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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

— imar ve iskân Bakanı R:eai îsken-
doroğlu'nun, rahatsızlığı sebeiyf.e, iyileşin
ceye kaçlar kendisine Devlet Bakam Sekip 
tnal'm vekillik etmesi (3/413) 

— Vazife ile yurt clışma gidecsk olan 
Dışişleri Bakam Hasan Işık'a, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı ve Barbakan Yardımcısı 
Süleyman Demirci'in vekillik etmesi 
(3/416) 

— Vazife ile yurt dışına gidecek, olan 
Dışişleri Bakam Hasan Işık'a, dönüşüne ka-

Sayfa Sayfa 

701 

dar, Devlet Bakanı ve Ba-fbakan Yardımcısı 
Süleyman Demircl'in vekillik etmesi 
(3/422) 851:852 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'e dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Al
tı nsoy'un vekillik etmesi (3/411) 481 

— Vazife ile yurt dışına gidsn Millî 
Eğilim Bakam Cihat Bilgohan'a, dönüşüne 
kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Fa
ruk Sükaırm vekillik etmesi (3/419) 851 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

— Denizcilik Nakliyatı T.A. Ortaklığın
daki yolsuzluk iddiasını Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 

süresinin iki ay daha uzatılmasına dair tez
keresi (10/4) 140:141 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Aydın Üyesi iskender Cenap Ege-, 
tutanak özetlerinde birleşime katılmıyan 
üyelerin adlarının neşredildiğini, birleşim
lerin 94 - 95 üye ile açılmasına mukabil 
yoklama tutanağında bulunmıy anların sa
yısının 18 -19 rakamı ile gösterildiğini, bu 
itibarla yoklama tutanaklarının hakikate 
tamamen' uymadığını beyanla, ya tesbitin 
ta-m yapılmasını yalhut bu teşhire son ve
rilmesine dair demeci ve Başkanın cevabı 628: 

629 
— Bısbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, 

Kıbrıs hâdiselerinin son inkişafları, bu hu
sustaki müzakerelerin mahiyeti-ve Hüküme
tin yönettiği politika hakkında Cumhuriyet 
'Senatosuna.bilgi vermek üzere gizli oturum 
yapılmasına dair önergesi 276:277 

— Başkanın, Başkanlık Divanının teşek
kül edebilmesi için bir kâtibin eksik oldu
ğunu ve muvakkat bir kâtip seçilmesi ge
rektiğine dair beyanı 287 

— Başkanın, Birleşimin devamı sırasın
da yoklama yaptıracağına dair beyanı 688 

— Cumhuriyet Senatosu Danışma Ku
rulunun; Ereğli Demir - Çelik Fabrikala
rının resmi küşadma katılacak üyelerin se
çimi ile, 

Bâzı yazışmalarda «T.B M. Meclisi Baş
kanlığı» ibaresinin kullanıldığı tesbit edildi
ğinden bu yanlış1 ığm önlenmesi için T.B.M. 
Meclisinin Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
'Meclisinden teşekkül ettiği hususunun bü
tün müesseselere bir yaziyle bildirilmesi, 

378 Sayılı Kanunun tatbikatında usulî 
hatalara düşüldüğü görüldüğünden Grup 
Başkanlarınca gözdeft, geçirilip bir tadil tek
lifinin hazırlanması, ; •: 

Anavatanın 94 ncü maddesine tevfikan, 
1965, yılı Bütçe kanun tasarısının 10 gün 
içinde karara, bağlanması gerektiğinden 
Cıımhurivet Senatosu Genel Kurulunca tes-
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Sayfa 

ibit edilen gün ve saatlerde görüşülmesine 
dair, 

4 numaralı kararı hakkında Başkanlık 
tezkeresi. 852:855 

— Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
bâzı maddelerinin iptal edildiğine dair Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 48:49 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu'nun; normal gündeme 
geçilmesi hakkında önergesi 807 

-— İçtüzüğün 4 neü maddesi idare Amir
lim serMflrnin gizli oyla yapılmalını âmir 
'bulunduğundan, evvelce işari oyla vapılan 
seçim iptal edilerek Aydın Üvesi İskender 
Cenan Ege'nin; gizli oyla, İdare Amirliği 
srtçirai 579 

— Konuların müzakeresinde söz ala
cakların B-^kan'ık Divanında bulundurula
cak l Hey i imza etmek suretiyle söz sırasının 
todhiti hakkınca Aydm Üyesi İskender Ce
nap Ege ve iki arkadaşının önergesi 409:410 

Sayfa 
— Kurban Bayramı münasebetiyle 20 

Nisan 1965 Salı gününe kadar tatil yapıl
masına dair Danışma Kurulunca verilen 
kararın Gerrel Kurulun tasvibine sunuldu
ğu hakkındaki Başkanlık tezkeresi 729 

— Süresi bitmek üzere bulunan kanun
ları görüşmek üzere Genel Kurulun 19 
Mart 19G5 Cuma günü saat 15 te toplan
ması hakkında Başkanlık sunuşu 140:141 

— Türkiye, - Tunus Parlâmentolar ar ası 
Dostluk Grupu kurulmasına dair Başbakan
lık tezkeresi 107,140 

— Üyelerden İskender Cenap Ege, Ömer 
Ucuzal ve İsa Bingöl'ün; gündem maddele
rinin görüşülmesinde üyelerin, Başkanlık 
Divanından akılacak bir listeyi inva^rmk 
suretiyle söz sıralarını al m i1 an hakkındaki 
önergelerine dair Başkanlık Divanı kararı 688 

— 28/29 NHm s^hit,,erirj'n ruhlarmı tâ-
zizen Cumhuriyet S cm tosunun bir dakika
lık saygı durusunda bulunmadı hakkındaki 
önerge ve saygı duruşu 850:851 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Artvin Üyesi Felhmi Alpaslan'ın, An
kara havasının zehirliliği günden güne 
artmcıkta ve büyük 'bir tehlike mahiyetini 
almakta olduğumdan gerekli tedbirlerin 
alınması lüzumuna dair 103:104 

— Artvin Üyesi Fdhaıi Aljaslutı'm; 
gündemin sureti tanzimine dair 806:807 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; Sam
sun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun 59 ncu Bir
leşimde geçen tutanak hakkında yaptığı 
açıklamada ve daha evvelki konuşmaların-
dı;ıki iddialarını ispat, etmesi gerektiğine 
dair. 287:288 

— Aydın Üyesi İskender Cenap Ege; 
tutanak özetlerinde birleşime katılmıyan 
üyelerin adlarının neşredildlğini, birleşim
lerin 94 - 95 üye ile açılmasına mukabil 
yoklama tutanağında bulunmıyankrm Ö> 
yısının 18 - 19 rakamı ile gösterildiğini, buı 
itibarla yoklama tutanaklarının hakikate 
tamamen uymadığını beyanla, ya tesbitin 
tam-yapılmasını yahut bu/ temhire son veril-
'mesine dair demeci ve Başbakanın ce
vabı. 628:629 

— Başbakan Suad Hayri Urgüplü'nün, 
Ereğli Kömür İşletmesinin bâzı ocakların
dı:! işçilerden bir kitinimin liyakat zamla
rı n-m dağılışı şekline İtiraz mahiyetinde vâ
ki- ocaklara girmeme ve girmek istiycnlere 
mâni olma hareketlerinden doğan hâdise
ler hakkında. 3 

— Barbakan Suad Hayri Urgüplü'
nün; Millet Meclisinde TRT Kurumunda 
Moclis araştırmacı yapımiiMi hakkındaki 
görüşmelerle ilgili olarak Millî Birlik Gru
pu adına Tabiî Üye Vahbi Eısü'nün gün
dem dnşı konuşmam ma dair 700:701 

