiştiril
mesine dair demeci münasebetiyle 340:34'2 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınlı'nm, öğretmeni krş ortasında nak
lettiği, Bakanlık emrine aldığı, görevine 
son verdiği iddİasivlc Millî Eğitim Bakanı 
hakkında bi'r gensoru aeri'ınasm-a dair öner
gesi münasebetiyle 050:055 

İbrahim Deriner (Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı) - Cumhuriyet Halk Paıti
sinin Meclîs Grupu Başkanvckili Turhan 
Feyzioğlu'nun, petrol boııı hattının hisse 
senetlerinin1 özel kişilere satılmak isten
mesi, Petrol Ofisi ile ilgili- olarak yapılan 
bâzı tasarruflar, rafineriler ve ham petrol 
fiyatları konularında Bakanlar Kumlu 
hakkında bir gensoru açıl'masma dai'r 
önergesi münasebetiyle 001:005 

Nihat Diler (Erzurum) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşeb
büsleri- Karma. Komisyonunun 12 . 5 . 1%4 
tarih ve 4G8 sayılı Kanunun 3 neü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi1 

Teşebbüslerinin denetimi sonuçlan1 hak
kındaki raporlara dair 505 ;53R 

Hasan. Dinçer (Adalet Bakanı) - Kay
seri1 Milletvekili Fehmi Oumalıoğlu'nui], 
Tü'rki'yö Millî Tal'dıe Federasyon»IM, Os
manlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
da» para ve! aynî yardım yapıldığı hak
kındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair sorusu münasebetiyle 402 

Mithat Dülge (Manisa) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonunun 12.5 .1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun! 3 neü' mad
desi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerini'u denetini* sorvnchm1 hak
kındaki raporlara dair 565:566 

Cengiz Ekinci (Kars) - Aydnı Millet
vekili Reşat Özarda'nm, Batı - Trakya, 
Oniki Adalar ve Kıbrıs konularında, millî 
politikamızın resbiti için bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi münasebetiyle 417 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadml'ı'mu^ öğretmeni kış ortasında nak
lettiği, Bakanlık emrine aldığı, görevine 
son1 verdiği ve Danıştay ka'rarlarm'i uygu
lamadığı iddiasi'yle Millî Eğittin Bakam 
hakkında bîr gensoru açıl'masma: dair 
önergesi münasebetiyle 050 

Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) - An
talya Milletvekili Ihsaı* Ataov'ün, gece 
öğretimi yapan, yüksek dereceli İstanbul 
Aksam Teknik Okulunda görevlendirile
cek öğretmenle!" ile asistanlara ve diğer 
personele verilecek ek ücret kanun tek
lifi münasebetiyle 157:158 

— Aydm Milletvekili Reşat özarda'-
1*111, Batı : Trakya, Oııîki Adalar ve Kıb-
rrs konulanımla, millî politikamızın tesbiti 
içhr bîr genel görüşme anılmasına dai'r 
önergesi münasebetiyle 406,407 



Sayfa 
— Çorum Mil'I'etvekili' Hasan Lâtif Ma-

rıyü>ee< ve iki arkadaşımın, Kıbrıs İki'li1 Aır-
1 aşmalar ve '.Türk iye'deki Amerikan üsleri 
meseleleri il'o ilgili dı'ş politika konusunda, 
.Anayasanın 89 nen maddesi gereğince, 
Hükümet halikında bir gensoru açıtonatmi'a 
dair öıvergesİ m una seb e tiyle 106:107 

Memduh Erdeınir (Kırşehir) - Oıırnhu-
ı iyot Halk Partisinin ıVIeelis Orapu Jiaş-
kanvekili Turhan Ftiyzioğlıı'mm, petrol 
boru hattının' hfase senetlerinin Özel kişi 
krö satılmak istenmesi, Petrol Ofisi ile il
gili olarak yapılan bâzı tasarruflar, rafi1-
neriler ve banı petrol fiyatları konuların
da Bakanlar Kurulu hakkında bir genso
ru an'Imasımı dair önergesi mn'n'asebe'tiyle 259: 

