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F i h r i s t 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Açık bmhınan Çalışma Bakanlığına 

Köy İşleri! Bakanı Turgut Toker'in ve 
Köy İğleri Bakanlığına da Samsun Millet
vekili Salâhattin Kılıç'ın atanmaları 
(3/1040) 8. 

— Başbakan Süleyman Demirci'm, Ka-
raçi'ye yaptığı seyahat sırasında kendisine 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik 
etmesi (3/1050) 227 

— Karaçi'ye yaptığı seyahatte Başba
kan Süleyman Demirel'e refakat eden Dış-

Sayfa 
fişleri Bakanı Ilışan Sabri Çağlaya ngil'e 
Devlet Bakanı Scyü üztürk'ün vekillik et
mesi (3/1049) 227 

— Samsun Milletvekili Salâhattin Kı
lıç'ın Köy İşleri Bakanlığına atanması 
(3/1040) 8 

— Vazife ile yurt dışına gidon Adalet 
Bakanı Hasan Dinçcr'c Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etmesi 
(3/1046) 136 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Şeker Bayramı ve Yıılbaşı münase
betiyle Meclis çalışmalarına 23 . 12 . .1968 
Pazartesi günü sabahından 1 . 1 . 1969 
Çarşamba günü akşamına kadar aravcril-
mesi 

— Petrol boru hattının kurulacak bir 
şirkete devredilmesi ve bu şirket hissele
rinin % 49 oranında Özel kişiÜere satıl-

10 

ması, İPRAŞ ve ATAŞ rafinerilerinin ge
nişlettim esine izin verilmesi ve getıeıl pet
rol politikamızın incelenmesi hususunda 
kurulan Araştırma Komisyonu tutanakla
rının basılmış olduğu ve Arşi'v Şefliğinde 
dağıtıldığı hakkında Başkanlığın açıkla
ması. (10/6,7,8) 230 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'ın, halkın beslenme şartlarının 
ve gıda rejiminin ilmî olarak incelen
mesi file ıslâh edilmesi ve halkın sağlığını 

koruyacak politikanın tâyini için Anaya
sanın 89 neu maddesi gereğince bir Genel 
görüşme açılmasına dair önergesi, (8/39) 227: 

229 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 

1073 — 4753 sayılı Kanuna bir madde 

eklenmesi hakkında Kanun 12 105 

28 453, 

577 =597,600 =601,602:605,634]655;056, 

772:775,790,815,023:826 

No. Cilt Sayfa 
1074 — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/3) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 28 6 

29 529 
30 12: 

13,90,106:109,138,163,172:175,239,240, 
248,257:260,285,286,328,337:340 



— 4 
No. Cilt Sayfa 
1075 — İstanbul Üniversitesi 1968 Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Ka
nun 28 618 

29 529 
30 13: 

18,90,110:113,138,163,17e =179,239,240, 
248,261:264,285,286,328,34i:344 

1076 — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 29 110 

29 529 
30 18 i 

25,90,114:117,137,163,180:183,239,240, 
248,265=268,285 =285,286,328,345,348 

1077 — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ' ve (A/2) işaretli cet- • 

vellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kamın 28 617 

29 529 
30 25: 

32,90,118:12i,] 38 =139,163,184=187,239,240, ' 
248,269 =286,272,286,328,349 =352,429 

1078 — Mülki idare amirliği tazminatı • 
hakkında Kanun 21 585 

28 609 
29 554 
30 72 = 

90 
1079 — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile 

İlk öğretmen okullarının birleşti
rilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 2 216 

7 504 
16 318, 

379:382,482:491,492:494 
21 543 
27 467 
29 553: 

554 
30 468: 

479 
1080 — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 30 2.11 

30 461, 
466=468,500,505 =508,515,567,573:576 

No. Cilt Sayfa 
1081 — Ankara Üniversitesi kuruluş 

kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek Kanun 27 355 

29 489 
30 160: 

162 

1082 — 5247 sayılı İstanbul Üniversi
tesi kuruluş kadroları Kanununa 
ek Kanun 24 604 

29 257 
30 142: 

152 

1083 — 5247 sayılı İstanbul Üniversi
tesi kuruluş kadroları Kanununa 
ek Kanun 28 6 

29 489 
30 157: 

160 

1084— 5247 sayılı İstanbul Ünivcrsi-' 
tesi kuruluş kadroları Kanununa 
ek .Kamm 28 317, 

952 
30 152: 

157 

1085 — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında Kanun 28 618 

30 512, 
542:543,567,581 =584,628,629,668,674 =677 

1086 — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 29 36 

1087 — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 28 618 

30 513, 
545 =546,567,589 =592,628,629,669,682 =685 

1088 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı bütçesine ek 
ödenek verilmesi hakkında Kanun 29 256 

30 513, 
546 =547,568,593 =596,628,629,669,686 =689 



No. Cilt Sayfs 
1089 — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 29 307 

30 513, 
547 =548,568,597 =600,628,629,669,690:693 

1090 — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
imar ve iskân Bakanlığı Üe Mali
ye Bakanlığı kısımlarına 49 900 000 
liralık ek ödenek verilmesi hakkın
da Kanun 29 307 

30 513, 
548,568,601 =604,629,629,669,694 =697 

1091 — 1968 yıh Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kamın . 30 211 

30 513, 
548 =551,568,605 =608,629,629,669,698 =701 

1092 — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

— Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 
İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpa-
la ve 21 arkadaşının, Emekli sandıkla-
riyle Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigor
taları kanunlarına tabi işyerlerinde geçen 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bir maddenin l'âğvı hakkında
ki kanun teklifinin, havale edilmiş oldu
ğu Çalışma, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilecek 6 şar üyeden kumlu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair tez
keresi. (2/756, 3/1057) 423=424 

— İstanbul Milletvekili Kaya özdemir'-
in, «274 sayıli Sendikalar Kanununun bâzı 
maddelerinin dcğSştirilmesi ve 657 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin (C) bendinin 
kaldırılması hakkındaki» ve «275 sayılı 
Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair» kanun teklifinin, havale edlmiş ol
dukları Çalışma, Adalet ve Plân komisyon
larından seçilecek 4 er üyeden kumlu bir 

No. Cilt Sayfa 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 30 211 

30 513, 
551 =556,568,609 =612,629,629,669,702 =705 

1093 — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 30 211 

30 513, 
557 =563,568,613 =616,629,629,669,706 =709 

1094 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 
yılı bütçesine 700 000 liTalık eli öde
nek verilmesi hakkında Kanun 30 211 

30 513, 
563 =564,568,617 =620,629,629,669,710 =713 

1095 — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 30 211 

, 30 513, 
564:567,568,621=624,629,629,669,714:717 

Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi. (2/796, 2/791, 4/372) 423 

— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ile Sinop Milletvekili Mustafa 
Kaptan'ın 5616 sayılı Kanunun 1 rici mad
desinin (a), (e) fıkralarının değiştirilmesi 
hakkındaki (2/622), 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, 6972 sayılı Korunmaya 
muhtaç çocuklar hakkındaki Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan (2/168) 
sayılı tekliflerinin; 

İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala'nm, TCDD İşletmesinde çalışan 
bir kısım memurların kıdemlerinin tanın
ması hakkındaki 881 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesinin tadili hakkındaki, (2/755) 
esas sayılı kanun teklifini görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyona havalesi (2/755, 
2/622, 2/768, 3/1061) 465 

— Maüiiye Bakanı Cihat Bilgehan'm, 
vergi kanunlarında düzenleme yapılması
na dair kanun tasarısının, havale edil-

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 



* 

Sayfu 
iliği İçişleri, Ulaştırma, Ticaret, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilecek üçer üyeden mütevekkil bir 
CJ-tMjiei Komisyonda görüşülmesi hakkında 
önergesi 138 

— Malîye Komisyonu Balkanlı ğıuııı, 
Türk Silâhlı 'Kuvvetleri Personel Kanu
nunun gee.ici 2 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının, aynı 
kanunun 172 ııci maddesinin değigtiril-

MECLİS ARAŞTDUV 

— C. H. P. Meclis Orapu Başkanvekil-
leri Turhan Feyzioğlu ve Hilmi incesulu'-
nuu, Petrol boru hattının kurulacak bir 
şirkete devredileceği bu şirket hisseleri
nin % 49 oranında özel kişilere satılması 
ve îpraş ve Ataş rafinerilerinin geniş
letilmesine izin verilmesi konularında in
celeme yapmak üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair (10/6) 230 

— Millet Meclisi A. P. Grupu Başkan-
vekiUcri Aydın Yalcın ve Hüsamettin Ata-
heyli'nin, C, H. P. Millet Meclisi Onıp 
"Başkanlığının 16 . 11 . 1.966 tarihli öner
gesinde İstemiş olduğu Meclis araştırma
sına Geneli petrol politikamızın incelen
mesi hususununda ithal edilmesi hakkında 
(10/7) 230 

— Millet Meclisi O. Tl. P. Grup Baş
kan vekili eri Turhan Feyzioğlu ve Hilmi 
"JTK*esuîu'nun, evvelce sunmuş oldukları 
Petrol konusu ile ilgiıli 16 . 11 .1966 tarihli 
Meclis araştırması önergesine aynı konu 

— Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yıl-
maz'ın, Adalet Partisine girmesi sebebiyle 
bağımsızlar kontenjanından seçilmiş ol
duğu Millî Savunma Komisyonu üyeliğin
den çekilmiş olduğuna dair önergesi, 
(4/373) 466 

— Grup temsilcilerinin, bâzı tasarı ve 
teklifl'erln görüşülmesine imkân sağla
mak üzere, bugünkü gündemde öncelikle 

Sayfa 
meşine dair kanun tasarısını görüşmekte 
bulunan Geçici Komisyona havalesine dair 
tezkeresi. (1/493, 3/1052) 373 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 2 ııci maddesine 1 fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının, 
aynı kanunun 172 nci maddesinin değişti
rilmesine dair (kanım tasarısını görüş
mekte bulunan Geçici Komisyona havalesi 
(1/493) 373 

il'e ilgili 3 hususun eklenmesine daıîr 
(10/8) 230 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın; fiyat artışlarının ve ekonomimiz-
deki dalgalanmaların sebebini araştırmak, 
bilgi edinmek, tedbir ve çarelerini bulmak 
için, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/44) 137:138 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Tür
kiye. hayvancılığının bugünkü haline, ge
leceğine ışık tutmak; hayvancılıkla geçi
nen yurt bölgelerinin ve milyonlarca yurt
taşın refaha kavuşması için aıhnmısı ge
rekli kanuni ve idari tedbirleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclîs Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/43) .10:11 

— Van Milletvekili SaKlı Yıldız'ın, zirai 
mücadeledeki Devlet yardımının artırıl
ması ye vatandaşın mücadeleye teşviki ça
relerini tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (]0/4!5) 229 

görüşülmesine karar verilmiş olan işlerin 
ertelenmesine dair önergesi 8:10 

— Grup temsilcilerinin, Önemi ve ivedi
liği sebebiyle biran evvel kanunlaşması 
gereken ve önceki birleşimden arta kalan 
bâzı kanun tasarı ve tekliflerinin bu bir
leşimde görüşülmesine dair önergesi 139:142 

— Grup temsilcilerinin, Şeker Bay
ramı ve Yılbaşı münasebetiyle Meclis ça-

ÖNERÖELER 

ASI ÖNERGELERİ 
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Stvfa 
lışraalarına 23 . 12 . 1968 Pazartesi günü 
sabahından 1 . 1 . 1969 Çarşamba günü ak
şamına kadar (Bütçe Karma Komisyonu 
bütçe görüşmeleri hariç) araverilmesûne 
dair önergesi. 10 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, Mecüa çahşmaılarma araverilmesin-
den sonraki haftada genel görüşme, Mec
lîs araştırması ve sözlü sorulara Çarşam
ba'dan başka bir gün tahsisine dair öner
gesi. 139:142 

— İstanbul Milletvekili Kaya özdemir'-
in, «274 sayılı Sendikalar Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin (Ç) bendinin 
kaldırılması hakkındaki (ve) 275 sayılı 
Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair» kanun tekliflerinin, havale edil
miş oldukları Çalışma, Adalet ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (4/372) 423 

— izmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
gündemin Öncelikle görüşülmesi kararlaş
tırılan işler bölümünün 4 ncü sırasında yer 
alan «Tütün ve tütün tekeli kanun tasa-

Sayfa 
namın», aynı bölümün 2 nei sırasına alın
masına dair önergesi 230:239 

— Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın, 
vergi kanunlarında düzenleme yapılması
na dair kanun tasarısının, havale edildûği 
içişleri, Ulaştırma, Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer üyeden müteşekkil bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesi hakkında 
önergesi 138 

— Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy 
ve bâzı arkadaşlarının, «Yüksek lalam 
Bıilimleri Akademisi» kanun tekliflerinin 
geri verilmesine dair önergesi (4/371) 373 

— Samsun Milletvekili Namık Kemal 
Tülezoğtoı'nun, milletvekilliğinden çekildi
ğine dair önergesi. (4/369) 136 

— Samsun Milletvekili Salâhattin Kı-
lıç'm, Köy işleri Bakanlığına atanması do-
layısiyle Bütçe ve Plân Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi. (4/370) 136 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, zi
rai mücadeledeki Devlet yardımının artı
rılması ve vatandaşın mücadeleye teşviki 
çarelerini tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesis gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair (10/45) 229 

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Taba
bet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına 
dair 1219 sayılı Kanuna bir geçici madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/140) 212 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Bagıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/346) 212 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
eski Ekrek Köyü öğretmeni Ziya Tan 
kızı Mübeecel Morkoç hakkında 4557 sa
yılı Kanunun (E) bendi gereğince meslek
ten ihracı hakkında Millî Eğitim Bakan
lığınca verilen disiplin cezasının kaldırıl

ması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/219) 212 

— Hendek kazası Kemaliye mahallesi . 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faik özer'in bakiye eczasının affı 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/244) 212 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin 
kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi hakkınnda 
(2/348) 212 

— Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu 
Hani'den doğma, 1317 doğumlu Cuma Ka-
rakılıç (özmodanlı) nın cezalarının affı 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/103) 212 

— 23 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 



Sayfa 
nci maddesinin yeniden düzenlenmesine ve 
bir geçiei madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/540) 131 

— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'-
un, 6023 sayılı Türk*Tabipleri Birliği Ka
nununun 28 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/131) - 2 1 2 

— Ankara üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/560)' 512,543:545,585:588,628,678:681 

— Ankara Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/548) 513,545=546,589 =592,628,682:685 

— Ankara Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/564) 513,547:548,597:600,628,690:693 

— Beden Terbiyessi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvelleri arasında 15 000 000 
liralık aktarma yapılması hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/539) 23:32,118:121,138: 

139,184:187>239,269=272,286,349:352 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin İmar ve 
İskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı kı
sımlarına 49 900 000 liralık ek ödenek 
verilmesi hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/566) 513,548,601:604,629,694:697 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/516) 12: 

13,106:109,13S,172 =175,239,257:260, 
285,337:340 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağh cet
vellerde değişikHik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/561) 18=25,114 = 

117,138,180 =183,239,265 =268,285 = 
286,345=348 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa' bağh cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/590) 513,548=551, 

605:608,629,698=701 
—. 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-
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Sayfa 
vellerde değişikllİk yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/598) 461,466:468, 

505 =508,515,573 =576 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/591) 513,564:568, 

621:624,629,714:717 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1968 yılı bütçesine ek Ödenek 
verilmesi hakkındaki kanun tasarısına da
ir (1/563) 513,546 =547,593=596,628,686:689 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genetl Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/547) 542:543, 

581=584,628,674:677 
— İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına da
ir (1/546) 13118,110:113,138,176=179,239, 

261:264,285,341:344 
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki! kanun ta
sarısına dair (1/593) 513,551:556,609=612, 

629,702:705 
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/595) 513,557=563,613: 

616,629,706=709 
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 

yılı bütçesine 700 000 liralık ek ödenek 
venîlmesi hakkındaki kanun tasarısına da
ir (1/596) 513,563=564,617=620,629, 

710:713 

Çalışma Komisyonu raporu 

— Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri 
hakkında 99 sayıh Milletlerarası Çalışma 
sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/412) 212=213 

Dışişleri Komisyonu raporları 

— Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası
nın 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren 



9 — 

Sayfa 
metinlerinin onayı hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/409) 11,98 •101,138,164: 

167,239,249:252,285,329:332 
— Tarımda asgarî ücret tesbiti usulleri 

hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma 
sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/412) ' 212:213 

— 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de im
zalanan yolcuların Ölmeleri ve yaralanma
ları halinde demiryollarının sorumluluğu 
ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli 539 sayıli 
Kanunla kabul edilen Demiryolları ile 
yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallük mil
letlerarası Andlaşmaya (CIV) ek Andlas-
manın, protokollerin ve nihai Andlaşma-
nın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/423) 11: 

12,102,105,138,168 =171,239,253= 
256,285,333:336 

Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'

in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 399 sayılı Kararın Genel' Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkın
da (5/5) • 627 

— Eski Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1494 sayılı kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Önergesi 
hakkında (5/6) 627 

r - Maliye Bakanı ihsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Gene! Kuru
lunun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 3659 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/31) 628 

— Sürt Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpaeıoğlu, Di
yarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1316 sayılı kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Önergesi hakkında 
(5/4) 627 

Geçici komisyonlar raporları 
Sayfa 

— Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kuru
mu (İTAK) kanunu teklifi hakkında 
(2/614) 285' 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına daıir kanun tasarısı ile Çankırı 
Milletvekili Tahir Akman ve 11 arkadaşı
nın, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve 2 . 8 . 1960 gün ve 
42 sayılı Kanunun birinci maddesinin son 
paragrafının kaldırılması hakkındaki ka
nun teklifine dair (1/557, 2/509) 43:72,122; 

125,139,188:191,239 =240,273 =276, 
286,353:356 

— Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya Mületfekili Fakih özfakih ile Ada
na Milletvekilli Kemal Sarıibrahimoğılu 
ve 23 arkadaşının, Kooperatifler kanunu 
teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım öna
dım'in, Kooperatifler kanunu teklifi hak
kında (1/151, 2/53, 2/232) 319:328,479=500 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
mn, Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manii-
sa Milletvekili Sami Binicioğlu ile Sinop 
Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Tütün ve 
tütün tekeli kanunu teklifli hakkında 
(1/205, 2/198, 2/362) 374:387,425:454,629=669 

Karma Komisyon raporları 

(Anayasa - Adalet) 

— Aydın Milletvekili Sinan Bosna'
nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Başbakanhk tezkeresine 
dair (3/423) 212 

— istanbul Milletvekili Çetin Alt'an'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/450) 212 

(3/549) 422 
(3/568) 422 
(3/769) 212 
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Sayfa 
•—• İzmir Milletvekili AH Abdülsettar 

İksciTin yasama dokunulmazlığının İt aldı
rı iması'hakkında Başbakanlık tezkeresine 

.da i r (3/106) 212 

Maliye Komisyonu rapora 

— 1968 kalkınma istikrazı hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/515) 515:542,577:580, 

628,670:073 

Millî Eğitim Komisyona raporları • 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı hakkında (1/500) 160:163 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı hakkında (1/478) 8:10,142:152 

— 5247 sayılı istanbul Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı hakkında O/HU) 8:10,157:160 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı hakkında (1/532) 8:10,152:157 

— 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 neü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Ka
nuna geçici bir madde ilâve edilmesi hak
kındaki kanun tasan sına dair (1/295) 195 

— Devlet Güzel Sanatlar akademileri 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Muhiddiıı Güven ve 10 arkadaşının. Gü
zel Sanatlar Akademisi kanun teklifi hak
kında (1/480, 2/84) 195 

— Kge Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kamına ek kanun 
tasarısı hakkında (1/526) 8:10,39:43 

— Kge Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara 
ek kanun tasarısı hakkında (1/527) 8:10,32:37 

— Ege üniversitesinde bir Mühendis
lik Bilimleri Fakültesi kurulması ile İlgili 
Kge Üniversitesi kuruluş Kanununa ek ka
nun tasarısı hakkında (J/528) 8:10,37:39 

— Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/552) 8:10,301:319 

S*vf» 
Millî Savunma Komisyonu raporları 

— 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 neü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge-
çiei maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Ka
nuna geçici bir madde ilâve edilmesi hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/295) 195 

— Zonguldak Milletvekili Kemal Do
ğan Sungun ve 34 arkadaşının, Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muvazzaf yüksek mühen
dis ve mühendis subaylara tazminat veril
mesi hakkındaki kamın teklifine dair 
(2/496) 212 

Plân Komisyonu raporları 

— 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilk-
öğretmen okullarının birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 2 nei maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı hakkınnda 
(1/89) 468:479 

— Ankara. Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı hakkında (i/500) 160:163 

— 1968 kalkınma istikrazı hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/515)' 515:542,577:580, 

628,670:673 
— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku

ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa-
. rısı hakkında (1/478) 8:10,142:152 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı hakkında (1/S14) 8:10,157:160 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı hakkında (1/532) 8:10,152:157 

— Devlet Güzel Sanatlar akademileri 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Muhiddiıı Güven ve 10 arkadaşının, Güzel 
Sanatlar Akademisi kanun teklifi hakkın
da (1/480, 2/84) 195 

—- Kge Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısına dair (1/526) 8:10,39:43 

— Kge Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara 
ek kanun tasarısına dair (1/527) 8:10,32:37 
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Sayfa 

— "Rgo üniversitesinde bir Mühendis
lik Bilimleri Fakültesi kurulması ile ilgili 
Ege Üniversitesi kuruluş Kanununa ok ka
tıntı tasarısı hakkında (1/528) 8:10,37:39 

— Gece öğretimi yapan üniversitelerde 
öğretim üyeleri* ile yardımcılarına ve diğer 
personele ek üeret verilmesine dair kanun 
tasamı hakkımla (1/552) 8:10,301:319 

— ({ümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, mülki1 idare amirliği tazminatı 
hakkında itamın teklifine dair (2/495) 72:90 

— 2262 sayılr Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasKrama dmr (1/553) 8:10,286:301,361: 

364,373:374,388:391,425,455.458, 
466,501:504,515,563:572 

— Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin de-
ğilstİTİlmesi-ne dair olan 16 . 7 . 1965 tarih 
ve 699 sayılı Kamımın 1 wr ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dai'ı* İtamın tasa
rısı hakkında (1/510) 240:248,277:280,286, 

357:360 
— Zonguldak Milletvekili Kemal Do

ğan Sungmt ve 34 arkadaşınm, Silâhlı Kuv
vetlerde görevli' muvazzaf yüksek mühen
dis ve mülıemlfs subaylara tazmtırat veril
mesi hakkındaki kamın teklifine dair 
(2/486) 212 

Bağlık ve Üosyal Yardım Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turlıangil ve 9 arkadaşının, Taba
bet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına 
daiV 1219 sayılı Karauna bir geçici madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/140) 212 

— Dünya Sağiılc Teşkilâtı Anayasası
nın 24 ve 25 nci' maddelerini değiştiren me
tinlerinin onayı hakkındaki kanun tasarısı
na daiV (1/409) 11,98:101,138,164:167,239,249: 

252,285,329:332 

— Yozgat Milletvekili' Celâl Sungur'uıı, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Bürliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kamın teklifi hakkında (2/131) 212 

Sanayi Komisyonu raporu 
Sayfa 

— 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kamınla değiştirilen 4 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/553) 8:10,286:301,361: 

364,373 =374,388 =391,425,455:458, 
466,501:504,515,569:572 

Sayıştay Komisyonu raporları 

t — Ankara Üniversitesinin 1965 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Ankara Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
hakkında (3/886, 1/356) 511 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı hakkında 
(VJ-r'3, 1/39) 511 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yıh Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1963 malî 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı hakkında 
(3/287, 1/53) 511 

— Ceza ve ıslah evleri ile iş yurt lan 
döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve 
Sayıştay Komisyonu raporu hakkında 
(3/410, 3/478) 511:512 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Geneıl 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı hakkında (3/898, 
1/174) 512 

— Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildirim niıı 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı toz-
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Sayfa 
keresi ile Ege Üniversitesi 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/173, 1/43) 512 

— Ege Üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildirimnin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanbğı tez
keresi ile Ege Üniversitesi 1964 bütçe-
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/564, 1/176) 512 

— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1964 
bütçe yılı Kesinhesa'bına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile 1964 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı hakkında (3/895, 
1/172) _ ' 512 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hu
dut ve Sakiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı hakkında (3/662, 1/348 512 

— İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile İstanbul Tek
nik Üniversitesinin 1964 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı hakkında (3/114, 
1/41)' 512 

— İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile istanbul Tek
nik Üniversitesinin 1964 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı halikında (3/479, 
1/222) 512 

— İstanbul Üniversitesinin 1964 bütçe 
yıh Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi
nin 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı hakkında (3/533, 1/214) 512 

— İstanbul Üniversitesinin 1965 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna daİT Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile istanbul Üniversitesi-
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı hakkında (3/871, 1/366) • 512 

Sayfa 
— Karayolları Genel Müdürlüğünün 

1965 yuh Kesinhesabma ait uyugnluk bil
diriminin sunuluduğuna dair Sayıştay Baş-' 
kanhğı tezkeresi ile' Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı hakkında (3/870,. 1/343) 512 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı Kesitıhesabına ait uyugnluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrotl Dairesi Baş
kanlığı 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı hakkında (3/815, 1/349) 512 

— Yalova Kaplıcaları îşltetmesi İdaresi
nin 1963, 1964 ve 1965 bütçe yılları hesap 
işletmeleriyle bilançolarının sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri hak
kında (3/887, 3/888, 3/889) 512 

Tarım Komisyonu raporu 

— Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri 
hakkında 99 sayıld Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/412) 212:213 

Ticaret Komisyonu raporu 

— Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıklan Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair odan 16 , 7 . 1965 tarih 
ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/510) 240:248,277:280, 

286,357:360 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

— 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların Ölmeleri ve yaralan
maları halinde demiryollarının sorumlulu
ğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli 539 sa
yılı Kanunla kabul edilen Demiryolları ile 
yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik mil
letlerarası Andlaşmaya (CIV) ek And-
laşmanın, protokollerin ve nihai Andlaş-
manm onaylanmasının uygu buluduğu hak-
kıda kanun tasarısına dair (1/423) 11:12,102: 

105,138,168 =171,239,253:256,285,333:336 
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SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

8oyJ* 
Çekilmeler 

— Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yıl-
maz'ın, Adalet Partisine girmesi sebebiy
le bağımsızlar kontenjanından seçilmiş 
olduğu Millî Savunma Komisyonu üyeli
ğinden çekilmesi (4/373) 466 

— Samsun Milletvekili Namık Kemal 
Tülezoğlu'nun, milletvekilliğinden çekil
mesi (4/369) 136 

— Samsun Milletvekili Salâhattin Kı-
lıç'm, Köy İşleri Bakanlığına atanması 
dolayısiyle Bütçe ve Plân Komisyonu üye
liğinden çekilmesi (4/370) 136 

İzinler 

— Ankara Milletvekili Hasan Türkay'-
a 13 . 12 . 1968 den 23 . 12 . 1968 e kadar 
olmak üzere 11 gün, mazeretine binaen 
izin verilmesine dair (3/1051) 227 

— Hatay Milletvekili Şemsettin Mıır-
saloğlu'na 16 .12 . 1968 den 23 .12 . 1968 e 
kadar 8 gün ve 2,1.1969 dan 5.1.1969 a 
kadar 4 gün olmak üzere 12 gün, hastalı
ğına binaen izin verilmesine dair (3/1051) 227 

Sayfa 
—• istanbul Milletvekili Ilhami Sancar'a 

13 . 12 . 1968 den 23 . 12 . 1968 e kadar 
11 gün, hastalığına binaen izin verilmesi
ne dair (3/1051) 227 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığı (3/1053) 395 

— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın 
yasama dokunulmazlığı (3/1041) 131 

— Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın 
yasama dokunulmazlığı (3/423) 212 

— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığı (3/450) 212 

(3/549) 422 
(3/568) 422 
(3/769) 212 

— İzmir Milletvekili Ali Abdülscttar 
Iksel'in yasama dokunulmazlığı (3/106) 212 

— Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dın'ın yasama dokunulmazlığı (3/1055) 395 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esat oğlu'nun yasama dokunulmaz
lığı (3/1056) 395 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Millî Eğitim Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Mu

zaffer Özdağ'm, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okul ve kurumlarda bulunan müs
tahdemlerin hizmet statüsüne dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/819) 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, Millî Eğitim bütçesinde 
teknik eğitime ayrılan payın hangi kıs
tasa göre ayarlandığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/822) 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, tatbik edilen eğitim sis
teminde, öğrencilerin başarı nisbetine dair 

283 

366 

Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/821) 366 

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'm, yeni emekli mevzuatının 
tatbiki ile emekliye ayrılacak öğretmenle
rin, hizmete ücretle devam ettirilmelerine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/820) 366 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Ankara Tıp Fakültesi 
Biyokimya Enstitüsü Beslenme Uzmanına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/823) 627 
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•1İ — YAZILI SOBVLAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
Sayfa 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
hinıoğlu'nun, Adana'nın Karsantı bucağı
nın hastane ve doktor ihtiyacına dair 
Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım, Köy İğ
leri, Çalışma ve Tarım bakanlarından ya
zılı sorusu (7/089) 284 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Fethiye ilçesinin Eşen bucağına bağlı Çu
kur İncir köyündeki iğfal olayına dair 
sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer ile 
Ie.is.leri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı ce
vaplan (7/907) 406:407 

— Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bir as
liye hukuk hâkimi atanmasına dair sorusu 
ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı 
cevabı (7/967) 419 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Trabzon'un Of ilçesine bağlı Gürsen kö
yündeki ırza geçme ve öldürme olayına 
dair İçişleri ve Adalet bakanlarından ya
zılı sorusu (7/990) 284 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
özlü'nüıı, Kastamonu Adalet binası kori
dorunun genişletilmesine ve yeni bir ecza 
evi inşa edilmesine dair Adalet Bakanın
dan yazılı sorusu (7/975) 130 

Başbakandan 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, düzenlenen Rally yarışmasının tertip 
tarzına dair sorusu ve Başbakan Süley
man Demirel'in yazılı cevabı (7/762) 401:403. 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Toköz-
tlü'nün, Bakanlık ve İktisadi Devlet Teşek
külle rindeka sekreterlik kadrolarına dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/981) 130 

— Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, kalkınmamıza menfi yönde tesir 
eden fizik ve moral gücümüzü yitirmemize 
sebebolan faktörlerin giderilmesine dair 
Başbakandan yazıh sorusu (7/992) 284 

Sayfa 
— Mardin MiılMvekili Rifat Baykal'-

m, Amerikan 6 ncı filosunun İzmir'i zi
yaret etme sebebine dair sorusu ve Başba
kan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı 
(7/869) 202:203 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Fren
gin'in, Ordu Yardımlaşma Kurumu ile 
Volvo firmasının otomobil endüstrisi kur
ma teşebbüslerinin engelleme sebebine dair 
Başbakandan yazıli sorusu (7/972) 4 

Bayındırlık Bakanından 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Burdur, Denizli ve Muğla İllerine bağlı 
bâzı köy muhtarlıkları ile belediye baş
kanlıklarının müştereken gönderdikleri di
lekçeye dair Bayındırlılk Bakanından ya
zılı sorusu (7/1006) 461 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Poyraz 
köyünde barınak yapılmasına dair soru
su ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in 
yazıh cevabı (7/947) 412:413 

— İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Durusu 
köyü yolunun 3 W1 o metrelik kısmının ya
pılmama sesebebine dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp ile Köy İşleri 
Bakanı Salâhattin Knhe'm yazılı cevapları 
(7/926) 412 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'un Ayvacık bucağının bulunduğu 
kıyı ile Eynel köyünün bulunduğu kıyı ara
sında köprü yapılmasına dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (7/982) .130 

Çalışma Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemaıl Sanibra-
himoğlu'nun, Adana'nın Karsantı bucağı
nın hastane ve doktor ihtiyacına daıir Ada
let, Sağlık ve Sosyal Yanlım, Köy İşleri, 
Çalışma ve Tanıtı bakanlarından yazılı 
sorusu (7/989) 284 

— Amasya Milletvekili Kazım Ulıısuy'-
un, Amasya'nın, Gümüşhacıköy ilçesine 

http://Ie.is.leri
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— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Bursa'da küçük sanayi sitesi kurul
masına dair İçişleri, Maliye, Ticaret, Sana
yi ve îmar ve iskân bakanlarından yazılı 
sorusu (7/1004) 284 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şcn-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Hora
san'da vukubulan hâdiselere ve ortaokul 

• müdürünün Erzurum'a nakil' sebebine dair 
İçişleri ve Millî Eğitim bakanlarından ya
zılı sorusu (7/917) 4 

— Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'in, 
Fethiye ilçesinin Eşen bucağına bağılı Çu
kur İncir köyündeki iğfal olayına dair so
rusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçcr ile 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı ce
vapları (7/907) 406:407 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ta
sarılara dair İçişjlcrî Bakanından yazılı 
sorusu (7/998) 284 

— Gaziantep Milletvekili- Ali İhsan 
Göğüş'ün, Gaziantep'in Eşeyli bucağı Ta
rım Kredi Kooperatifindeki suiistimallere 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kel ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm ya
zılı cevapları (7/767) 403:404 

Sayfa 
bağılı Kutluca köyünde, âfetten zarar gö
renlerin Almanya'ya gönderilmelerine dair 
Çalışma Bakanından yazılı sorusu (7/1001) 284 . 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeyuİn-
oğlu'nun, Çalışma Bakanlığınca hazırlanan 
tasarılara dair Çal'ışma Bakanından yazılı 
sorusu (7/995) 284 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Toköz-
lü'nün, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar 
Kurumunca, bir poliklinik açılmasına dair 
Çalışma Bakanından yazılı sorusu (7/980) 130 

Devlet Bakanından 
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'

un, Aydın'm Kuyucak ilçesi tapu sicül mu
hafızına dair sorusu ve Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli'nin yazılı cevabı (7/950) 95:96 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon'daki stadyumun ıslahına ve diğer 
spor branşlarına da ilgi gösterilmesûnc dair 
Devlet Bakanından yazılı sorusu (7/988) 283 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından 
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yııl-

maz'ıri, Aydın'ın Bozdoğan ve Nazilli ilçe
lerine bağlı bâzı köy ve Hazine arazilerinin 
bataklıktan kurtarılmasına dadr sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin'in yazılı eevabı (7/879) 92:93 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, filitreli sigara darlığının sebebine 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/953) 206:208 

—f Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Tekelin sigara ihraeedip et
mediği ve sigara darlığına dair sorusu ve 
Gümrük ve Tekel' Bakanı Nahit Menteşe'
nin yazılı cevabı (7/838) 200:202 

İçişleri Bakanından 
— Aydın Milletvekili M, Şükrü Koç'

un, Aydın'ın Söke - Sarşkemer kasabala-
rındaki Çiftçi inallarını Koruma Teşkilâtı
na dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/1009) 627 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuru
luşların merkez teşkilâtında çalıştırılan 
personele ve yapılan idlere dair sorusu ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı ce
vabı (7/756) 196:200 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Trabzon'un Of ilçesine bağlı Gürsan kö
yündeki ırza geçme ve öldürme olayına da
ir İçişleri ve Adalet bakanlarından yazılı 
sorusu (7/990) 284 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Uzman Jandarma Çavuşlarına tabanca ve
rilmesine dair İçişleri Bakanından yazılı 
sorusu (7/1000) 284 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Toköz-
lü'nün, 1967 ve 19G8 bütçelerine konulan 
belediyelere yardım tahsisatına dair İçiş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/974) 130 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Trafik fonundan hangi bele^ 
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Sayfa 

dıyelerc yardım yapıldığına dair sorusu 
ve içişleri Bakam Faruk Sükan'ın yazılı 
cevabı (7/954) 413-419 

— Kimya Milletvekili S. Faruk önder'-
in, Konya'nın, Beyşehir ilçesine bağlı Bağ
lamış köyüne ait suların, Höyük kasaba
sına; getirilme teşebbüsüne dair sorusu ve 
Köy İsleri Bakanı H. Turgut Toker ile 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı ce
vaplan (7/908) 408:410 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
ftı'mın, Kütahya'nın Dcğirmcnözü halkın
dan, parti kurmak istiyen bir şahsa yapı
lan baskıya dair İçişleri Bakanından ya
zılı sorusu (7/987) 195 