— Başbolco: Suad Hayri urgupiu'-
uün müfrit bâzı ermeni teşekküllerinin 
Türkiye aleyhine açtıkları kampanya hak
kında üyelerden Sadi Koçaş'm gösterdiği 
hamasiye ti takdirle karşıladığı, bu hareke
tin Hükümetçe bilindiğine ve zamanındı:! 
gerekli tedbirler 'alındığına dair 847,848 

— Başbakan, Tunus Cumhurbaşkanı Ek
selans Habib Burg'ba'nm Cumhuriyet Se
natosunu ziyareti münasebetiyle 349 
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— Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler
den Sadi Kocasın; Ermenilerin Türkiye 
aleyhine açtıkları kampanya ve Türkiye'
nin buna karşı tutumu konusunda 804:806 

— Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağ-
layangil'in; Ereğli Kömür işletmesinin bâ
zı ocaklarında işçilerden bir kısmının liya
kat zamlarının dağılış şekline itiraz mahi
yetindeki hareketlerine dair 40:45 

— Çanakkale Üyeai Ziya Termen'in; 
IV ncü Koalisyon Hükümetinden bekledi
ği; hizmetleri açıklayan demeci 137:140 

— Dışişleri Bakanı Hasan Işık; Arabu
lucu Galo Plaza'nın raporu hakkında açık
lamalarda bulunarak bu husustaki Türk gö
rüşünü belirten demeci 581 

— Edirne Üyesi Tahsin Banjguoğlu; 
55 nci B'rieşlmde tümü üzerinde görüşülen 
Nüfus Plânlaması hakkındaki kanun tasa
rısının maddelerine geçilmesine ait oyla
manın, oylama sırasında ekseriyetin bu
lunmaması sebebiyle, tekrarlanmasını isti-
yen konuşması. 137 

— Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ; Kıbrıs 
Hükümetlorn Kıbrıs Rum cemaatini da
ğıtmasının Kıbrıs Anayasasını ihlâl mahi
yetinde olduğunu ve bundan doğabilecek 
sonuçları belirten demeci. 369:370 

— Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun; Ege ekici tütün piyasası, bu 
konuda yapılan yayın ve Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nm gündem dışı konuşması hak
kında 35:38 

— istanbul Üyesi Ekrem öz d en'in; Ha
zineye ait topraklarının satışı ve toprak 
reformu kanunu tasarısı hakkında 803:804 

— izmir Üyesi izzet Blrand'm; Enerji 
ve Tahiî Kayncıklar Bakanının, Parlâmento 
üyelerine, sözlü soru ve gündem dışı konuş
malarından evvel Bakanlıkla temas etmele
rine dair yazısının maksatla bağdaşmadığı
na dair 258:259 

— Scmsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 60 ncı 
Birleşimde kendisinden tevzih istiyen ko
nuşmasına cevaben, millete ve onun Yüce 
Meclislerine bühtanda bulunmak aklından 

Bayfa 
geçmediğini, ancak sorumluları ikaz maihi-
yetinde beyanda bulunduğunu ifade ve ge-
boliği Önleyici ilâçların kanunu çıkmadan1 

yurda ithal ve. reklâmlarının yapıldığını 
açıklayan demeci. 327:329 

— Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
davetli olarak iştirak ettiği Suudi Ara
bistan'da toplanan Dünya islâm Kongresi 
ve bu kongrede Kıbrıs konusunda; alınan 
müspet karar hakkında 848:849 

— Samsun üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasa
rısının tümü üzerinde yaptığı konuşmalar
dan bir kısmının Aruvln Üyesi Fehmi Alp
aslan tarafından Parlâmentoya yapılan bir 
bühtan şeklinde vasıflandı nldığına, tevsik 
edebileceği iddialarının Parlâmentoya karşı 
bühtan değil, bir laçıklama mahiyetinde ol
duğuna dair 257:258 

— Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın; 
Ereğli Kömür işletmesinin bâzı ocakların
da işçilerden bir kısmının liyakat zamları
nın dağılış şekl'İne itiraz mahiyetinde vu
kua gelen olaylar konusunda 38:39 

— T-JLllî Üye :S:>iikı Ulay'ım, Hükümet 
Brjşkanmır. MıTlet Meclisinde Kı'brıs mev
zu halk/undaki beyan atma dalı- 781:783 

— Ta:ba Üyo .Sıtkı Ulay'm; Kıbrıs'ta 
yer ('don baggosteren olaylar karşısında 
Hükümetçe alınmasını istediği tedbirlere 
daL* 39:40 

— Tabifi Üye Sıtkı Ulay'm; milletve
kili ödenekleıii tartışmasının üzücü ma
hiyet aklığına, Türkiye'de maaş ve üc-
>retlerün beş 'bin lira ile tanıamlanması ve 
hunu aşacak ımıliktarına % 90 veır'gü niis-
betinin 'tatbikine ve hu harekete en. yük
sel: makamlarda buTunanlıarım örnek ol
maları gerektiğine dair '58ir:'53l2 

— Tabiî Üye Veribli Brsü'nün; Barlâ-
mcrjtoda geçen konuşmaların üzücü bl.r 
nıd'ıl'yet aldığına ve 'bumla sebebiyet veril-
m'eımcısi lüzumunu 'beyanla 'G-eı: el'kurmay 
'D "ijkanT.mr. mektubuma yapılan tcllımlhle-
rV. ycırir.de 'bu.Vinjmadigi.nia ve Orduıiıuın 
da dlTs'iz clmadığımıa hlıiıiınmesi geırcikti-
LÛI3 .âaiv £86:688 
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— Tabiî Üye Vehibi Ersü'nün; 28/29 
Nisan olaylarının 5neli seneıî' 'devriyemi 
ololayasiylo "• '• • 

— Tunus Cumhurbaşkanı 
Habi'b BurgJbr.'nın sözleri 

— Urfa Üyedi Vasfi 
T. B. M. Meclistnm 'bütün 
kudret terin üstünde olduğuır.ıa;, Meclisler
ce takarrür ettürtüen b'ir konu üzeninde, 
sıfat ve hüviyeti ne olursa olsun, !hiç kim-

Sayfa 

849 :850 
EfeeÜânıs 

349 
Gerger'in, 
kuvvet ve 

Sayfa 
senin, 'bfilhassa bu müesseseleri tezyif eıdı;-
ci konuşmalar yap::(mıyacağına dair 407:408 

— Zonguldak üycsıi Akif Eyı.'doğam'-
ıri; Ereğli Kömür fetetmetslnin bâzı ocak
larında iişeilerden bir kısmının liyakat 
zamlarmın dağılış şelkl'ııe ittiıraz mahiye-
tindciki har'ekeıtHeıûr.e dairır 4'5 :48 

— Zonguldalk Üycdî Tarık Remzi Bal
t an ; Zcaguldak - ıKozlu 'Oİay'Ları <ve se-
'b-epl'etrû (hakkında 104:106 

GÎZLÎ OTURUM 

— Başbakan Suad'ITayri Ürgüplü'nün; 
Kıibrıs hâdiselerinin sön inkişafları, bu hu
sustaki müzakerelerin mahiyeti ve Hükü
metin yönettiği politika hakkında Cumhu
riyet Senatosuna bilgi vermek üzere gizli 

oturum yapılmasına dair önergesi 
Cilt Birleşim Sayfa 

276:277 

26 
26 

59 
75 

277 2 nci Oturum gizlidir 
870 2 nei Oturum gizlidir 

KANUNLAR 

No. ..;. Cilt Sayfa 
554 — Tescil, edilmiyen birleşmeler ile 

bunlardan doğan çocukların cezasız 
tescili hakkında Kanun > . 22 446 

V 26 168, 
" , - 289,411:416,420:425 

555 — Sağlık Eğitim Enstitüleri kuru
luş Kanunu 26 256, 

289,532:538 

556 — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lef-
koşa 'da Türkiye Cumhuriyeti, Yu
nanistan Kırallığı, Büyük Britanya 
ve Kuzey-îrlânda Birleşik Kırallığı 
va Kıbrıs Cumhuriyeti arasında 
imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin 
kurulmasına dair Andlaşma ile 
A, B, C, D, E ve F eklerinin Kıb
rıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıral
lığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük 
Britanya ve Kuzey-îrlânda Birleşik 
Kırallığı arasında imzalanan Garan
ti Andlaşması ile bu Andlaşmanm 
I I nci maddesinde atıfta bulunan 
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının 
temel maddelerina dair listenin; 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan 
Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti 