200 

- - TÜrkiyo Büyük Millet Möcliîû Ka
mil İktisadi! Teşebbüsleri Kamı a Komis
yonunun İ2 . 5 , .1904 tarih ve 468 sayılı 
Kanunun !î ncü maddesi gereğince hazırlan
dığı Kamu İktisadi! Tc!§«bbiisl!C!•ilnlîıı.• dene
timi sonuçları' hakkındaki raporlara dair 470: 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Cunuhu-
riyet Halk Partisinin Me«lİs Grupu Bag-
kanvelkili Turiıan Feyzioğlu'nun, petrol 
(boru 'hattının hıistse senetlerinin özel ld§iı 
lere satıdmask istanm-esi, Petrol Ofisi ile 

Turgut Göle (Kars) - Türkiye Büyük 
Mallet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsle
ri Kanma Komisyonunun 12 . 5 . 1964 ta
rih ve 468 sayılı Kanunun 3 neıü maddesi 
gcreğinıce hazıriadığı Kamu İktisadi Te

şebbüslerimin dendtıimi sonuçları hakkın
daki raporlara dair 582:584 

Kasım G-üIek (Adana) - Türkiye Bü
yük Millet M'eclisi Kamu "İktisadi Tes/öb-
ıbüslon Karma Komisyonunun 12.5,1964 

28 — 
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Nihat Erim (Çorum) - Çorum Millet
vekili Hasan Lâtif Sarıyüce ve iki anka-i 
daşının Kubrıs îkili Anlaşmalar vo Tür-
ılriyeVloki Amerikan .üıslcri meseleleri ile 
ilgili dış politika ikonuısunda Hüteüımet 
(hakkında 'bir ıgonsoru açılmalına dair 
önergesi .münaseibeti'ylp 70 fift 

Feridun Cemal Erldn (Ordu) - Aydın 
Milletvekili Reşat Özarda'nm, Baıtı - Al
manya, Oniki Adalar ve Kılbrııs konula
rında, 'mallı polittilkannam tesibiti için bîr1 

genci görüşme açılmasına dair önengesi 
ımünaselbetiyle 408:41<6 

Muammer Erten (Manisa) - Ege 'tütün 
piyasasının açılmak ilker'e 'bulunduğu bu
günlerde ekicilerin mahsullerimi düşük fi
yatla satmaya •mcdbıır kalarak zarara 
uğramalarının önleiMrosi ve ıbu konuda! 
ıtedbir alınmasına dair 338:389 

Arif Ertmıga (tzmir) - İzmir'de ndja-> 
ti yağ fabrikalarmdaki grevlerin doğur
duğu sonuçlarla müstahsil ve mrüıstehlitkin 
uğradığı »ararlara ve bu 'konularda Hü
kümetin 'gerekli tedıbirlori alımasına dair 06: 

ilgili »olarak yapılan ibâzı 'tasarruflar, ra
fineriler ve ham petrol fiyatları konula
rında Bakanlar Kurulu ' lıa'kkınrîa bir 
gensoru açılmasına dair önergesi mıüna'-
edbdtiylc 246:253,294:301 

tarih Ve 468 sayıü Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
T ş̂efb'bıüsl-eninin denetimi sonıiıçları lıak-
kımdalki raporlara dair Cumhuriyet Sana-
ttosu Başkanlığı «teskeresi ve Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru münasebetiyle. 481:487 

Arif Hikmet Ctüner (Kırklareli) - İt
halde alma«ak Damga Resmi hakkımla 
kanun tasarısı münasebetiyle. 871 

G 

F 
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Muslihittin Öürer (Sakarya) - Türki-
İriye Büyük Millet Meclisi Kamu İkti
sadi Teşdbbüsl-eri Katıma Komisyonunun 
•12 . 5 , 1905 tarih -ve 468 sayılı Kanunu» 

Behice Hatko (Boran) (ürfa) - Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'mn, Batı - Trak
ya, Onibî Adalar ve Kılbrıs konularında, 
millî .politikamızın' teslbiti için foir genel 
(görüşrate açılmasına dair önengesi imama-
sdbetiyle 407,408 