İmar ve İskân Bakanından 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Bursa'da küçük sanayi sitesi ku
rulmasına dair içişleri, Maliye, Ticaret, 
Sanayi ve İmar ve İskân bakanlarından 
yazılı sorusu (7/1004) 284 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 1968 yılı içerisinde iller Banka
sınca hangi belediyelere yardım yapıldı
ğına dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Mentoşeoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/058) 98 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zoytin-
oğlu'nun, imar ve iskân Bakanlığınca ha
zırlanan tasarılara dair imar ve iskân Ba
kanından yazılı sorusu (7/994)'^ 284 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
özlü'nün, İller Bankasının belediyelere 
göndereceği hisselere dair imâr ve iskân 
Bakanından yazılı sorusu (7/973) 130 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, iller Bankasının yıllık kâ
rından, Kırklareli'nc ne kadarının tahsis 
edildiğine dair sorusu ve imar ve iskân 
Baltam Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/957) 96 

Köy İşleri Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Adana'nm Karsantı bucağı
nın hastane ve doktor ihtiyacına dair 
Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım, Köy 

Sayla 
iğleri, Çalışma ve Tarım bakanlarından 
yazılı sorusu (7/989) 284 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Söke ilçesine bağlı Güzeltepe köyü 
yolunun inşasına dair Köy İşleri Bakanın
dan yazılı sorusu (7/1007) 461 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik'in köy yolları, içme suları ve köp
rü yapımı için verilen ödenek, makina ve 
malzemelere ve köy elektrifikasyonu için 
yapılan harcamalara dair sorusu ve Köy 
işleri Bakanı H. Turgut Toker'in yazılı 
cevabı (7/878) 203:204 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
nğlu'nun, Köy işleri Bakanlığınca hazır
lanan tasarılara dair Köy işleri Bakanın
dan yazılı sorusu (7/997) 284 

— istanbul Milletvekili Reşit "Ülker'
in, İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Du
rusu köyü yolunun 3 kilometrelik kısmı
nın yapılmama sebebine dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp ile Köy iş
leri Bakanı Salâhattin Kılıç'm yazılı ce
vapları (7/926) 412 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un Örcünlü köyüne su getiren 
horu hattının patlama sebebine dair soru
su ve Köy işleri Bakanı Salâhattin Kı
lıç'm yazılı cevabı (7/924) 411 

— Konya Milletvekili S. Faruk önder'-
in, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Baş
lamış köyüne ait suların, Höyük kasaba
sına getirilme teşebbüsüne dair sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı H. Turgut Toker ile 
içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı ce
vaplan (7/908) 408:410 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Bolazar ve Kirazlı köy
lerinin içme suyu ihtiyacının karşılanma
sına dair sorusu ve Köy işleri Bakanı H. 
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/853)1 91:92 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı 
Kovukpelit köyünün su ve yol ihtiyacına 
dair Köy işleri Bakanından yazılı cevabı 
(7/984) 130 
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Sayfa 
Maliye Bakanından 

— Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'-
nm, Türkiye'deki toplara kredi hacminin, 
hangi sahalarda ve ne nisbette kullanıldı
ğına dair Maliye Bakanından yazılı soru
su (7/1010)' 627 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Bursa'da küçük sanayi sitesi kurul
masına dair içişleri, Malîye, Ticaret, Sa
nayi ve imar ve İskân bakanlarından ya
zılı sorusu (7/1004) 284 

— Mardin Milletvekili İbrahim Ay-
soy'un, Mardin Defterdarlığında ödenmesi 
gereken borçlara dair sorusu ve Maliye 
Bakanı Oihat Bilgehan'ın yazılı cevabı 
(7/913) 204:205 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, maliye memurlarının malî görev 
tazminatının yıllık izinlerinde de ödenme
sine dair MaMye Bakanından yazılı so
rusu (7/985) 130 

— Kastamonu Milletvekili AdiJ Toköz-
lü'nün, mütaahhit ve diğer ilgililerin istih
kaklarının zamanında ödenmesine dair Ma
liye Bakanından yazılı sorusu (7/979) 130 

Millet Meclisi Başkanından 

— Kastamonu Milletvekili Adil Toköz-
lü^ün, İçişleri Bakanlığı bütçesinden, 
1967 ve 1968 yıllarında, belediyelere gönde
rilen ödeneklere dair Millet Meclisi Baş
kanından yazılı sorusu (7/1005) 461 

Millî Eğitim Bakanından 

— Aydın Milltveküli M. Şükrü Koç'
un, Aydın'ın bâzı ilçelerine bağlı bucak 
ve kasabalarda ortaokul açılmasına dair 
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu-
(7/983) 130 

— Aydın Milltvekili M. Şükrü Koç'
un, Aydın ilinin Yaykm bölgesinde bir or
taokul açılmasına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Ilhami Ertem'in yazılı ce
vabı (7/944) 95 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Bursa'ya bağlı Karacabey ve Orha-
neH ilçeleri okullarının öğretmen ihtiyacı-

tlayfa 
nm karşılanmasına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı tlhami Ertem'in yazılı ce
vabı (7/906) 93:94 

—. Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'ın, bâzı üniversifte ve yüksek okuıllarda 
gece öğretimi yapılmasına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Ilhami Ertem'in yazıh 
cevabı (7/920) 205:206 

— Çanakkale Milletvekili Cihad Ba
ban'in Bolu Kız ilk öğretmen Okulu Müdü
rünün tâyinine dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı İlhamı Ertem'in yazılı cevabı 
(7/919) 94:95 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüec'nin, yeni yazılan ders kitaplarının 
incelenmesine dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Ilhami Ertem'in yazılı cevabı 
(7/918) 410:411 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şjjen-
yurt'ıin, 9 - 1 0 Oeak 1967 tarihinde Hora
san'da vukubulan hâdiselere ve ortaokul 
müdürünün Erzurum'a nakil sebebine da
ir içişleri ve Millî Eğitim bakanlarından 
yazılı sorusu (7/917) 4 

— Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'm, 
Samsun'da eğitim ödeneklerini alamıyan 
öğretmenlere dair Millî Eğitim. Bakanın
dan yazılı sorusu (7/991) 284 

— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
çocuk zammı ve eğitim ödeneklerinin za
manında ödenmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/986) 195 

Millî Savunma Bakanından 

— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Bahçe ilçesinde bir as
kerlik şubesi binası inşasına dair soru
su ve Millî Savunma Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun yazılı eevabı (7/863) 202 

— Kastamonu Milletvekili Adil Toköz-
lü'nün, Abana'da bir askerlik şubesi açıl
masına dair Millî Savunma Bakanından 
yazılı sorusu (7/978) 130 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin ITy-
sal'm, vazife esnasında sakat kalan bir 
erin durumuna dair Millî Savunma Ba
kanından yazılı sorusu (7/1002) .284 



Sayfa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Adana'nm Karsantı bucağı
nın hastane ve doktor ihtiyacına dair Ada -̂
let, Sağlık ve Sosyal Yardım, Köy îşücri, 
Çalışma ve Tarım bakanlarından yazılı so
rusu (7/989) 284 

— Kastamonu Milletvekili Âdil Tnköz-
lü'nün, Kastamonu'ya bağl* tnebolu, Aba
na ve Araç, sağlık tesislerinin operatör, 
doktor, sağlhk memuru ve ebe ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakannıdan 
yazılı sorusu (7/976) 130 

Sanayi Bakanından 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Söke Çimento Fabrikasının satış 
şartlarına dair Sanayi Bakanından yazıh 
sorusu (7/1008) 461 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
bâzı memurların da 934 sayılı Kanundan 
istifade ettirilmesine dair sorusu ve Sana
yi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı ceva
bı (7/774) 404:405 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Oan-
ga'nın, Bursa'da küçük sanayi sitesi ku
rulmasına dair İçişleri, Maliye, Ticaret, 
Sanayi ve imar ve İskân bakanlarından 
yazılı sorusu (7/1004) 284 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zcytin-
oğlu^un, Sanayi Bakanlığınca hazırla
nan tasarılara dair Sanayi Bakanından 
yazılı sorusu (7/996) 284 

— Giresun Milletvekili Kudret Bosut-
er'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuru
luşların merkez teşkilâtında çalıştırılan 
personele ve yapılan işlere dair sorusu ve 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı 
cevabı (7/743) 396:401 

Tarım Bakanından 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun, Adana'nın Karsantı bucağı
nın hastane ve doktor ihtiyacına dair 
Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım, Köy îş-

Sayfa 
leri, Çalışma ve Tarım bakanlarından ya
zılı sorusu (7/989) 284 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Tarım'Bakanlığınca hazırlanan 
tasarılara dair Tarım Bakanından yazılı 
sorusu (7/993) ' 284 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Tarım alanında kullanılan «Gezarol 50» 
adh ilâca dair Tarım Bakanından yazılı 
sorusu (7/1003) 284 

Ticaret Bakanından 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Bursa'da küçük sanayi sitesi ku
rulmasına dair içişleri, Maliye, Ticaret, 
Sanayi ve İmar ve iskân bakanlarından 
yazılı sorusu (7/1004) 284 

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
GöğüVün, Gaziantep'in Elboyli bucağı Ta
rım Kredi Kooperatifindeki suiistimallere 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkcl ile içişleri Bakam Faruk Sükan'-
ın yazılı cevapları (7/767) _ 403:404 

— izmir Milletvekili Şeref Bakşık'm, 
İzmir'in, Kemalpaşa ilçesinde doludan za
rar gören bağcılara yardım yapılmasına 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel'in yazılı cevabı (7/866) 405:406 

— Kastamonu Milletvekili Adil Tok-
özlü'nün, Abana'da bir Ziraat Bankası şu
besi açılmasına dair Ticaret Bakanından 
yazılı sorusu (7/977) 130 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— İçel Milletvekili Kemal Ataman'ın, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 
Mehter müziğinin yayınlanmasını yasak 
edip etmediğine dair sorusu vo Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın yazılı 
cevabı (7/840) 405 

Ulaştırma Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zcytin-
oglu'nun, Ulaştırma Bakanlığınca hazır
lanan tasarılara dair Ulaştırma Bakanın
dan yazılı sorusu (7/999) 284 
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TASARILAR 

Sayfa 
— 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilk-

.Öğretmen okullarının birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 2 nei maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/89) 468:479 

— Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik' 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 
5 . 3 , 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında (1/589) 211 

— Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesabı hakkında (1/356) 511 

— Ankara üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/548) 513,545:546,589: 

592,628,682:685 

— Ankara Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/560) 512,543:545,585: 

588,628,678:681 
~ Ankara Üniversitesi 1968 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/564) 513,547:5*8,597: 

600,628,690:693 
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro

ları hakkımdaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı (1/500) 8:10,160:163 

— Başbakanlık Teşkilâtı hakkındaki 
6330 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında (1/601) 461 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/39) 511 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/53) 511 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) cetvelleri arasında 15 000 000 lira
lık aktarma yapılması hakkında (1/539) 8:10, 

25:32,118:121,138:13 9,184:187,239,2 69: 
272,286,349:352 

— 5247 sayılı istanbul Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı (1/478) 8:10,142:152 

— 5247 sayılı istanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı (1/514) 8:10,157:160 

— 5247 sayılı istanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı (1/532) 8:10,152:157 

— 5434 sayılı T. C, Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâ2i hükümlerinin 
kaldırılmasına dair (1/557) 8:10,43:72,122: 

125,139,138:191,239:240,273 =276,286,353:356 
— 1964 bütçe yılı Kesinhesabı hakkın

da (1/172) 512 
— 1968 kalkınma istikrazı hakkında 

(1/515)- 515 =542,577:580,628,670:673 
— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin İmar 
ve iskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 
kısımlarına 49 900 000 liralık ek ödenek 
verilmesi hakkında (1/566) 513,548,601:604, 

629,694:697 
— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/516) 8:10,12:13.106:109, 

138,172:175,239,257:260,285,337:340 
— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/561) 8:10,18:25,114:117,138,180:183,239, 