No. Cilt Sayfa 
arasında imzalanan ittifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokolle
rinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Türkiye Cumhuri
yeti arasında imzalanan ittifak 
Andlaşmalarınm uygulanması için 
imza edilen Andlaşmasımn; ve en zi
yade müsaadeye mazhar mililet şar
tına dair Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota 
teatisi suretiyle yapılan Andlaşma-
ıım; onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında Kanun 26 198, 

410:411,538:540,575:576 

,557 — Nüfus Plânlaması hakkında Ka
nun 23 3 

20 102, 
103:110,130 .-131,156:161,169:193, 

199:234,235:253 

558 — 1965 malî yılı bütçeleri kanun-
laşmcaya kadar Devlet harcamala
rına yetki veren 19.2.1965 günlü ve 
544 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair Kanun 26 198, 

259:276,277,278:283 
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No. Cilt Sayfa 
559 — Amerika Birleşik Devletleri, Bü

yük Britanya ve Kuzey-trlânda Bir
leşik Kırallığı ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri arasında akdedilen 
ve Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tince imzalanan «Atmosferde, feza
da ve su altında nükleer silâh dene
melerinin yasaklanması hakkında 
Andlaşma» nın onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun 25 330 

26 346: 
347,635:636,657:659 

560 — Milletlerarası Kavakçılık Komis
yonunun Gıda ve Tanm Teşkilâtı 
(FAO) bünyesi içine alınmasına 
dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuri
yetinin katılmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun 23 284 

25 372 
26 636, 
660:661 

561 — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'
te* akd olunan «Avrupa ve Akdeniz 
Neibat Koruma Teşkilâtı kurulması
na, mütaallik Sözleşme» ile üç Eki
ne katılmamız için Hükümete yetki 
verilmesi hakkında Kanun 23 284 

25 372 
26 636: 

637,662:663 

562 — Bâzı iki tarafla ticaret anlaşma
larında veya. bu anlaşmalara ekli lis
telerde yer alan ahdî tarifelerin yü
rürlükten kaldırılması hakkında Ka
nun 23 284 

25 373 
25 637, 
664:665 

563 — La Hoyc'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatış
ma halinde kültür mallarının korun
masına dair Sözleşme» ile bu sözleş
me tatbikatına ait tüzük, protokol 
ve kararlara katılmamızın uygun 
bulunduğu hakkında Kanun 23 235 

'26 34, 
$37:638,666:667 

No. Cilt Sayfa 
564 — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri 

ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici 
kabulüne mütaallik beyannamesinin 
onaylanmasının uygun bulunmasına 
dair Kanun 23 235 

26 326, 
638,668:669 

565 — Teşjhis ve tödavi sağlık kurum
larına ariyeten ve meccanen tahsis 
edilecek tıbbi - cerrahi ve lâboratu-
var malzemesinin' Gümrük Resmin
den muafen muvakkat ithaline dair 
And]asmanın onay1 anmasının uy
gun bulunduğu hakkında Kanun 23 235 

26 326, 
638:639,670:671 

566 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması Âkı d Tarafları ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasındaki münasebetlerle ilgili 
beyannamenin onaylanmasının uy
gun bulunmasına dair Kanun 23 235 

26 326, 
639:640,672:673 

567 — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anp aşmasına geçici 
kabulüne mütaallik beyannamesi
nin onaylanmasının uygun bulun
masına dair Kanun 23 235 

26 326, 
640,674:675 

568 -— Barış Gönüllüleri adlı Amerikan 
teşekküllerinden faydalanma husu
sunda Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onay
lanmalının uygun bulunduğuna 
dair Kanun 23 284 

26 403, 
640:644,676:677 

569 — Türki}'e Cumhuriyeti ile Fede
ral Almanya Cumhuriyeti arasında 
imzalanan Sosyal güvenlik hakkın
da Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun 25 243 

26 406, 
644,678:679 
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No. . Cilt Sayfa 

570 — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunmasına 
dair Kanun 23 285 

20 483, 
614:645,645:652,680:681 

571 — PTT nin 125 nci hizmet yılmı 
doldurmuş olması do'ayısiyl? me
mur ve hizmetlilerine birer aylık tu
tarında ikramiye veri'mesi hakkında 
Kanun 23 235 

2". 253, 
634:635,690:592 

572 —'Devlet memurları avlıklarınm 
tevüıit ce terdülüne dair 3656 mavili 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Millî Savunma Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması ve bu kanuna 
(bir geçici madde eklenmesi hakkında 
Kanun 23 125 

23 256, 
703 

573 — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve 
ihtiyat askerî memurları Kanunu
nun 2754 sayılı Kanunla değişen 
25 noi maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 26 34, 

198,716:717 
574 — İlköğretim ve Eğitim Kanunu

nun 56 n'3i maddesin'n (a) bendin:n 
son paragrafının kaldırılması hak
kında Kanun 23 34, 

713,718:719 
575 — Askerî öğrencilerden basları gös-

terpmiyenler hakkındaki 5401 sayılı1 

Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair Kanun 23 125 

23 283, 
712:713,725:726 

576 — îstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 25 372 

26 480, 
732:733,746:747 

577 — Gümrük memurlarından vazifei' 
memures'ni suiistimal edenlerle va
zife veva mesleklerinde kendilerin
den istafade edilmiyenler hakkında 
yapılacak muameleye dair 1920 sa

fta Cilt Sayfa 
yılı Kanunun birinci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun 26 578, 

730 

578 — Meşru olmıyan çocukların ana 
bakımından nesebinin tesisine ait 
Sözleşmenin onaylanmalının uygun 
bulunduğuna dair Kanun 23 284 

23 685, 
730:731,744:745 

579 — Anayasayı ihlâl suçundan Yük
sek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısmen affı hak
kında 78 sayılı Kanunun 2 nci mad-
deılne bir fıkra eklenmesi hakkında 
Kanun 25 356 

23 108: 
110,130:131,141.156,162:166, 

160,194:195 

580 — Millî Prodüktivite Merkezi ku
ruluş Kanunu 22 552 

25 372, 
427:431.475:481 

23 4, 
22:2:': 

501 — T. C. Hükümeti ile A. P>. D. 
Hükümeti arasında yapılan Zirai 
istihsal fazlası Andlaşma^arı gere
ğince ithal olunacak zirai ve gıda 
maddeler ile bedelsiz olarak ve
rilen Amerikan ihtiyaç fazlası mal
zeme, teçhizat ve vartaların ver
gi muafiyeti hakkında Kanun 25 243 

26 578, 
733:743,751:765,775:776 

582 — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 
Kanun 25 341 

23 750, 
793 -.794 

583 — T. C. Merkez Bankası Kanunu
nun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun 25 243 

26 750. 
792 -.793,796:797 



- 9 
No. Cilt Sayfa 
584 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğünün 1960 bütçe yılı Kesinhcsap 
Kamunu 25 311 

2G 802, 
809,820:821 

585 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhcsap 
Kanunu 25 311 

26 802, 
809 :810,822:823 

583 — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı Kesinhcsap Ka
nunu 25 311 

2G 802, 
* 810:811,824:825 

587 — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu 25 341 

26 802. 
811:812,826:827 

588 — Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 25 341 

23 802, 
812,828 829 

583 — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1962 bütçe yılı Kesinhcsap Kanu
nu * 25 372 

26 802 
812:813,830:831 

590 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesin-

hesap Kanunu 25 372 
• 26 802. 