İhsan Kabadayı (Konya) • ithalde 
alınacak Damga Resmî hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle. 376:378,S79 ;381 

AH Karcı (Adana) - Çorum Mille*v-e-
'kili Hasan l â t i f fâanyüee v* iki arkada
şının, Kılbrıs ikili Anlaşmalar ve Türki-
yeVleki Amerikan üsleri meseleleri ile .il-
güî duş politika konusunda, Hükümet 
haklkında Mr gensoru aç ılımasına, dair 
önengesi münasebetiyle l'(>4r129:130 

— İthalde aluıacak Damga Resmi 
hakkında kanun tasarısı münaselbetiyle. 315: 

316 
— Traibzon Üniversitesi ve diğer yük

sek öğretim kuruluşlarının eksik bulunan 
öğretim üyelerinin temin edilmesine ve 
yetiştirilmesine dair demeci ve >Millî Eği
tim Balkanı Orfhan Dengiz ile içişleri Ba
kanı Faruk Saikan'm, eovaıbı 339:340 

Faik Kırbaşk (Burdur) - İthalde alı
nacak Damga Resmi hakkında kanun ta
sarısı raıünasetbetiyle 313 £15,306:367,374:875 

Sayfa 
3 ncü ımaddesİ gereğince hazırladığı Ka
mu llttisadi Tesabbüslerinin denetimi so
nuçları hakkındaki raporlara dair 492496, 

542:644 

— Çorum -Millotve'kilî Hasan Lâtif! 
Sarjyüee ve İki arkadaşının Kı'bns İkili 
Anlaşmalar ve Türkiye'deki Amerikan 
üsleri ınveseileleri ile ilgili dış politika ko
nusunda Hüknimelt hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münaselbetiyle î f i ^ i 

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) • İstanbul 
Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 145,146 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınlı'nın, öğretmeni Kış ortasında nak
lettiği, Bakanlık enirine aldığı görevine son 
verdiği ve Danıştay kararlarını uygula
madığı iddiasiyle Millî Eğitim Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle. 346:347 

Tevfik Koraltan (Sivas) - İthalde alı
nacak Damga Resmi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle ofi2,368:369 

Feyyaz Koksal Kayseri) - İthalde alı
nacak Damga Resmi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 368 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun 12 . !3 , 1964 tarih ve 468 sayılı 
Kttınmun 3 nen maddesi gereğinee hazır
ladığı Kamu İktisadi Teşebbüs]erinin <lc-

H 

Sayfa 
Hilmi İşgüzar (Sinop) - İthalde alına

cak Damga Resmi halkkında kanun tasa
rısı .münaselbetiyle 316:317 

K 
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netimi sonuçlan ha klandaki raporlara 
dair 551:557 

Talât Köseoğlu (Hatay) - İthalde alı
nacak Damga Resmi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 367 

— Yüksek Hâkimler Kumluna üye se
cimi münasebetiyle 189 

Âdil Kurtel (Kars) - Çorum Millctve-
Ürilli Hasan Lâtif SaıruytüJGe Te İM arikada-
şınan, Kılbra ilkdÜ anlatmalar ve TÜFİriye'-

Nazmi Oğuz (Mardin) - Orman olmadı-
dı halde orman tahdit komisyonları tara
fından orman sahası içimle gösterilen ve on 
binlerce vatandaşın tapulu arazileri üzerin
deki tapu haklarını kaldırarak onları ıstı
rap içinde bırakan davranışlar karşısında 
Hükümetle âcil tedbir alınması hususunda 
demeci 290:292 

Süleyman Onan (Kırgehir) - İthalde 
aîmacak Damga Resmî hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 362,363,373:374,375:376 