265:268,285:286,345:348 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/590) 211,513,548:551,605:608,629,698:701 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/598) 211,461,466:468,505 .-508,515,573 .-576 

— 1969 yılı bütçesinin finansmanı için 
vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
hakkında (1/588) 131 

— 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Ka
nuna geçici bir madde ilâve edilmesi hak
kında (1/295) 195 

— Devlet Güzel Sanatlar akademileri 
kanunu tasarısı (1/480) 195 
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Sayfa 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1968 yıli Bütee Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında (1/591) 211,513, 

564:568,621:624,629,714:717 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabı 
hakkında (1/174) 144,236:239 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı bütçesine ek ödenek ve
rilmesi hakkında (1/563), (1/916)-513,546:547, 

593:596,628,686:689 
— Dünya Sağhk Teşkilâtı Anayasası

nın 24 ve 25 nci maddetleerini değiştiren 
metinlerinin onayı hakkında (1/409) 11,98: 

101,138,164:167,239,249:252,285,329:332 

— Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke
sinhesabı hakkında (1/43) 144:145,244:247 

— Ege Üniversitesinin 1964 yılı Ke
sinhesabı hakkında (1/176) 145:146,248:251 

— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı (1/526) 8:10,39:43 

— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkında 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı (1/527) 8:10,32:37 

— Ege Üniversitesinde bir mühendislik 
bilimleri fakültesi kurulması ile ilgili Ege 
Üniversitesi kuruluş Kanununa ek kanun 
tasarısı (1/528) 8:10,37:39 

— Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardım
cılarına döner sermayeden ödenek ve prim, 
yardımcı tıp personeline prim verilmesine 
dair (1/603) 627 

— Futbol müsabakalarında müşterek 
bahisler tertibi hakkında 7258 sayıllı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir madde ve bir fıkra eklenmesi 
hakkında (1/597) 211 

— Gece öğretimi yapan üniversitelerde 
öğretim üyeleriyle yardımcılarına ve diğer 
personele ek ücret verilmesine dair (1/552) 8: 

10,301:319 

— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi ve bîr kısım hükümle
rinin kaldırılması hakkındaki 1 9 , 2 , 1963 
tarih ve 202 sayıh Kanunun 642 ve 890 sa-

Savfa 
yılı kanunlarla muaddel geçici 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/592) 211 

— Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1964 
bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (1/172) 146, 

252:255 
— Hendek kazası Kemaliye mahallesi 

nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faik Özer'in bakiye cezasının affı 
hakkında (1/244) 212 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabı 
hakkında (1/348) 147:148,256:259 

— -Hudut-ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yıllı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/547) 512,542 =543,581:584,628,674:677 

— 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/553) 8:10, 

286 =301,361 =364,373 ;374,388 =391,465, 
455:458,466,50i ;504,515,569:572 

— istanbul Teknik Üniversitesinhı 
1963 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/41) 149:150,268.:271 

— İstanbul Teknik Üniversitesinin! 
1964 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
(1/222) 150:151,272:275 

— İstanbul Üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesabı hakkında (1/214) 148:149,260: 

263 
— Istanbııll Üniversitesinin 1965 bütçe 

yılı Kesinhesabı hakkında (1/366) 149,264:267 
— İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/546) 8:10,13:18,110: 

113,138,176:179,239,261:264,285,341:344 
— Karayolları Genel Müdürlüğünün 

1965 yılı Kesinhesabı hakkında (1/343) 151:152, 
276:279 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/593) 211,513, 

551:556,609 =612,629,702:705 
— Karayolları Genel Müürlüğü 1968 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/595) 211,513, 

557:563,613 =616,629,706:709 
— Kooperatifler kanunu tasarısı 

(1/151) 319:328,479:500 
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Sarfa 

— 19 . 12 . 1947 tarihli ve 5016 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ka
tılmış olduğumuz Milletlerarası Para Fo
nu Anasozleşmesinde değişiklik yapılma
sına dair Anlaşmanın uygun bulunduğu 
hakkında (1/585) 131 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (1/349) 152: 

153,280:283 

— Sağlık hikmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve 
mezkûr kanuna geçieİ bir madde eklen
mesine dair (1/583) 4 

— Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu 
Hani'den doğma 1317 doğumlu Cuma Ka-
rakılıç (Özmodanlı) nın cezalarının affı 
hakkında (1/103) 212 

— Sosyal Sigortalar Kanununun 123 
ncü maddesinin 6 nei fıkrasının kaldırıl
masına ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair (1/586)' 131 

— Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında (1/587) 131 

— Tarımda asgari ücret tesbiti usul
leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair (1/412) 212:213 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair (1/602) 461 

— Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin kaldırılması ve bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında (1/594) 211 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile 
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ara
sında emniyet kontrolünün uygulanması 
hususunda Anlaşma ve işbu anlaşma ile 
ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Ame
rika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ara
sında teati edilen mektupların onaylan
masına dair (1/584) 131 

Sayfa 
— Türkiye Halk Bankası ve Halk San

dıkları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih 
ve 699 sayılı Kanunun birinci ve ikinci 
maddelerinin değiştirilmesine dair (1/510) 8:10, 

240=248,277:280,286,357:360 

.— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 2 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında (1/493) 373 

— Türk soyundan gelen Kıbrıs uyruk
luların hizmete alınması hakkında (1/599) 284 

— Türk vatandaşlarına aidolup Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyetİnce 
nıillîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında (1/386) 5 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı (1/205) 230 =239,374 =387,425 =454,629:669 

— 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Car-
lo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına 
dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında (1/600) 284 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
bütçesine 700 000 liralık ek ödenek veril
mesi hakkında (1/596) 211,513,563:564,629, 

710:713 

— Vergi kanunlarında düzenleme ya
pılmasına dair (1/588) 138 

— 23 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 
nei maddesinin yeniden düzenlenmesine 
ve bir geçici madde eklenmesine dair 
(1/540) 131 

— 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralan
maları halinde demiryollarının sorumlu
luğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli 539 sa
yılı Kanunla kabul edilen demiryolları ile 
yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik 
milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek And-
laşmanm, protokollerin ve nihai Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında'(1/423) 11:12,102=105,138,168:171, 

239,253:256,285,333:336 
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TEKLİFLER 

Sayfa 
— Adana Milletvekili Kemal Sarcibra-

himoğlu ve 18 arkadaşının, 6964 sayılı 
Ziraat odaları ve Türkiye Ziraat Odadan 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin de-
ğiştkrilmesine ve bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifi (2/196) 424,424:425 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve 23 arkadaşının Kooperatifler 
kanunu teklifi (2/53) 319:328,479:500 

— Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Öner'in, Ham afyonla ilgili bâzı suç ve ce
zaların affı hakkında kanun teklifi (2/799) 395 

— Afyon K. Milletvekili Muzaffer öz-
dağ'm, Türkiye üniversiteleri, yüksek, orta 
ve ilkokullarında görevli hizmetlilerin ay
lık ücretleri hakkında kanun teklifi. 
(2/784) 131 

— Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kuru
mu (1YAK) kanunu teklifi (2/614) 285 

— Aydın Milletvekilli Reşat Özarda'nm, 
Tütün ziraati kanunu teklifi (2/198) 374:387, 

425:454,629:669 
— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-

in, Kooperatifler kanunu teklifi (2/232) 319: 
328,479:500 

— Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi 
Fikret Turhangîl ve 9 arkadaşının Tababet 
ve Şuafbatı sanatlarının tarzı icrasına da
ir 1219 sayılı Kanuna bir geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/140) 212 

— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Hasan Oral ve 2 arkadaşının Müdafaai Hu
kuk Cemiyetli âzasından Dervişoğlu 
1315 doğumdu Mehmet Çermikli'ye vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kında kanun teklifi (2/788) 195 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/346) 212 

— Çankırı Milletvekili Tahir Akman 
ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 2.8.1960 

Sayfa 
gün ve 42 sayılı Kanunun birinci madde
sinin son paragrafının kaldırılması hak
kında kanun teklifi (2/509) 8:10,43:72,122: 

125,139,188:191,239:240,273:276, 
286,353:356 

— Devılet Güzel Sanatlar akademileri 
kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Muhiddin Güven ve 10 arkadagının, Gü
zel Sanatlar Akademisi kanun teklifi 
(2/84) " 195 

— Edirne Milletvekili tlhami Ertem ve 
12 arkadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat' 
Odaları Birliği Kanununun 9, 11, 17, 26 
ve 40 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/149) 424,424:425 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeecel Morkoç hakkında 4557 sayılı 
Kanunun (E) bendi gereğince meslekten 
ihracı hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca 
verilen disiplin, cezasının kaldırılması hak
kında kanun teklifi (2/219) 212 

— Eskişehir Milletvekili M. İsmet An-
•çı'nın, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf veteriner hekimlere de tazminat veril
mesi hakkında kanun teklifi (2/789) 211 

— Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'-
nın, TCDD Genel Müdürlüğünde işçilikten 
memuriyete geçen bir kısım memurlara kı
dem verilmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/786) m 

— Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'-
nın, 24 , 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Da
nıştay Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, 
(2/785) 131 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, mülki idare amirliği tazminatı 
hakkında kanun teklifi (2/495) 8:10,72:90 

— istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, basın yolu ile işlenmiş olan 
suçlarla bâzı fikir suçlarının ve cezaları
nın affına dair kanun teklifi (2/790)' 211 



Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Kaya özde-

nıirln, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesiyle ilgili ka
nun teklifi (2/797) 284 

— İstanbul Milletvekili Kaya özde-
mir ve 2 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 ncü maddesinin (C) bendi
nin kaldırılması hakkındaki kanun teklifi 
(2/796) 284,423 

— İstanbul Milletvekili Kaya Özde-
mir ve 2 arkadaşının, 275 sayılı Toplu iş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/791) 211,423 

— îstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'-
ın, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı' hakkındaki 1064 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi (2/800) 395 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin 
kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi (2/348) 212 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf ve
teriner hekimlere de tazminat verilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/792) 211,212 

— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala'nm, Devlet Demiryolları ve Li
manlan İşletmesi Genel Müdürlüğü me
mur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair 
olan 5616 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/7C8) 465 

— izmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ile Sinop Milletvekili Mustafa 
Kaptan'm, 5616 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (a), (e), (e) Meralarının değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/622) 465 

— îzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala'nm, TCDD İşletmesinde çalışan 
bir kısım memurların kıdemlerinin tanın
ması hakkındaki 881 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
(2/755) 465 

Sayfa 
— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-

müşpala ve 21 arkadaşının, emekli san-
dıklariyle maluliyet, ihtiyarlık ve Ölüm 
sigortaları kanunlarına tabi işyerlerinde 
geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkın
daki 228 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bir maddenin lağvı 
hakkındaki kanun teklifi (2/756) 423:424 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı"mn, 
926 sayılı (Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu)- nun 14 ncü maddesi ile 168 
nei maddesinde bahis konusu edilen ek 
4 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/798) 285 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
211. sayılı (Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhiz-
met Kanunu) nun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/794) 2.12 

— İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'm, 
275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanununun 20 nci maddesinin 3 ncü 
bendinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi (2/728) 136:137 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Nüfus Plânlaması hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifi (2/793) 212 

— Kayseri Milletvekili A. Atıf Haeı-
paşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kı
dem ve emekliliklerine sayılmasına dair 
1046 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi (2/787) 195 

— Konya Milletvekili Fakİh özfakih 
ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu ve 23 arkadaşının, Kooperatifler ka
nunu teklifi (2/53) 319:328,479:500 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve izmir Mileltvekili Mustafa Uyar'ın, 211 
sayılı (Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet 
Kanunu) nun bâzı maddelerinin değişti-, 
rilmesine dair kanun teklifi (2/794)' 212 

— Konya Milletvekili Sait Sına Yüce-
soy ve 16 arkadaşının, T. B. M. Meclisi 
memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 
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Sayfa 
1 nei maddesinin değiştir*ilmeşine dair 
16 . 7 . 1965 tarih ve 695 sayılı Kanunun 
1 nei maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/783) 5 

— Manisa Milletvekili Sami Binieioğ-
lu'nun, Tütün ve tütün tekeli kanunu tek
lifi (2/198) 374:387,425:454,629:669 