813.832-833 

591 —• Ege Üniversitesinin 1960 büt
çe yılı Kesinhesap Kanunu 25 422 

23 802 
813 :814,834:835 

592 — Ege Üniversitesi 1961 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 23 34, 

802,814:815,833:837 

No. 
593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

603 

601 

Cilt Sayfa 
— Ege Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhcsap Kanunu 26 34, 

802,815,838:839 

— İstanbul Üniversiesi 1961 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu 26 34, 

802,815:816,840:841 

— İstanbul Üniversitesi 1962 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu 26 34, 

802,816:817,842:843 

— Baraj inşaatı dolayısiyle sular 
altında kalacak kasaba, köy ve 
arazi hakkmdaki Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair Ka
nun 26 699, 

731,765:768,855:864 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Ke
sinhcsap Kanunu 25 341 

26 883: 
884,888:889 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 
1960 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu 25 372 

26 884, 
890:891 

— İstanbul Teknik üniversitesi 
1961 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu 25 372 

26 884: 
885,892:893 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 25 372 

26 885: 
886,894:895 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 25 372 

26 886: 
887,896:897 

I 
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KARARLAR 

— Kurban Bayramı dolayısiyle 
Cumhuriyet Senatosunun 10.4.1965 
gününden 20 . 4 . 1965 Salı gününe 
kadar tatiline dair 

Sayfa 

729 

ÖNERGELER 

Sayfa j 
Aydın (İskender Cenap Ege) 
PTT ııin 125 nci hizmet yılını doldur

muş olması dolayısiyle nıemui' ve hizmet
lilerine birer aylık tutarında ikramiye ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin, özel 
okullar kanun .'tasarısının görüşülmesini 
mütaakip diğer işlere takdim en ve ivedi
likle 'müzakeresi hakkında 580 

Aydm (İskender Cenap Eg,e ve arkadaşı) 
— Konuların 'inüzaikeresinde ısöz ala

cakla Y: 11 Ba şioanh k D iva nın d a 'bulundu r u-
laeak listeyi imza etmek suretiyle söz ısıra-
laı-ınm tesbiti 'hakkımda 409:410 

Başbakan (Suad IFayri Ürgüplü) 
----- Klbrıs hâdiselerinin son inkişafları, 

bu husustaki (müzakerelerin ımahiyoti ve 
Hükümetin yönettiği politika hakkında 
Cumhuriyet-Senatosuna bilgi vermek üze
re gizli outurum yapılmasına dair 276:277 

— Millî Istahbarat Teşkilâtı 'kanunu 
tasarısının (havale edildiği komisyonlardan 
üçer üyenin iştiraki ile kurulacak bir ge
çici komisyonda ivedilikle incelenmesi 
hakkında 408 

Halay (Mustafa Deliveli) 

—- Silâhlı Kuvvetler mensuplarının ter
fiki in e dair Başbakandan sözlü sorusunu 
geri aldığı hakkında (6/311) 

İçel (Cavit Tevfik Okyayuz) 
— Gündemin birinci görüşülmesi yapı

lacak işler kısmında bulunan; 
- -Devlet memurları ay hıklarının tev

hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) isayılı cetvelin Millî Savununa 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması; 

— İller Barikas: Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine 
'bir fıkra eklenmesi; 

— Askerî öğrencilerden başarı göstere-

783 

Sayfa 
miyenCer hakkındaki 5401 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül 
•mesi hakkında (1/449) G8!) :(590 

İzmir (Hilmi Onat) 
— Arsa vergilerine dair Maliye IVıka

nından sözlü sorusunu geri aldığı hakkın
da (6/296) ^; 872 

— Ordudaki sağlılk hizmetlerine dair 
Millî Savunma Balkanından sözlü (sorusu
nu geri aldığı hakkında (6/297) 872 

Kocaeli (Lûtfi Tokoğlu) 
— Adalet Partisi Senato Grupu Baş

kanlığına seçildiği cihetle İdare Amirli
ğinden ayrıldığına dair 481 

Niğde (İzzet Gcner) 
— Türkiye ile Avrupa Ekonomik top

luluğu arasında ortaklık Ikuran Aııdlaşuııa 
hükümleri gereğince teşkil olunan Ortaik-
lık Parlâmento Komisyonuna, evvelce ay
rılmış bulunduğu Millet Partisi Kotenja-
nmdan üye seçildiğine ve adı geçen parti 
kontenjanını serbest bırakmak üzere ko
misyon üyeliğinden istifa ettiğine dair 481 

Samsun (Fethi Tcvetoğlu) 
— Dış -münasebetlerle ilgili 550, 555, 

556, 558, 564, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582 sı
ra sayılı (kanun tasarılarının öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmesine dair 580 

Tcblî Üye (Kâmil Karavelioğlu) 
— Normal gündeme geçilmesi hakkın

da 807 

Tabiî Üyo (Mehmet Ösgüneş) 
— Atina Büyükelçiliğimizde vukubul-

duğu İbikli fiilen olaylara dair Başbalkandan 
sözlü soıusu ve geri aldığı hakkında 
(6/282) 783:784 

Tabiî Üye (Mucip Ataklı ve 11 arka
daş) 
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Sayfa Sayfa 

— 28/29 Nisan şehitlerinin ruhlarım 
îaüzorı Cumhuriyet Senatosunun bir da
hi kalık saygı durusunda bulunması hak
kında önergesi v;: saygı duı-rşı; 850:8;* 

Tabiî,üye (Üıila Olay) 

\ — Miil'î -Birlik Orupundan ayrılarak 
t 

İ Sosyal Demo'krat Pa-rl :ye »çediğine dair 
j Yozgat (İsmail Yeşilyurt) 

— Bütçe ve Plân Komisyonu üyeliğine 
seçildiğinden Dilekçe Karma Komisyonu 
üyeliğinden istifa ettiğine dair 

G88 

109 

RAPORLAR 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
— Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek 

Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin ce
zalarının kvınıon 3;fı hakkındaki 78 sayılı 
[vanıımın 2 no! maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/152) 108:110,130:131.14-S :.150.!G2: 

1GG,1G9,194:195 
— Baraj inşaatı dolayısiyle sular altın

da kalacaik kasaba, köy ve arazi hakkın
daki Kanunun yürürlükten daldırılmasına 
dasr kanun tasarısı hakkında (1/490) G99, 

73.1,755 .-768,855 :8G5 
— Cumhuriyet Senatosu Ayd'n Üyesi 

İskender Cenap Ege'nin, İçtüzüğün 17 ne" 
maddecinin değiştirilmesi hakkında İçtü
zük teklifine dair (2/153) 700 770 7<M. -T •HYİA iZ,i\ tv;> 

—- Cumhuriyet Senatosu Miaraş Üye.d 
Cenap Aksu • ve 5 arkada^ynııı, İçtüzüğün 
11.4 ncii. maddesi sonuna iki yeni fıkra 
eklenmesine dair İçtüzük teklifi hakkında 
(2/135) C92 :695/731 :743,7GS :772 

— Oümrük memurlarından vazifei nıe-
muresini. suiistimal edenlerle vazife veya 
mesleklerinde kendih ;,inden istifade cdi-
lemiyoıüer hakkında yapılacak muameleye 
dair 1920 sayılı Kanunun birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkındaki ikamın 
t a sa r ıma dair (1/493) 578,720,730 

— Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nei maddesine 
bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı 
Kanunun 1 mü maddesinin son fıkra-mıu. 
kaldırılması haklendaki kanun tasarısına 
dair (1/491) 250,289,532:538,7.13.710.780, 

792,808,809,818:819 
— İlköğretim ve Eğitim Kanununun 

5G ncı maddesinin (a) bendinin son parag
rafının kaldırılması hakkındaki kanun ta
sarısına dair (İ/492) 34,713,717:720 