— Yüksek Hâkimler Kuruluna üye se
çimi münasebetiyle 189:190 

Hamdi Orhon (Trabzon) - Gece öğ-

Sayfa 
fdielkl Almetrikanı iMerî meseleleri il* üLgUl 
ıcbg pdlittSka tonlusunda, Hüflöülmet halûkun
da bir gensoru açılmaaına dair önergesi mü
nasebetiyle 101:103 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun 12 . 5 , 1964 tarih ve 468 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince hazır
ladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de
netimi sonuçları hakkındaki raporlara 
dair 586:589 

retimi yapan, yüksek dereceli Akşam Tek
nik okulları ile Akşam Yüksek Tekniker 
okullarında görevlendirilecek öğretmenler 
ve öğretim üyeleri ile asistan ve diğer 
personele verilecek ek ücret Kanunu müna
sebetiyle 163 

Sabahattin Orhon (Cumhuriyet Se
natosu Giresun Üyesi) - Türkiye Büyük 
Millet Meclîsi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun 12 . 5 . 1964 tarih ve 
468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gere^ 
ğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin denetimi sonuçlan hakkındaki 
raporlara dair 461 

Zeki Memişoğlu (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) - Gece öğretimi yapan, yüksek 
dereceli Akşam Teknik okulları ile Aksam 
Yüksek Tekniker okullarında görevlendiri
lecek öğretmenler ve öğretim üyleri ile asis
tan ve diğer personele verilecek ek ücret 
Kanunu hakkında 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Ticaret Ba
kanı) - Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Marıyücc'nin, ımıkinalı tarım araçlarının 

M 
! Devletçe ithal edilerek Zirai Donatım Ku-
I rıııııu ve Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle 
'• satılmasının düşünülüp düşünülmediğine 

dair Ticaret ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu münasebetiyle 425:428 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
•j Çilesizin, Karadeniz bölgesi müstahsilinin 

sosyal ve ekonomik hayatına tesir eden fa
izci ve halk münasebetleri yönünden önemli 
ve âcil olarak Hükümetin alması gerekli 
tedbirlere dair demeci münasebetiyle 289:290 

O 
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Sayfa 
Oevat önder (Erzurum) — İthalde alı

nacak Damga Resmi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 361,363:364 

Faruk önder (Konya) - Çorum Milletvc-
Hasan Lâtif Sanyüce ve iki arkadaşının, 
Kıbrıs ikili anlaşmalar ve Türkiye'deki 
Amerikan üsleri meseleleri ile ilgili dış 
politika konusunda, Hükümet hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi müna-
sebetiylc 16:18 

Reşat Öaarda (Aydın) - Ağrı Milletve
kili Abdülbâri Akdoğan'ın, Türkiye'deki 
kömür fiyatlarının yeniden tesbit edilmesi 
iein Hükümet hakkında bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 134:192 

— Kıbrıs konusundaki en son olaylar, 
Çek subaylarının sözde polislere eğitim 
yaptırmakta oldukları ve Türklere akar 
yakıt verilmediği konularında gündem dışı 
demeci 67:68 

— Batı - Trakya, Oniki adalar ve Kıb
rıs konularında, millî politikamızın tesbiti 

Sayfa 
için bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 198:209 

— İthalde alınacak ' Damga Resmi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 320:321, 

381:382 
— Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Ka

mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun 12 . 5 . 19C4 tarih ve 4G8 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince hazır
ladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de
netimi sonuçları hakkındaki raporlara 
dair 545:551,597:508 

Zafer Nihat özel (Denizli) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kûmu îktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1904 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu Ik-
ti:=ndi Teşebbüslerinin denetimi sonuç
ları hakkındaki raporlara dair 531 535 

Nazmi özoğul (Edirne) - İthalde alı
nacak Damga Resmi hakkında kanun tasa
mı münasebetiyle 319:320,3G4,369:370 

Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kabu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1964 
tarih ve 4G8 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı Kaınu îk-

soııuç-
601:602 

tisadi Teşebbüslerinin denetimi 
lan hakkındaki raporlara dair 

Şerafettia Paker (Sakarya) - İthalde 
alınacak Damga Resmi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 367:368 

Kemal Sanibrahimoğlu (Adana) -
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, gece 
öğretimi yapan, yüksek dereceli İstanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek 
öğretmenler ile asistanlara ve diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifi mü
nasebetiyle 154:156 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 138 
139:140,141,143:144 