— Niğde Milletvekili Mehmet Altın-
soy ve bâzı arkadaşlarının, ^Yüksek İslâm 
Bilimleri Akademisi» kanun teklifi (2/701) 373 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
211 sayılı (Türk Silâhlı Kuvvetleri tehiz-
met Kanunu) nun bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/795) 212 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve Denizli Milletvekilli Hüdai Oral'm, 
içişleri Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilâ
tında çalışan memurlara tazminat veril
mesi hakkında kanun teklifi (2/801)1 395 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 

Sayfa 
Tütün ve tütün tekeli kanunu teklifi 
(2/362) 374 =387,425 =454,629:669 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 
sayılı Ziraat odaları ve ziraat odaları bir
liği Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/702) 424,424:425 

—• Urfa Milletvekili Ramazan Tekeli'-
nin 6964 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kamına 3 madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/530) 424, 

424:425 
— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'-

un 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Ka
nununun 28 nei maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi (2/131) 212 

— Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan 
Sungun ve 34 arkadaşının, Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muvazzaf yüksek mühen
dis ve mühendis subaylara tazminat veril
mesi hakkında kanun (2/496) 212 

TEZKEPELEE 
Adalet Komisyonu. Başkanlığı tezkeresi 

— Adalet Komisyonu Başkanlığının, 
Tarım Komisyonunda bulunan 6964 sayılı 
Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tekliflerinin, komisyonlarında bulunan 
bu konu ile ilgili kanun tasarısı ile birlik
te görüşülüp iade edilmek üzere komisyon
larına celbine dair (3/1058) 424 

Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Anayasa Komisyonu Başkanlığının, 
1968 yılı Bütçe Kanununun 35 nei madde
sinin iptal edildiğine dair (3/1060) 465 

Başbakanlık tezkereleri 

Çeşitli işler 
— Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 

1967 malî yılma ait bilançosu île yıllık 
Çalışma ve denetleme kurulu raporlarının 
sunulduğuna dair (3/1047) 195 

Yasamu, dokunulmazlıkları 

— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/1053) 395 

— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın 
yasama dokunuûmazlığının kaldırılması

na dair (3/1041) 131 
— Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/423) 212 

— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırtması 
hakkında (3/450) 212 

(3/549) 422. 
(3/568) 422 
(3/769) 212 

— İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar 
IksePİn yasama dokunulmazliğının kaldırıl
ması hakkında (3/106) 212 

— Kastamonu Milletvekili Adil Aydın
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/1055) 395 
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Sayfa 
— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 

Hakkı Eeatoğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/1056) 395 

Cumhurbaşkanlığı testereleri 

— Açık bulunan Çalışma Bakanlığına 
Köy İşleri Bakanı Turgut Tokerln ve 
Köy İşleri Bakanlığına da Samsun Millet
vekili Salâhattin Kılıe/ın atanmalarının 
uygun göründüğüne dair (3/1040) 8 

— Başbakan Süleyman Demirel^n Ka>-
raçiye yaptığı seyahat sırasında kendisine 
Adalet Bakanı Kasan Dinçer'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/1050) 227 

— Karaçi'ye yarptığı seyahatte Başba
kan Süleyman Demîrel'e refakat eden 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 
Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik et
melerinin uygun görüldüğüne dair (3/1049) 227 

— Vazife ile yurt dışına giden Ada
let Başkanı Hasan Dinçer'e Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyili'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/1046) 136 

Çalışma Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— izmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müspala ve 21 arkadaşının, emekli san-
dıklariyle maluliyet, ihtiyarlık ve Ölüm si
gortaları kanunlarına tabi işyerlerinde ge
çen hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 
228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bir maddenin lağvı hakkın
daki kanun teklifinin, havale edilmiş ol
duğu Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla--
rmdan seçilecek 6 şar üyeden kurulu Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair 
(3/1057) 423:424 

— izmir Milletvekili Şeref Bakşık'm, 
275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun 20 nci maddesinin 
3 ncü bendinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin, bu konuda gelecek olan 
kanun tasarısı ile birlikte görüşüleceğine 
dair (3/1045) 136:137 

Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

— 2/622 ve 2/768 esas sayılı kanun 
tekliflerinin, 2/755 esas sayılı kanun tek-

Soyfa 
lifini görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona havalesine dair (3/1061) 465 

Maliye. Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun geçici 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının, aynı kanunun 172 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısını gö
rüşmekte bulunan Geçici Komisyona hava
lesine dair-(3/1052)' 373 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

— Sayın üyelerden banlarına izin ve
rilmesine dair (3/1051)' 227 

Sayıştay Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Ankara Üniversitesinin 1965 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/886) 511 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/153) 511 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/287) 511 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait ge
nci uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/1042) 131 

— Ceza ve ıslah evleri ile işyurtlan dö
ner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılı bilançosunun sunulduğuna dair 
(3/410) 511:512 

— Ceza ve ıslah evleri ile işyurtları 
ner sermaye saymanlıklarının 1960 yılı bi
lançolarının sunulduğuna dair (3/478) 511:512 

— Ceza ve ıslah evleriyle işyurtları 
döner sermaye saymanlıklarının 1961 ve 
1962 yılları genel bilançosu hakkında 
(3/1054) 395 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/898) 512 
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Sayfa 
— Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke

sinhesabına ait uygunluk bilidir i minin su
nulduğuna dair (3/173) 512 

— Ege Üniversitesinin 1964 yılı Ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/564) . 512 

— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1964 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/895): 512 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/662) ' -. 5İ2 

— İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduuğna dair 
(3/114) 512 

— İstanbul. Teknik Üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduuğna dair 
(3/479) , 512 

— İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduuğna dair 
(3/1043) 131 

— İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1966 bütçe yuh Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/1044) 131 

Sayfa 
— İstanbul Üniversitesi 1964 bütçe yı

lı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/533) 512 

— İstanbul Üniversitesinin 1965 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimd-
nin sunulduğuna dair (3/871) 512 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1965 yılı Kesinhesabına' ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair (3/870) 512 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1905 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/815) 512 

— Tekel Genel Müdürtlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ai$ genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/1048) 212 

— Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
nin 1963 bütçe yıli hesap işlemleriyle bi-
ılânçosunun sunulduğuna dair. (3/887) 512 

— Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
nin 1964 bütçe yılı hesap işlemleriyle bi
lançosunun sunulduğuna dair. (3/888) 512 

— Yalova Kaplıcaları İsletme İdaresi
nin 1965 bütçe yılı hesap işlemleriyle bi
lançosunun sunulduğuna dair. (3/889) 512 

Tama Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat 

Odaları Birliği Kanununun bâzı maddele
rinin tadiline ve bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun tekliflerinin Adalet Komis
yonuna gönderilmesine karar verildiğine 
dair (3/1C59) '424:425 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

Cilt Sayfa 
16 . 12 . 1968 tarihli 18 nci Birleşime 

ait tutanak özeti 30 129: 
130 

18 . 12 • 1968 tarihli 19 ncu Birleşime 
ait tutanak özeti 30 194: 

195 

20 . 12 . 1968 tarihli 20 nci Birleşime 
ait tutanak Szöti 30 211 

3 . 1 . 1969 tarihli 21 nci Birleşime 
ait tutanak Özeti 30 282: 

284 

6 . .1 . 1969 tarihli 22 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 30 " 366 

7 . 1 . 1969 tarihli 23 ncü 
ait tutanak özeti 

. 8 . 1 . 1969 tarihli 24 ncü 
ait tutanak özeti 

9 . 1 . 1969 tarihli 25 nci 
ait tutanak özeti 

10 . 1 . İ969 tarihli 26 nci 
ait tutanak özeti 

13 . 1 . 1969 tarihli 27 nci 
ait tutanak özeti 

14 . 1 . 1969 tarihli 28 nci 
ait tutanak özeti 

Cilt Sayfa 
Birleşime 

30 394: 
395 

Birleşime 
30 422 

Birleşime 
30 460: 

461 
Birleşime 

30 511 
Birleşime 

30 625: 
627 

Birleşime 
31 4:5 

Cilt 

YOKLAMALAR 

Sayfa 

30 4:51132,196,213,285,367,423,461;514,628 

• > • • • ( « 



Söz alanlar 
«Soyadları sırasına göre» 

A 
Sayfa 

Yağar Akal (Samsun) - Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
velleri arasında 15 000 000 liralık aktarma 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 30 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 47,52:53 

— 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nım tasarısı münasebetiyle 294:297 

— izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaş
tırılan işler bölümünün 4 ncü sırasında 
yer alan «Tütün ve tütün tekeli kanun ta
sarısının» aynı bölümün 2 nei sırasına 
alınmasına dair önergesi münasebetiyle 236 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu ta
sarısı, Tütün ziraatı, Tütün ve tütün te
keli kanunu teklifleri münasebetiyle 374,448, 

630:631 
Ahmet Nihat Akay (Çanakkale) -

Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğ
retim üyeleri ile yardımcılarına ve diğer 
personele ek ücret verilmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 309:310 

Sedat Akay (Kocaeli) - 5247 sayılı 
istanbul Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiy
le 153:154 

Hasan Akçalıoğln (Antalya) - Tütün 
ve tütün tekeli kanunu tasarısı, Tütün zi-
raati, Tütün ve tütün tekeli kanunu tek
lifleri münasebetiyle 637 

Sayfa 
Dursun Akgaoğlu (Çankırı) - 5434 sa

yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
bâzı hükümlerinin kandırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 48 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 549 

Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) - Gece öğ
retimi yapan üniversitelerde öğretim üye
leri ile yardımcılarına ve diğer personele 
ek üeret verilmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 311 

Şükrü Akkan (izmir) - Gündemin ön
celikle görüşülmesi kararlaştırılan işler 
bölümünün 4 neü sırasında yer alan «Tü
tün ve tütün tekeli kanun tasarısının!» 
aynı bölümün 2 nei sırasına alınmasına 
dair önergesi münasebetiyle 230:233,236,237:238 

— Tütün ve tütü ntekeli kanunu tasa
rısı, tütün ziraati, tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 383:387,449: 

454,648:649 
Adnan Akın (Balıkesir) - 5434 sayılı 

T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve ge
çici maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 59,60 

ibrahim Aksoy (Mardin) - Türkiye 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı 
Kanunun 1 nei ve 2 nei nıaddeelrinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 242:243 

Ekrem Alican (Sakarya) - 1968 kal
kınma istikrazı hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 518:520,529:530,530:532 
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Sayfa 
Orhan Alp (Bayındırlık Bakanı) (An? 

kara) - Karayolları Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 559:562 

Şevket Asbuzoglu (Eskişehir) - Gümü-
şane Milletvekili Sabahattin Savacı 'nm, 
mülki idare amirliği tazminatı hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 75:76,81 

İhsan Ataöv (Antalya) - 2262 sayılı 
Sümerbank Kanununun 6606 sayılı Ka
nunla değiştirilen 4 ncü maddesslnin de
ğiştirilmesi hakkında kanun- tasarısı mü
nasebetiyle 299:301 

— Son günlerde üniversitelerimizde 
cereyan eden bâzı olaylara dair gündem 
dışı demeci 371:373 

Sabit Osman Ara (Artvin) - Grup 
temsilcilerinin, önemi ve ivediliği sebebiy
le bir an evvel kanunlaşması gereken ve 
önceki birleşimden arta kalan bâzı kanım 
tasarı ve tekliflerinin bu birleşimde görü-

Sayfa 
şülmesine dair önergesi ile İstanbul Mil
letvekili Coşkun Kırca'nın, Meclis çalış
malarına ara verilmesinden sonraki hafta
da genel görüşme, Meclis araştırması ve 
sözlü soruları Çarşambadan başka bir gün 
tahsisine dair önergesi münasebetiyle 140 

Cevdet Ayfcan (Tokat) - Son günlerde 
toplu öğrenci hareketleriyle ilgili gündem 
dışı demeci 369:371 

Mehmet Ali Aytaş (izmir) - izmir Mil
letvekili Şükrü Akkan'ın, gündemin ön-
coMkle görüşülmesi' kararhtstmlan ister bö
lümünün 4 ncü sırasında yer alan «Tütün 
ve tütün tekeli kanun tasarısının», aynı 
bölümün 2 nci sırasına alınmasına dair 
önergesi münasebetiyle 235 

— Kooperatifler kanun tasarısı ve tek
lifleri münasebetiyle 486:487,499 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, tütün ziraatı, tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 643 