— Meşru olnııyan çocukların ana ba'kı-
i nımdau nesebinin-tesisine ait sözleşmenin 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
: kanun tasarısı hakkında (1/475) 685,730: 
i 731,744:745 
j 

; — Nüfus plânlaması hakkındaki kanun 
İ tasarısına dair. (1/438) 102,110:130,131:134,137, 
I 156:161,169.493,199:234,235:253 
j 

!'• — Tescil edilmiyen birleşimler ile bun-
| lardan doğan çocukların cezasız tescili hak

kındaki kanun teklifine dair (2/147) 168,289, 
411:416,420:425 

— Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan 
Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İr
landa Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Clmhu-
riyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhu
riyetinin kurulmasına dair Andlaşma ile 
(A), (B), (C), (D), (E) ve (F) ekleri
nin; Kıbrıs Cumhuriyeti Yunanistan Kı
rallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük 
Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı
rallığı arasında imzalanan Garanti And-
laşması ile bu Andlaşmanm II nci madde
sinde atfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti 
Anayasanın temel maddelerine dair liste
nin; Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kı
rallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 
imzalanan İttifak Andlaşması ile I ve I I sa
yılı Ek Protokollerinin; Kıbrıs Cumhuri
yeti, Yunaniston Kırallığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşmasmm uygulanması için imza edi
len Andlaşmanm; ve en ziyade müsaadeye 
matflıar millet syrtına dair Türkiye Cumhu
riyeti ile Kıhrıs Cumhuriyeti arasında nota 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın; onay
lanmasının uygum bulunması hakkındaki 
kanun tasarısına: dair (1/489) 198,538:540,575: 

576 

http://arkada5y.m11
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Sayfa 

Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar ve îskân 
komisyonu raporları 

— Baraj inşaatı dolayısiyle sular al
tında kalaeak kasaba, köy ve arazi hakkın-
âJsi Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/490) 699,731, 

755:768,855:865 
— îller Bankası Kanununun 2 nci 

maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü madde
sine bir frkrüa eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısına, dair (1/450) 286,689:690,704:712,721: 

724 
— PTT nin 125 nci hizmet yılını dol

durmuş olmusı dolayısiyle memur ve biz 
metlilerine birer aylık tutarında ikramiye 
verilmesi hakkındaki kanun teklifine^ dair 
(2/151) 257,579 !580,-634:635,691:692 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

— Ambalâjl aımn muvakkat ithaline 
miîbalKik. Gümrük. Sözleşmeslirliın onaylan-
ınnaıs.t ,:o uygun ıbuiummasına ti). fır karım 
tasarım, hakkında (1/488) 480,580,644:645: 

652,680:681 

— Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Tku,ret G'e. el Anlaşmasına geçici 'kabulü
ne müteallik Bey. nnıamenliın aıiıaylanması-
nın uygun buluduğuna dair kanun. tasa
rısı hakkında (î/459) 326,580,638;G68:633 

— Askerî öğre.ndV.'erdicın b anarı gets-
teıretmılyecka' haildkındakl 5401 sayılı Ka
m ı m geçici tlir madde ekl'erım'esir.e dalı' 
kanun tasarısı baklanda (1/449) 286,689:690, 

712:713,725:7216 

— Baraj inşaatı dolayısiyle sular al
tında kalacak'kasaba,, köy ve aruzıi ba;k-
ikmdaki Kanunun yürürlükten. kıaldırıl-
ımas'/na dair: kanım: tianarısı hakkında 
(1/490) 609,731,755:768,855 :S65 

— «Banş gönüllüde :f>> ıad.h AmeKlkan 
Tevekkülünden faydır.!1"^ r^a huısrovını H'a 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame-
rîlkan BMe i''k Devl i ler i arlısında yapı
lan Andlaşmara ait teati olunun mektup-' 
lar-T*. c ay t .nm; ITI. un uygrn br.luaduğu-
na dair. kanun tasarısı hakkında (1/477) 

403,580,640:64'4,676:677 

Sayfa 
— Beden Terbiyesi Gcı::ei Müdürlü

ğünün 1960 bütçe yılı Kesilin hesap krmun 
tasarısı hakkında (1/503) '802,800,820:821 

— 'Bellen TeıUlycsi Genel Müdürlü
ğümün 1961 bütçe yılı Kesinhetsap ka
nun tasarısı hakkında (1/504) 802,800,810,822: 

823 
— 5247- sayılı İstanbul üniversitesi 

kuruluş kadroları Kanunuma ek ka::un 
tasarısı hakkında f 1/505) 750,793:794 

—• Devlet memurları aylıklarınıın 'tev
hit ve teadülüme dair 3656 sayılı 'Kanona 
bağlı (1) sayılı eetvcillb. Millî Savunma 
Bakanlığı kısmında d e l i k l i k yapılması 
halkkıradaki kanun t'aaariöina -dalır (1/448) 

256,689:690,7O3 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinbe:ap kanun 
tasarısı hakkında. (1/507) 883:884,884:890 

—Ege Üniversitesi 1960 bütçe yılı Ke
sinbesap. kanun tcnarısı hakkında (1/517) 802, 

813:814,834:835 
— Ege Üniversitesi 1961 bütçe yılı Ke-

•sinlhesap kanun tasarısı hakkında (1/519) 802 
814:815,836:837 

— Ege üniversitesi 1962 bütçe yılı Ke-
eln'hesap kanun tasarısı hakkında (1/520) 802, 

815,838:839 
— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlşma Âkıd Tarafları ile Polanya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 
münasebetlerle ilgili Efeyannamenln onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı baldandı;» (1/458 326,580,639:640,672:673 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı hakkında (1/514) 802,813,832:833 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinbesap kanun 
İM. arısı hakkında (1/515) 885:886,894:895 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinbesap 
kanun tasarısı hakkında (1/516) 886:887,896: 

897 
— İller Bankası Kanununun 2 nci mad

desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddede-
sine bir fıkra eMenm esi .'hakkın da ki kanun 
tasarısına dair (1/450) 286,689:690,704:712,721: 

http://iad.li
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Sayfa 

—İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı hak
kında (1/510) 884,890:891 

— İstanbul Teknik üniversitesi 1961 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı hak
kında (1/511) 884,885,892:893 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı hak
kında (1/512) 480,720,732:733,746:747 

— İstanbul Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı hckkmda 
(1/521) 802,815:816,840:841 

— İstanbul Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı hakkında 
(1/522) 802,816:817,842:843 

— Karavolları Genel Müdürlüğü 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı hak
kında (1/508) 802,810:811,824:825 

— Karayolları Geni Müdürlüğü 1961 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasari'i hak
kında (1/503) 802,811:812,826:827 

— Nüfus plânlaması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/438) 102,110:130,131:134,137, 

156:161,169:193,199:234,235:253 

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı hakkında (1/441) 102,289:324,329:349, 

349:357,358:365.370:397,398:403,416:420,425: 
457,458 477,482:5O5,500537,540:5.36,582:607,609: 

623:634,653:656 
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1961 

bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı hak
kında (1/503) 802,812,828:829 

— Petrol Dairesi B «kanlığının 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı hak
kında (1/513) 802,812:813,830:831 

— PTT n'n 125 nci hizmet yılını dol
durmuş olması dolayısiyle memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutarında ikramiye 
verilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(1/151) 256,579:580,634:635,691:692 

— Sağlış Eğitim enstitüleri kuruluş ka
nun tanrısı hakkında (1/443) 256,289,532:538 

— Tebcil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kındaki kanun teklifine dair (2/147) 168,289. 