Hasan Lâtif Sanyüoe (Çorum) - Ken
disi ile iki arkadaşının Kıbrıs ikili, anlaşma
lar ve Türkiye'deld Amerikan üstleri mese
leleri ile ilgili dış politika konusunda, 
Anayasanın 69 neu maddesi gereğince, Hü
kümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergeleri münasebetiyle 121:122,123 

— Makinah Tarım araçlarının Devletçe 
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ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri elliyle satılma
sının düşünülüp düşünül m ediğine dair Ti
caret ve Tanın bakanlarından sözlü sorusu 
münasebetiyle 428:430 

— Türkiye Büyült Millet Meclisi Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis-
yonunuu 12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı 
Kanunun ,'3 ncü maddesi gereğince hazır
ladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de
netimi sonuçları hakkındaki raporlara 
dair 538:54i 

— Verilen takbih cezası münasebe
tiyle 121:122,123 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınlı'nın, öğretmeni Kıs ortasında nak
lettiği, Bakanlık enirine aldığı görevine son 
verdiği vo Danıştay kararlarını uygula
madığı iddiasiyle Millî Eğitim Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle ' 350 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kabu İktisadi Te
şebbüsleri Karına Komisyonunun 12.5.1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuç
lan hakkındaki raporlara dair 561:564 

İlyas Seçkin (Ankara) - İthalde alına
cak Damga Resmi hakkında kanun tasarısı 
ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle :109:313,364:366 

Sayfa 
Refet Sezgin (Devlet Bakanı) - Tür

kiye Büyük Millet Meclisi (Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1964 
tarih ve 468 sayıl'ı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuç
lan hakkındaki raporlara dair 505:507 

trfan Solmazer (Tokat) - Türö%ie 
Büyük Millet. Meclisi Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuç
ları hakkındaki raporlara dair 584:586 

Kemal Doğan Sungun (Zonguldak) Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karına Komisyonunun 12.5.1964 
tarih ve, 4G8 sayıl'ı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu ik
tisada Teşebbüslerinin denetimi sonuç
lan hakkındaki raporlara dair 577:582 

Faruk Sükan (İçişleri Bakanı) - Ada
na Milletvekili Ali Karcı'nıu, Trabzon Üni
versitesi ve diğer yüksek öğretim üyeleri
nin temin edilmesine ve yetiştirilmesine da
ir demeci münasebetiyle 342:443 

— Kayseri Milletvekilli Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federas
yonuna, Osmanlı Bankası aracılığı ile, 
Hovyet Rusya'dan para ve aynî yardım ya
pıldığı hakkındaki neşriyatın doğnı olup 
olmadığına dair sorusu münasebetiyle 431,434: 

435-

Abmet Şener (Trabzon) - İstanbul Tek- | 
nik Üniversitesi 1966 yıllı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/1) ve (A/3) işaretli cetvellerde j 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı i 
münasebetiyle 144 

— İthalde alınacak Damga, Resmi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 355:356 

Kemal Şensoy (Ordu) - İthalde alına

cak Damga Resmi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle . 356,361:362,376 

Adnan Şenyurt (Erzurum) - Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı Kamu İk
tisada Teşebbüslerinin denetimi sonuç
lan hakkındaki raporlara dair 498:500 
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Sayfa 
Enver Turgut (İzmir) - Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Te
şebbüsleri 'Karma Komisyonunun 12.5.1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
de»! gereğince hazırladığı Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuç
ları hakkındaki raporlara dair 600:601 

Mehmet Turgut (Sanayi Bakanı) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1964 

Sayfa 
tarih ve 468 sayii'ı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırl'adığı Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuç
lan hakkındaki raparlara dair 557:561,598: 