B 
Yusuf Ziya Bahadınh (Yozgat) - 6234 

sayılı Köy enstitüleri ile İlköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 476:477 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, tütün ziraati, tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 381,383,632 

Hayri Başar (Eskişehir) - 5434 sayılı 
T, C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve ge
çici maddeler eklenmesine ve bu kanunun, 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve teklifi münasebetiyle 58:59 

— Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 303:304 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 554:555 

— Kooperatifler kanun tasarısı ve tek
lifleri münasebetiyle 321,323 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, tütün ziraati, tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 644:645 

Muammer Baykam (Çanakkale) - Gü-
müşane Milletvekili Sabahattin Savacı'-
nın, mülki idare amirliği tazminatı hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 81 

Cihat Bilgehan (Maliye Bakam) (Ba
lıkesir) - 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve tek
lifi münasebetiyle 54:55,62:63,70 

— 1968 kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 524:527,54i :542 

Şadi Binay (Bilecik) - 1968 kalkınma 
istikrazı hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 535,540 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, tütün ziraati, tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 634 



Saj/fa 
Sami Binicioğlu (Manisa) - Tütün ve 

tütün tekeli kanunu tasarısı, tütün ziraatı, 
tütün ve tütün tekeli kanunu teklifleri 
münasebetiyle 375 

Mahmut Bozdoğan (Adana) - 6234 sa-

Süleyman Çağlar (Manisa) - Tütün ve 
tütün tekeli kanunu tasarısı, tütün zira-
ati, tütün ve tütün tekeli kanunu teklif
leri münasebetiyle 636,664 :G65 

Sadrettin Çanga (Bursa) - 1969 yılı 
bütçesi açığına ve tekel maddelerine ya
pılması düşünülen zamlara dair demeci 134:135 

İsmail Çataloğlu (tçel) - îzmir Millet
vekili Mustafa Uyar'ın, Güven Partisi adı
na, Güney illerimizde vukubulan su taş
kınları felâketi hakkında demeci 214:216 

Şükrü Çavdaroğlu (Tokat) - Tütün ve 
tütün tekeli katıntın tasarısı, tütün zira-
ati, tütün ve tütün tekeli kanunu teklif
leri münasebetiyle 635:636,636 

Fethi Çslikhaş (Burdur) - 196R kalkın
ma istikrazı hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 520:522:532:533,İ587:538 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1968 yıb Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 566 

— Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yaudımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 311 :313 

— 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 neü 

Bahri Dağdaş (Tarım Bakanı) (Kon
ya) - Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesizin, Karadeniz bölgesinin orman 
mahsûlleri, dam örtüsü ve yiyecek ihtiyaç
larına dair demeci münasebetiyle 133:134 

Nihat Diler (Eraurum) - 6234 sayılı 
Köy enstitüleri ile îlköğretmen oltulları-

Sayfa 
yıh Köy enstitüleri ile ilköğretmeıı okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 479 

Ç 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 298:299 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 557:558 

— Kooperatifler kanun tasarısı ve tek
lifleri münasebetiyle 324:325,326:327,48!: 

482,486,499 
— Türkiye Halk Bankası ve Halk 

Sandıklan Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih 
ve 699 sayılı Kanunun .1 nei ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 2-17 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, Tütün ziraat i, Tütün ve tiîtün tekeli 
kamımı: teklifim münasebeti yıl e 376;377, 

C50:<n!. 
Kemal Çetinsoy (Adana) - Beden Ter

biyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı fiüt^e 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvelleri arasında 15 000 000 liralık ak
tarma yapılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 28:29 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) -
Karadeniz bölgesinin orman mahsûlleri, 
dam örtüsü ve yiyecek ihtiyaçlarına dair 
demeci 132:133 

nm birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanım tasarısı münasebetiyle 470:471 

— 5434 sayılı T. C. Emeldi «andığı Ka
nununa ek ve seçici maddeler dilenmesine 
ve bu kanunun bfm hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısı ve teklifi mü-

D 



— 81 — 

Sayfa 
nasebetiyle 48:49,65 :66,67 

— 5247 saydı istanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı münasebetiyle 143:144 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 549 

— 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayıilı Kanunla değiştirilen 4 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 289 

— Türkiye Halk Bankası ve Halk 

Sayfa 
Sandıkları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih 
ve 699 sayılı Kanunun 1 nei ve 2 nei mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 240:241 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, Tütün ziraati, Tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 434:435 

Muzaffer Döşemeci (İzmir) - Tütün ve 
tütün tekeli kanunu tasarısı, Tütün zi
raatı Tütün ve tütün tekeli kanunu tek
lifleri münasebetiyle 641,642 

Zeki Efeoğlu (izmir) - Tütün ve tü
tün tekeli kanunu tasarısı, tütün ziraatı, 
tütün ve tütün tekeli kanunu teklifleri 
münasebetiyle 447,665 

Mesut Erez (Kütahya) - Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Ka-
mımına bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cet
velleri arasında 15 000 000 liralık aktar
ma yapılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 27.30:31 

— 5434 sayılı. T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve tek- i 
lifi münasebetiyle 59,66:67,68,70,71 j 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
.Savacı'mn, mühkî idare amirliği tazmina
tı hakkında kanun teklifi münasebetiyle 79,81, 

82,83,86 
— istanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması halikında kanun tasarısı müna
sebetiyle 16:17 

Nihat Erim (Kocaeli) - 27 . 10 . 1968 
tarihli 10 ncu Birleşim tutanağında bir 
sözünün yanlış geçtiğine ve düzeltilmesi 
gerektiğine dair gündem dışı demeci 136 

Nuri Eroğan (istanbul) - Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 554 

Mehmet Ersoy (Kütahya) - Gümüşane 
Milletvekili Sabahattin Savacı'mn, mülkî 
idare amirliği tazminatı hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 85:86 

Öhami Ertem (Milli Eğitim Bakanı) 
(Edirne) - 6234 sayılı Köy enstitüleri ile 
il it öğretmen okullarının birleştirilmesi 
hakkındaki Kanunun 2 nei maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 474:476 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı münasebetiyle 161 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı münasebetiyle 149:150,156 

— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı münasebetiyle 42 

— Geee öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 305:306,313 



G 
Sayfa 

Turgut Göle (Kars) - 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ile teklifi münasebetiyle 69 

Kasım Giilek (Adana) - Amerika Bü
yükelçisinin Orta - Doğu Üniversitesini 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) -
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısı ile kanun tek-

§efik înttn (Çanakkale) - 1968 kalkın
ma istikrazı hakkında kanun, tasarısı mü
nasebetiyle 522:524 

Hilmi incesulu (Çorum) - 6234 sayılı 
Köy Enstitüleri ile ilk öğretmen okulları-
nin birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nei maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 471:473 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 19:20 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, mülkî idare amirliği tazminatı 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 82 

Hilmi işgüzar (Sinop) - Ankara Üni
versitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 543:544 

İhsan Kabadayı (Konya) - 1968 kal
kınma istikrazı hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 540:541 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 

Sayfa 
ziyareti sırasında meydana gelen olaylar 
hakkında gündem dışı demeci 367:369 

Muslihittin Gürer (Sakarya) - 2262 sa
yılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı Ka
nunla değiştirilen 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 294 

lifi münasebetiyle 67:68 
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 

Savacı'nın, mülkî idare amirliği tazminatı 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 78:79, 

82,87:88 

— 1968 kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 535:536 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 549:550 

— Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 310:311 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 558 

— Kooperatifler kanun tasarısı ve tek
lifleri münasebetiyle 493 -.494 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, tütün ziraati, tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 375:376,430: 

434,649:650 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 558 

H 
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Sayfa 
— Konya Üniversitesi hakkımla gün

dem dışı demeci 225:226 
— Kooperatifler kamın tasarısı ve tek

lifleri münasebetiyle 488,494 
— Tütün ve tütün tekeli kanunu ta

sarısı, tütün ziraatı, tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifIcri münasebetiyle G38 :639,659 

Feyzi Kalfagil (Diyarbakır) - Ankara 
Üniversitesi 1908 yjh liütçe Ktımımum 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 543 

Yahya Kanbolat (Hatay) - 1968 kal
kınma istikran hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 517:518 

— Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 301:302 

— 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 288 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, tütün ziraati - tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 448:449 

Gıyasettin Karaca (Erzurum) - 2262 
sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı 
Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 286 =287 

— Temsil ödenekleriyle ek ders ücret
lerini alamıyan öğretmenlerin durumları-
na dair demeci 462:463 

Ali Kara (Adana) - Kooperatifler 
kanun tasansı ve teklifleri münasebetiyle 481, 

495 

îlyaa Kılıç (Samsun) - 5247 sayılı is
tanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Ka
nununa ek kanun tasarısı münasebetiyle 147:148 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı İle kamın 
teklifi münasebetiyle 52 

— Ege üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 85 :36 

Sayfa 
— Oüuıü.şaue Milletvekili Sabahattin 

Savacı'nuı, mülki idare amirliği tazminatı 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 76:77, 

84:85 
— Pancar ekim sahalarının daraltıl

masının bâzı vatandaşları ji;üe durumda 
bırakmakta olmasına dair demeci 463:464 

—• Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, tütün ziraatı, tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 633,666 

Faik Kırbaşh (Burdur) - Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvelleri arasında 15 000 000 liralık ak
tarma yapılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 29 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı il'e kanun 
teklifi münasebetiyle 45:47,54 

— 1968 Kalkınma İstikrazı hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 537 

— Devlet Sn İşleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle 565:566 

— Ege Üniversitesi kııruluş kadroları 
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 36:37 

— Gece öğretimi yapan üniversitelerde 
öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve di
ğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 306:308 

— Gümügane Milletvekili Sabahattin 
Savaeı'nın, Mülki idare amirliği tazminatı 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 73:74 

— 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 297:298 

— Karayolları Genci Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 552,562 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasan
sı, Tütün ziraatı, Tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 633 =634,667 ;668 
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Sayfa 
Coşkun Kırca (istanbul) - Grup tem

silcilerinin, Önemi ve ivediliği sebebiyle 
biran evvel kamu il aşması gereken ve önce
ki birleşimden arta kalan bâzı kanım ta
sarı ve tekliflerinin bu birleşimde görüşül
mesine dair önergesi ile, İstanbul Millet
vekili Coşkun Kırca'nın, Meclis çalışma
larına ara verilmesinden sonraki haftada 
genel görüşme, Meclis araştırması ve söz
lü sorula'H Çarşamaba'dan başka bir gün 
tahsisine dair önergesi, münasebetiyle 139:140 

Şükrü Koç (Aydın) - Tütün ve tütün 
tekeli kanunu tasarısı, Tütün ziraati, 
Tütün ve tütün tekeli kanunu teklifleri 
münasebetiyle 635 

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - 6234 sa
yılı Köy enstitüleri ile ilköğretmeıı okul
larının birieştirilmesi hakkındaki kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 468:470 

Zeki Ktetnişo^u (Maliye Bakanı Tem
silcisi) - 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 24 

Nahit Menteşe (Gümrük ve Tekel 
Bakam) (Aydın) - Bursa Milletvekili gad
rettin Çanga'nın, 1969 yılı Bütçesi açığı
na ve teköî maddelerine yapılması düşünü
len zamlara dair demeci münasebetiyle 135 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa-
rısij Tütün ziraati, Tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 438:441,636: 

637,639,657:658 

Kemal Nebİoğlu (Tekirdağ) - Türkiye 
Halk Bankası ve Halle bandıkları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 , 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı 

Sayfa 
•— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
mın tasarısı münasebetiyle 160:161,1^1:162 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku> 
rutuş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı münasebetiyle 150:151 

— 1968 yıh Bütçe Kanununa bağlı e-ct-
vellerdc değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 20:21,21 

— Gece öğretimi yapan üniv-ersitelerde 
öğı-etim üyeleri ile yardımcılarına ve di
ğer personele ek ücret verilmesüne dair 
kanun tasamı münasebetiyle 362:303 

— İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 14:15,17 

Oemal Külâhlı (Bursa) - 5434 sayılı 
T. C, Emekli Sandığı Kanununa ek ve ge
çici maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ile teklifi münasebetiyle 44,45 