411:416,420:425 
— Teşhis ve Tedavi maksadiye Sağlık 

kurumlarına arîyeten ve meccanen tahsis 

Sayfa 
edilecek tıbbi - cerrahi ve lâborotuvar mal
zemesinin Gümrük Resminden muaf en mu
vakkat Koraline dair Andlaşmanın onaylan
masının uygum bulunduğu hakkındaki ka
nun tasansma dair (1/457) 326,580:638:639, 

670:671 
— Tuns'um Gümrük Tarifeleri ve Ti

caret Genel Ank.ümasma geçici kabulüne 
mütaallik Beyannamenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/460) 326,580,640,674:675 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkında sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuma dair kanun 
tasarısı hakkında (1/499) 406,580,644,678:679 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmedi hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/498) 750,792:793,796:797 

Dilişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları 

— Ambalajların muvakkat ithaline nıü-
taalik Gümrük Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/488) 480,580,644:645,645:652 

680:681 
— Amerika Birleşik Devletleri, Büyük 

Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı-
rallığı ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği arasında akdedilen ve Türkiye Cum
huriyeti Hükümetince imzalanan «At
mosferde, fezada ve su altında nükleer 
r.ilâh denemelerinin yasaklanması hakkın
da Adkşma» nın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/479) 580,-635:636,657:659 

— Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabu
lüne mütaallik Beyannamenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı hakkında (1/459) 326,580,638,6681669 

— «Barış gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerikan 
Birleşik Devletleri anasında yapılan And-
Laşmaya ait teati olunan mektupların onay-
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,!anmasının: uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında (1/477) 406,580,640:644, 

676:677 
— Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmala

rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde 
.yer alan Ahdî tarifelerin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/476) 326,580,637,664:665 

— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 
münasebetlerle ilgili Beyannamenin onay
lanmasının uygun bulunduğna dair ka
nun tasarısı hakkında (1/458) 326,580,639:640, 

672:673 

La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kül
tür mallarının korunmasına dair Sözleş
me» ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tü
zük, protokol ve kararlara, katılmamızın 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/461) 34,5S0,637:638,666:667 

-— Meşru •oHaııyaın çocukların aı::a ba
kımımdan nesebinin tesiiSİlııite aiiıt süzlfişııro-
bı onaylannıaa'um uygnn bulunduğuna 
ddlır "tamın tasardı hakkında (i/475) 685,730: 

731,744:745 

• — .MıEetleıraMsı Kavakçddr :Kom!i;wo-
.raunura. gıda ve tarımı teşkilâtı (TAO) hım-
yed* içine almaşıma -dair sözleşmeye Tüır-

•kiye Cranıhuıfyetîniiiu katılmasımın uygun 
bulunduğuna 'dair 'kamun tasarısı 'hakkım -
da (1/481) 580,636,660:661 

—- 18 'Nisan 1951 tarihinde Ba,r!JVte 
nkdoluııan «Avrupa ve Alkdenı'z nebat ko-
'ruma teşkilâtı kurulmasına mütaialîk 'Düz
leşme» ile üç. ekine katılmamız için Hü
kümete yetki veri'lmrai hakkındaki kar ım 
tasarısına dair <3/484) 580,636 :637,û62 :063 

— Tcnhis ve tcdavll maksad'iy^c Sağlık 

Ütlisrl :ı iiıl'arın.a ariyet em ve cueccantem. tah-
sfe etlik'Onk tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar 
rm::ılzc(m'Cisİ!î-iân Gümrük Resmi'.mdem maua-
i'en muvakkat ithaline dair Andkşmama 
o:r:aylar>masıır.ın uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısına dair (î/457) 326, 

580,638:639,670:671 . 

Sayfa 
— Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti-

-caret 'C!:ı.';el Aıda,şması;na geçici kabulü-
•ı.î luutaallik Beyannamenin O'Haylanması
nı1.̂  uygu ıbulununasımıa dailr -kanun t;: sarı
sı Ihakkında (1/460) 32.6;5'8Ü,64(),674 :675 

— 'Türkiye CumıhudLyeltÜ üilc Federal 
Almanya. Cumhuriyeti.amasında iimzal'a:.: an 
Sosyal Cüvnıdi'k 'hakkında. ,s özleşmenin 
onaylanmışınım uygun bulunduğuı a da-
âr kamum tasarısı hakkında 406,580,644,678 :C79 

•—- Türk'ly;'! Cu.imhr..xiyoli, Yunanistan 
Kıratlığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İr-
1 An.1-3 Birîi.-:,.r'k Kırallığı ve Kılbrıs Cum-
hurive'ü aıasmda iımzalaııan Kıbrıs Ou.m-
hurlycti.ri'm. kurulmıasıma dair Andlnşma 
rio '(A), (R), (O) (D), (E) ve • (F) .ekle
rinin ; Kıbrıs Cu.-mTmıli'yeti, Yunanistan 
Kınadığı. Türkiye Cundnntyad ve Büyük 
nirit'Vnyn ve Kuzey - irlanda Birleşik Kn 
rjütğı anmında imzalaman Ganaıdii And-
kısması il1 e bu An di aşmam m İT nci madde-
s'nlo atıf'a 'bulunulan Kıbr:a Cumhuru-
yetti Ai'ayasasıııın temel macldelcırinc da
ir listenin; Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanls-
tan Kıratlığı ve Türkiye 'Cumhuriyetti ama
sınla üımzlanam İttifak An di acıması ile I 
ve II sayılı Ek Protokolleri! ün; Kıbrıs 
Chıımhuniyetii, Yunanistan 'K-maülığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 
îttufnfe Andlaşmasımm luygulanm ası için 
'•imz?; edilen Andlaşınmv'in; ve <e;tı ziyade 
müsaadeye mnzhar millet şartına dair 
Türkiye Cumlhuryeti öle Kıbrıs Cumhuri
yet/i atasında nota teatisi suretiyle yapı
lan Anlaşmanın; onaylarım asının uygun 
bıdurtrınsı hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/489) 19fi;53S:510,575 :576 

Geçici Komisyon raporları 

— Devlet Personeli Sendikaları kanu
nu tasarısı hakkında (1/434) 4:21,25:31,49:74, 

75:79,80:100 
— Millî Prodüktivite Merkezi kuru

luş kanunu tasarısı hakkında(1/437) 4,22:24 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası Ant
laşmaları gereğince ithal olunacak zirai 

http://Cu.imhr.xi
http://nrad.de-
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ve gidai maddeler ile bedelsiz olarak veri
len Amerikrın ihtiyaç fazlası malzeme, teç
hizat ve vasıtaların vergi muhafiyeti hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/500) 578,733: 

743,751:765,775:776 

İçişleri Komisyonu raporuarı 

— Baraj inşaatı dolayısiyle sular -.al
tında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına; 
dair kanun tasarısı hakkında (1/490) 699,731, 

755:768,855:865 
— Gümrük memurlarından vazifei me-

muresini suiistimal edenlerle vazife veya 
mesleklerinde kendilerinden istifade edi-
lemiyenler hakkında yapılacak muameleye 
dair 1920 sayılı Kanunun birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/493) 578,720:730 

— iller Bankası Kanununum 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/450) 286,689:690,704:712,721: 

724 
— Meşru olmıyan çocukların ana ba

kımından nesebinin tesisine ait sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı hakkında (1/475) 685,730: 

731,744:745 

— Tescil edilmiyen birleşimler ile 
bunlardan doğan çocukların cezasız tes
cili hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/147) 168,289,411.416,420:425 

Karma Bütçe Komisyonu raporları 

— 1965 malî yılı bütçeleri kanunla-
şıncaya kadar Devlet harcamalarına yet
ki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/524) 198,259:276,273: 

283 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporları 

— Ambalajların muvakkat ithaline mü
teallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/488) 480,580,644:645,645:652, 

680:681 
—- Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 

Sayfa 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabu
lüne mütaallik Beyannamenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında (1/459) 326,580,638,668:669 