600 
Hasan Türkay (Ankara) - Karayolları, 

DSİ ve YSE isçilerinin maaşlarını za
manında alamadıklarına, bu konuda ge
rekli tedbirlerin alınmasına dair demeci. 957$6 

u 
Fahri Uğrasızoğhı (Uşak) - Antalya 

Milletvekili ihsan AtaöVün, gece öğre
timi yapan, yüksek dereceli istanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendiri-
rilecek öğretmenler ile asistanlara ve di
ğer personele verilecek ek ücret kanım 
teklifi münasebetiyle. 152:253 

— Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis 
Grupu Başkanvekili Turhan Peyzİoğlu'-
nun, petrol boru hattının hisse senetle
rinin Özel kişilere satılmhak İstenmesi, 
Petrol Ofisi ile ilgili olarak yapılan bâzı 
tasarruflar, rafineriler ve ham petrol 
fiyatları konularında Bakanlar Kumlu 
hakkında bir gensora açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle, 245:246 

— Gece öğretimi yapan, yüksek dere
celi Akşam Teknik -okulları ile Akşam 
Yüksek Tekniker okullarında görevlendi
rilecek öğretmenler ve öğretim üyeleri 
ile asistan ve diğer personele verilecek ek 
ücret kanunu hakkında. 159:160 

— Yozgat, Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadmh'nın, öğretmeni kış ortasında 
naklettiği, Bakanlık emrine aldığı, göre
vine son verdiği ve Danıştay karar
larını uygulamadığı iddiasiyle Mîllî Eği
tim Bakanı hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle, 349:850 

Hayrettin Uysal (Sakarya) - ithal
de alınacak Damga Besmî hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle. 357 

— Yozgat, Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadmh'nın, öğretmeni kış -ortasında 
naklettiği, Bakanlık emrine aldığı, göre
vine son verdiği ve Danıştay karar
larını uygulamadığı iddiasiyle Millî Eği
tim Bakanı 'hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle. 351:363 

Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) - İthal
de alınacak Damga Resmî hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle. 356" 

Beşit Ülker (İstanbul) - Antalya Mil
letvekili ihsan Ataöv'iin, gece öğretimi 
yapan, yüksek dereceli istanbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek Öğ
retmenler İle asistanlara ve diğer perso
nele verilecek ek ücret ka^un teklifi ınü-

ü 

nasebetiyle. 156:157 

— Gece öğretimi yapan, yüksek dere
celi Akşam Teknik okulları ile Akşam 
Yüksek Tekn.üker okullarında görevlendi
rilecek öğretmenler "ve öğretim üyeleri 
ile asistan ve diğer personele verilecek ek 
ücret kanunu hakkında. 161:162,165 
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- - İthalde alınacak Damga Resmî 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle. 357: 

358 
— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-

hadınlı'nın, Öğretmeni kış ortasında nak
lettiği, Bakanlık emrine aldığı, göre
vine son verdiği iddiasiyle Millî Eğitim 
Bakanı hakkında bir gensoru sıçılmasma 
dair önergesi münasebetiyle. 348:349 

— Cumhuriyet Halk Partisinin Meclîs 
Grupu Daşkanvekili Turhan Feyzioğlu'-
nua, petrol boru hattının hisse senetle
rinin özel ki§İlere satılmak istenmesi, 
Petrol Ofisi ile ilgili olarak yapılan bâzı 
tasarruflar, rafineriler ve ham petm] 
fiyatları konularında Bakanlar Kutulu 
hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle. 265 :269 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Ha-
rıyüce ve iki arkadaşının Kıbrıs ikili 
anlaşmalar ve Türkiye'deki Amerikan üs-

Sayfa 
İPi'i meseleleri İle ilgili dış politika ko
nusunda Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle. 08: 

101,103,105:106,107:1.M 
—- Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-

hadınlı'ıım, öğretmeni kış ortasında nak
lettiği, Bakanlık emrine aldığı, göre
vine son verdiği iddiasiyle Mîllî lüğithıı 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle. 347:348 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamo
nu) - îthalde alınacak Damga Resmî hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle, 373 

M. Kemal Yılmaz (Aydın) - Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun .12 . » , 
19G4 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 neîi 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu ikti
sadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları 
hakkındaki raporlara dair. 495:498 

— . > . • > 0 < l , « • . . • 