Haldun Menteşeoğlu (imar ve takla 
Bakam) (O. S, Moğla üyesi) - tzrair Mil
letvekili Mustafa TJyar'ın, Güven Partisi 
adına, Güney illerimizde vukubulan su 
taşkınları felâketi hakkındaki demeci île 
İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'mm aynı 
konudaki tenkid ve temennileri münasebe
tiyle 216:222 

— Trabzon Milletvekili Akmet Şener'
in, îkizdere Santralinin randımanının azlı
ğına ve kırılan bir türbininin yeniden ya
pılmasına dair demeci münasebetiyle 8 

Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 241:242 

N 
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O 
Sayfa 

Ktutaf a Ok (Manisa) - İzmir Millet
vekili Şükrü Akkan'ın, gündemin öncelik
le görüşülmesi kararlaştırılan işler bölü
münün 4 ncü sırasında yer alan «Tütün ve 
tütün tekeli kanun tasarısının», ayı bölü
mün 2' nci sırasına alınmasına dair öner
gesi münasebetiyle 236 

— Tiitüh Ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, Tütün ziraati, Tütün ve tütün te
keli kanunu teklifleri münasebetiyle 425:430, 

441:447,631,646,647,656:657 

Süleyman Onan (Kırşehir) - 6234 sa
yılı Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasansı münasebetimle 477:479 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvelleri arasında 
15 00Ö 000 liralik aktarma yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 26 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile 
kanun teklifi münasebetiyle 55:56,64:65 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku-
reduş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı, Millî Eğitim ve Plân komisyonu ra
porları münasebetiyle 154:155 

— 1968 Kalkınma istikrazı hakkında 
kanuti tasarısı münasebetiyle 516:517,536:537, 

538:539,539 
— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 12 

Sayfa 
— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 32 

— Gece öğretimi yapan üniversitelerde 
öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve di
ğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 316 

— 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 290:292 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 553:554 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu müna
sebetiyle ^ 558:559 

— Türkiye Halk Bankası ve Haılk San
dıklan Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan 1 6 , 7 , 1965 tarih 
ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 244:246 

Hamdi Orhon (Trabzon) - 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesine ve bu-
kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılması
na dair kanun tasarısı ile kanun teklifi 
münasebetiyle 49,61,62,63,64,71:72 

— Kooperatifler kanun tasarısı ve tek
lifleri münasebetiyle 493 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, Tütün ziraati, Tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 634 :C35,637:638 

ö 
Katanı ömtchnt (Bursa) - Kooperatif

ler* kamun tasarısı ve teklifleri münasebe
tiyle - 323:324,482,487,497:498 

— Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıklan -Kanununun bâzı maddelerinin de-
Iftftttİtnfesûıe dair' olftn 16 , 7 , 1965 tarih 

ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 243:244 

Murat öner (Afyon Karahisar) -
Kooperatifler kanun tasarısı ve teklifleri 
münasebetiyle 484:485,492:493 
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Sayfa 
— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa

rısı, Tütün ziraati, Tütün ve tütün tekeli • 
kanunu teklifleri münasebetiyle 643:644,658: 

659 
Reşat özarda (Aydın) - 5434 sa

yılı T, C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun bâzı hükümlerinin kaldırıhrıası-
na dair kanun tasarısı ile kanun teklifi 
münasebetiyle 49:50,56:57,60:61 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
gündemin öncelikle görüşülmesi karariaş
tırılan işler bölümünün 4 neti sırasında 
yer alan «Tütün ve tütün tekeli kanun 
tasarısının», aynı bölümün 2 ııci sırasına 
alınmasına dair önergesi münasebetiyle 233:234 

Sayfa 
Hasan özcan (Bolu) - 1968 Kalkınma 

istikrazı hakkında kanım tasarısı münase
betiyle .528:529 

Niyazi Özgüç (Sinop) - 2262 sayılı 
Karnımla değiştirilen 4 ııcü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 293:294 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, Tütün ziraatı, Tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 651 

Seyfi öztürk (Devlet Bakanı) (Eski
şehir) - Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaea'nuı, temsil ödenekleriyle ek ders 
ücretlerini alamıyan öğretmeni eri a du
rumlarına dair demeci münasebetiyle 463 

Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas) -
Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'-
nm, Mülki idare amirliği tazminatı hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 72:73 

Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) - Trafik 
kanalarına ve bunların önlenmesine dair 
demeci 5:7 

S 
Sabri Özcan San (Gümüşane) - Gece 

öğretimi yapan üniversitelerde öğretim 
üyeleri ile yardımcılarına ve diğer persone
le ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 309. 

Hasan Lâtif Sanyüce (Çorum) - 6234 
sayılı Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 473:474 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesine ve İm 
kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılması
na dair kanun tasarısı ile kanun teklifi 
münasebetiyle 44 

— 5247 sayılı istanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı münasebetiyle 146:147 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve lîütce Karma Komisyonu raporu müna
sebetiyle 559 

— Kooperatifler kanun tasarısı ve tek
lifleri münasebetiyle 326,491,495:496 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, tütün ziraatı, tütün ve tütün tekeli 
kamımı teklifleri münasebetiyle 375 

Refet Sezgin (Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı) (Çanakkale) - izmir Millet
vekili Mustafa ITyar'ın, Güven Partisi 
adına, Güney illerimizde vukubulan su 
taşkınları felaketi hakkındaki demeci ile 
içel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, ay- -
nı konudaki tenkit ve temennileri müna
sebetiyle 222:225 

İrfan Sohnazer (Tokat) - 5247 sayılı 
İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı münasebe
tiyle 142:143,151:153,156,159 
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Sayfa 
— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 34:35 

— Ege Üniversitesinde bir mühendis
lik Bilimleri Fakültesi kurulması ile ilgili 
Ege Üniversitesi kuruluş Kanununa ek 
kanun tasarısı münasebetiyle 38 

— Gece Öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 308 :309,314:315, 

316:317,317:318,318 
— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa

rısı, tütün ziraati, tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 656,660 

Buhi Soyer (Niğde) - 5434 sayıb T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ile kanun teklifi münasebetiyle 56 

-— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savaeı'nın, mülkî idare amirliği tazminatı 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 74 

Muzaffer Şamiloğlu (Kars) - Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 546 

Türkan Seçkin (Edime) - Kooperatif
ler kanun tasarısı ve teklifleri münasesbe-
tiyle 490:491 

Ahmet Şener (Trabzon) - Gümüşane 
Milletvekili Sabahattin Savaeı'nın, mülkî 
idare amirliği tazminatı hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 88:89 

— İkizdere Santralinin randımanının 
azlığına ve kırılan bir türbininin yeniden 
yapılmasına dair demeci 7(8 

— Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih 
ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 241 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa-

Sayfa 
Kemal Doğan Sungun (Zonguldak) -

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 
münasebetiyle 148:149 

— 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncÜ 
maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 292:293 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 555:556 

Faruk Sttkan (tçişleri Bakanı) (Kon
ya) - Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savaeı'nın, mülkî idare amirliği tazminatı 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 81,82, 

89:90 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, trafik kazalarına ve bunların ön
lenmesine dair demeci münasebetiyle 7 

rısı, tütün ziraati, tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 631:632 

Adnan Şenyurt (Erzurum) - 5247 sa
yılı İstanbul üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı münase
betiyle 145:146 

— Devüet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 564:565 

— Gece' öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile- yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 315 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savaeı'nın, Mülki idare amirliği tazminatı 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 85 

— 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 287:288 

B 
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Ahmet Tahtakıhç (tstaabul) - 6234 sa
yılı Köy enstitüleri ile ilköğretraen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kamı
mın 2 nei maddesinin değiştirilmesine da
ir kamın tasarısı münasebetiyle 476 

— 1968 Kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle .534:535,537 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 21:22 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, Tütün ziraatı, Tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 630,652:653 

Âdil Toközlü (Kastamonu) - Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
eetvell'eri livasında 15 000 000 liralık ak
tarma yapılması hakkında kamın tasarısı 
münasebetiyle 25 

Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) - 5434 sa
yılı T. O. Emekli Sandığı Kamilinim, ok 
ve geçici maddeler ekl'enmesine ve bu ka
nunim bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kamın tasamı ile kanun teklifi mü
nasebetiyle 

— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 32:34 

— Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile. yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, Tütün ziraatı, Tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle . 645,651:652 

— Uşak pancar ekicilerinin durumları 
ve kendilerine krediyle şeker verilmesi ge-
rektâği hakkında demeci 464:465 

Ömer Usta (Trabzon) - Cleee öğretimi 
yapan üniversitelerde öğretim üyeleri ile 
yan medarına ve diğer personele ek ücret 
verilmesine dair kamın tasarısı münasebe
tiyle 319 

Sayfa 
— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 12 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapıhnası hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 18:19 

— İstanbul Üniversitesi 1988 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 14 

Ahmet Türkel (Ticaret Bakanı) Bur
sa) - Kooperatifler kanun tasarısı ve tek
lifleri münasebetiyle 325:862,4e6ı40V 

— Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih 
ve 699 saydı Kanunun 1 ııci ve 2 nei mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 248 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, tütün ziraatı, tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 668:667 

Mustafa Uyar (İzmir) - Grup temsilci
lerinin, önemi ve ivediliği sebebiyle bir an 
evvel kanunlaşması gereken ve önceki 
birleşimden arta kalan bâzı kanun tasarı 
ve tekliflerinin bu birleşimde görüşülmesi
ne dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca'nm, Meclis çalışmalarına 
ara verilmesinden sonraki haftada genel 
görüşme, Meclis araştırması ve sözlü soru
ları Çarşambadan başka bir gün tahsisine 
dair Önergesi münasebetiyle 140:141 

— Güven Partisi adma, Güney illeri
mizde vukubulan su taşkınları felâketi 
hakkındaki demeci 213 

— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı, tütün ziraatı, tütün ve tütün tekeli 
kanunu teklifleri münasebetiyle 377 =381,435:488 

Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) - Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 

u 
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Sayfa 
işaretli cetvelleri arasında 15 000 000 lira
lık aktarma yapılması hakkkıııda kanun 
tasarısı münasebetiyle 27:28 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 153,158:159 

— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 13 

Sayfa 
— .Ege Üniversitesi kurulu» kadroları 

hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kamın 
tasarısı münasebetiyle 41:42 

— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki G953 ve 354 sayılı kanunlara 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 35 

— Ege Üniversitesinde bit- Mühendis
lik Bilimleri Fakültesi kurulması ile ilgili 
Ege Üniversitesi kuruluş Kanununa ek 
kanun tasarısı münasebetiyle 38 

O 
Reşit Ülker (istanbul) • 5247 sayılı İs

tanbul Üniversitesi kuruluş kadrolaıı Ka
nununa ek kanun tasarısı münasebetiyle 

— Grup temsilcilerinin, önemi ve ive
diliği sebebiyle bir an evvel kanunlaşması 
gereken ve öneeki birleşimden arta kalan 
bâzı kanun tasarı ve tekliflerinin bu bir
leşimde görüşülmesine dair önergesi ile 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Meclis çalışmalarına ara verilmesinden son
raki haftada genel görüşme, Meclis araş
tırması ve sözlü soruları Çarşambadan 
başka bir gün tahsisine dair Önergesi mü
nasebetiyle 

142 

140 

— Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 305 

— Kooperatifler kanun tasarısı ve tek
lifleri münasebetiyle 485:486,488:489 

Hasan Ünlü (Tunceli) - Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişildik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle . 552:553 

— Kooperatifler kanun tasarısı ve tek
lifleri münasebetiyle 320:321 

Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) -
Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sava
cımın, mülkî idare amirliği tazminatı hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 77 ;78,86 

M, Kemal Yılmaz (Aydın) - 5247 sa
yılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı münase
betiyle 144:145 

— Ege üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanım 
tasarısı münasebetiyle 39:41 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, mülkî idare amirliği tazminatı 

hakkında kanun teklifi münasebetiyle 74:75 
— 2262 saplı Sümerbank Kanununun 

6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 289:290 

— İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 15:16 

Zeki Yücetürk (Balıkesir) - Tütün ve 
tütün tekeli kamum tasarısı, tütün ziraati, 
tütün ve tütün tekeli kanunu teklifleri 
münasebetiyle 640,641,653:656,662,664 

» • * •« 