— Baraj inşaatı dolayısiyle sular al
tında kalacak fejsaba, köy ve arazi hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı hakkında(1/490) 699, 

731,755:768,855:865 
— Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmala

rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde 
yer alcın. Ahdî tarifelerin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/476) 326,580,637,664:665 

— Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya 
mesleklerinde kendilerinden istifade edil-
miyenler hakkında yapılacak muameleye 
dair 1920 sayılı Kanunun birinci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/493) 578,720:730 

— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret. Ge
neli AnLışması Âkı d Tarafları ile Polan-
ya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında
ki münasebetlerle ilgili Beyannamenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında (1/458) 580,639:640,672: 

673 

— PTT nin 125 nci hizmet yılını dol
durmuş olması dolayısiyle memur ve hiz
metlilerine birer .aylık tutarında ikramiye 
verilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(1/151) 256,579 £80,634:635,691:692 

— Teşhis ve Tedavi maksadiyle Sağ
lık kurumlarına ariyeten ve meccanen tah
sis edilecek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar 
malzemesinin Gümrük Resminden muaf en 
muvakkat ithciine dair Andlaşmanm onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/457) 326,580,638:639, 

€70:671 

— Tuns'un Gümrük tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının geçici kabulüne 
mütaallik Beyanna'menin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair anun tasarısı hak
kında (1/460) 326,580.640,674:675 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara-



Sayfa 
smda yapılan Zirai istihsal fazksı And-
laşmaları gereğnee ithal olunacak zirai ve 
gidai maddeler ile bedelsiz olarak verilen 
'Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat 
ve vasıtaların vergi muıkafiyeti hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/500) 578,733,751: 

765,775:776 
-—" Türkiye Cumlhuriyet Merkez Ban-

'rkp,sı Kanununun 34 neü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki ktnun tasarısına 
dair (1/498) 750,792:793,796:797 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— 5247 «ayılı İstanbul Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı hakkında (1/505) 750,793:794 

-— İlköğretim ve Eğit'nı Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) 'bendinin son prag-
rafının kaldırılması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/492) 34,713,717:720 

— La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatıçma halirde 
kültür mallarının kcıımımrsma dair Söz'leş 
me» ile bu sözleşmenin tatbikatıra ait tü
zük, proto'ko'l ve kararlara katılmam'zın 
uygun bulunduğu hakkmdaH kan-n tasa
rısına dair (1/461) 580 637:638,660:667 

— özel öğretim kurumları frarırm ta
sarısı hakkında (1/441) 102,289:324,329:349, 

349 :357,358 .-365.370 .-397,398:403 416:420,4T>: 
457,458:477,482:505,506:527.5'0:5G6.582 -Gr.7 

009:623,629 :631653 :C56 
— Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş 

kanun tasarısı hakkında (1/443) 256,2.c9. 
532 -538 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

— Amerika Birleşik Devletleri, Büyük 
Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı-
rallığı ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği arasında akdedilen ve Taı'kiye 
Cumhuriyeti Hükümetince imzalanan «At
mosferde, fezada ve su altında nükleer silâh 
denomelerinin yasaklanması hakkında Ancl-
laşma» nın onaylanmasının uygun b i u ı -
duğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/479) 580,635 :633,C57 :659 

— Askerî öğrencilerden başarı göstere-
miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna 

16 -

I geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/449) 286,689:69^,712: 

713,725:726 

I — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti-
I yat as'kerî moınurîaıı Kanununun 2754 sı-
I yr"ı Kanunla değişen 25 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/518) 198,716:717 

I — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Mı'llî Savunma 

I Bakanlığı ıkısmmda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanım (tasarısına dair (1/448) 25'i, 

689 .-690,703 

I — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tnr'hir.de 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kül-

I tür mallarının korunmasına dair Sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, 

I protokol ve kararlara katılmamızın uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarı
sına dair (1/461) 34,580,637:638,666:667 

I —- Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan 
I Kırallığı, Büyi'lk Britanya ve Kıvey - İr

landa Birleşik Krallığı ve Kıbrıs Crmhu-
I riyeti arasında imza1 anan Kıbrıs Cumhu-

riyeîvnin kurıfnıasna dair Andkrma ilo 
(A), (B), (C), (D), (E) ve (F) ekler nfn; 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Türkiye CranhuriyoLi ve Büyük Britanya 
ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı ara
sında imzalanan Garanti Andlaçması ile 
bu Andlaşmanm II nci maddesinde atıfta 
bulunan K'brıs Cumhuriyeti Anayasasının 
temel maddelerine dair listenin; Kıbrıs 
Cumhuriyeti, Yunanistan Kiralığı ve Tür
kiye Cumhuriyeti arasında imzalanan itti
fak Andlaşması ile I ve II sayılı Ek Pro
tokollerin ; Kıbns Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırall. ğı ve Tüıîkiye Cumhuriyeti ara
sında imzalanan İttifak Andlaşmr.sımn 
uygulanması için imza edilen Andlaşma
nm ; ve en ziyade müsaadeye mazhar mil
let şartına dair Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın; onaylanma-

I s u m uygun bulunması hakkındaki kanun 
I tasarısına dair (1/489) 198,533:510,575:576 

http://'hir.de
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Sanayi vo Tarım Komisyonu raporları 

— Islahı Hayvanat Kanununun 58S3 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine 
bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkra
sının kaldırılması hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/491) 256,713:716,780,792,803, 

809,818:819 
— Milletlerarası Kavakçılık Komisyo

nunun gıda ve tanım teşkilâtı (FAO) 'bün-
ycoi içine alınmasına dair Sözleşmeye Tür
kiye Cumhuriyetinin katı1 masının uygun 
bulunduğuna dair kanım tasarısı hakkın
da (1/481) 580,636,660:661 

— 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te 
akdolunan «Avrupa ve Akdeniz nebat ko-
iTjma teşkilâtı kurulmasına müteallik 
Sözleşme» ile üç ekine katılmamız için 
Hükümete yetki verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/484) 580,633:637, 

662:663 

Sosyal îşler Komisyonu raporları 
Sayfa 

— Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nımı tasarısına dair (1/438) 102,110:130,131; 

134,137:161,169:193,199:234,235:253 

— Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş 
kanun tasarısı hakkında (1/443) 256,239,532:538 

— Teşhis ve Tedavi maksadlyle Sağ
lık kurumlarına ariyeten ve nıeccanen 
tahsis edilecek tıbbi - cerrahi ve lâborrjtu-
var malzemesinin Gümrük Rsiminden mu-
afen muvakkat ithaline dair Andlaşma-
nm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/457) 326,580, 

638:639,670:671 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Soıyal Güvenlik hakkında sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında (1/499) 406,580,644, 

678:679 

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ ÎŞLER 

Çekilme ve katılmalar 
— îzmir Üyesi İzzet Bİrand'm par

tilerine katıldığına dair C. H. P. Grup 
Baskınlığı tezkeresi. 780 

— Kocaeli Üyesi Lûtfi Tokoğlu'nun, 
Adalet Partisi Senato Grup Başkanlığına 
seçildiği cihetle İdare Amirliğinden ayrıl
ması 107:108,481 

— Niğde Üyesi İzzet Gener'in; Tür
kiye ile Avrupa Ekonomik topluluğu 
arasında ortaklık kuran Andlaşma hüküm
leri gereğince teşkil olunan Ortaklık Par
lâmento Komisyonuna, evvelce ayrılmış bu
lunduğu Millet Partisi Kontenjanından 
üye seçildiğine ve adı geçen Parti Konten
janını serbest bırakmak üzere komisyon 
üyeliğinden istifa ettiğine dair yazısı 481 

— Tabiî Üye Sıtkı Ulay'ın, Millî Birlik 
Grupundıoı ayrılarak Sosyal Demokrat 
Partiye geçmesi 688 

— Yozgat Üj-csi İsmail Yeşilyurt ile 
İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm komis
yon üyeliğinden istifa ettiklerine ve yerle

rine .başkalarının seçilmesina dair Dilekçe 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 329 

— Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt'un, 
Bütçe ve Plân Komisyonu üyeliğine seçil
diğinden Dilekçe Karma Komisyonu üyeli
ğinden istifası 169 

İzin 

— Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ali-
Altuntaş ve Mehmet Zeki Tulunay'a izin 
verilmesi (3/417) 807 

— Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Ca
hit Okurer, Muzaffer Yurdakuîer ve Şev
ket Buladoğlu'na izin verilmesi (3/420) 871 

—. Cumhuriyet Senatosu üyeleri Edip 
Somunoğlu ve Yusuf Demirdağ'a izin ve
rilmesi (3/409) 169 

— Üyelerden Refet Aksoyoğîu, Ali Rıza 
Ulusmcn, Muzaffer Alankuş, Muallâ Akar
ca, Yusuf Demir dağ, Hasan Kangal ve İb
rahim Saffet Omay'a izin verilmesi (3/414) 701 

Cumhuriyet Senatosu Fihristi Cilt 26 
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Ödenekleri 

-— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Ounı'huri.vet Senatosu İzmir Üye
si. Cahit Okurer ' in tahsisatının verilmesi 
(3/4:2 i ) 871 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Cumtıuriyeit Senatosu Malatya 
(îyesi Mehmet Zeki Tulunay' ın tahsisatı
nın. verilebilmesi (3/418) 807:808 

-- Bu toplantı, yılında iki aydan fa^ia 
izin alan Cunihuriyet Senatosu üyeleri Ali 
Rıza ülusman ve Umdum. Saffet Onıay'm 
tahsisatlarının. verilmesi (3/415) 702 

Seçimler 

Adalet Part is i konteujanında.n açı
lan Ma;re Amirl iğine İzaniiır Üyesi I filmi 
O n a t ' m a;da;y gösfeilkiiğiuo dair, mezkûr 
part i 'Senato ( i rup Başkanl ığı tezl\crew ve 
İdare Âmiri, seçimi. 532 

-•- Avrupa. Ivon.scyi İstişa.ıii Meclisinin 
17 nei 1 lönemind'e T. I». L\l;> Meclisini tem
sil edecek heyete, 378 sayılı Kanun gere
ğince, üye »eçimiüe dair Başkanlı 'k tezke
resi. 780:781 

Sayfa 
— Cumlui'riyet. Seuatosiu C m p u Baş-

kaavlığına Kocaeli Üyesi Lûtfi Tok.oğhr-
-iıu-ıı seçildiğine dair Adalet Bartisi C r u p 
B a k a n l ı ğ ı tezkeresi. 107.1 1-0 

-•- Cumhuriyet Senatosu komisyonla
rında; ve Karımı 'Komisyonda açık bulunan 
üveliklei e secim. 871 :872 

- içtüzüğün t ncii maddesi, İdare 
Amirlikti seçiminin gizli 03da yapılmasını 
âmii' bu lunduğundan, evvelee işari oyla 
yapıia.u seç ini ipi al edilerek gizili oylıa 
İdıa.iHi Âınürliği seçimi. 571) 

- Türkiye ile Avrupa. Ivkom imik. top-
l.ulğu arasııeta orfakhik 'kutan Andlaşma 
hükümler i gereğince teş'kili lâzıınge-
leıı. Ortaklık Par lâmento Komlisyouuna, 
•( hımbnriyet Seua.t osundan üye seçilmesi-
110 dair .Millet Meclisi Başkanlığı Uzke-
TV*İİ 408:40!) 

Yasama dokunnıazlığı 

( 'unıhut iyet Senatosu Ko'uten.huı 
üyeîsi Nadir 'Nadü'nin yasanım, dokunul
mazlığı (8/410) 25(1 

SEÇİMLER 

Anayasa Mahkemesine a:sıl tiye necimi. 
: 1.85 5.8 7 2 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri 
8,8^5,872 

SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SOK! LAR YK CEVAPTAKİ 

Adalet Bakanından 

— ('unihuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Kifaf Öztürfcçine'nin, ilâç imalâtı yapan 
müesseselere dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/21)3) 784,878 

— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi .V. Nusret Tıma/nm, Milliyet Gaze
tesinde neşredilen bir fıkraya dair sözlü 
sorusu ve Adalet Bakanı İrfan Baran ın 
cevabı (ü/304) 785,874:870 1 - ' 

kanlarından sözlü sorusu (6/828) 580,78!):dH). 
ss:j 

Başbakandan 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Sakıp Onal'ın, yurt dışına çıkan Bakan
lara dair Başbakandan sözlü sorusu 
((i/2f)l) 784.87:; 

—- Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Niyazi Ağırnaslı nın. Zonguldak 
olaylarına dair Başbakandan sözlü so-

— Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üye
si Ktem Brdinç'in, Simav ilçesi . tandanım 
Komutanına, dair Adalet ve İçişleri Ba-

ı-ıısıı ((C821 ) 102,7811,88 1 
--• Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 

Sabri Topeiıoğlu'nıın, bâzı yardımların 

http://Sen-ato.su
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Türk parası karşılıklarıııın Türkiye ieinde 
kullanılmasına' dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/^24) 846 

— Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca seçilen Üye Osman Köksad'ın, ba
sında neşrolunan yolsuzluk iddialarına dair, 
•Barbakandan sözlü sorusu (6/280) 783:784 

— Cumhuriyet Senatosu Ha tay Üyesi 
Mustafa Delivelrnin, Danıştay Birinci 
Başkanlığına dair Başbakandan sözlü soru
su ve Devlet Bakanı Hüseyin Ataman''m. 
cevabı (6/318) 787,876,87*) :881 

— Cumhuriyet- Senatosu Ha tay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarının terlilerine, da i r Başbaıkan-
daın sözlü sorusu ve geri aldığı üenrgesi 
((i/311) 783 

— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi A. Nusret Tuna 'nın, bakanlıklarda-
ne miktarda yevmiyeli memur bu lunduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/292) 784,873 

— Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarcan ın , iki sene, ieinde çıkarıl-
ması zarur i olan temel kanunlara dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6 /276) . 784.873 

— Cumhuriyet Senatosu Ta<biı Üyesi 
Mehmet Ozgüneş'iıı, Atina Büyükelçiliği
mizde vukubulduğu bildirilen olaylara da i r 
Başbakandan sözlü sorusu ve «eri aldığına 
hakkında önergesi (6/282) 783:784 

— Cumhuriyet Senatosu Crfa Üyesi 
Vast'i ( îe rger ln mevcut kurumlara ata
nan üyelerle, bu kurumların genel müdür
lerinin aldıkları tahsisat miktarlarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/305) (Cö-

revlı) 785,876 

Bayındırlık Bakanından 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman Alili oca »il'in Erzurum'da kar 
mücadelesi yapılan yollara dair sözlü soru
su ve Bayındırlık Bakanı Ornan Alp'in 
cevabı (6/320) 789,876:879 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rit'at Öztürkeine'nin, Halic'in temiz
lenmesine dair .Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/306) 785,876 

Dışişleri Bakanından 
Sayfa 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı 'nın, Podgorni 'nin, Tü rk 
Parlamentosundaki konuşmasına dair Dış
işleri Bakanından sözdü sorusu (6/312) 786,876 

— Cumhuriyet Senatosu Samsun üye 
si Fethi Tevetoğlu'nun, Elçiliklerimize 
gönderilen •günlük gazeteye dai r Dışiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/307) 785,876 

İçişleri Bakanından 

— Cumlhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 
Mustafa YIIÜME İnceoğiu'nun, telefon şe
bekelerine dair r i a ş t ı rma ve İçişleri Ba
kanlar ından sözlü sorusu (6/322) 168,789,881: 

'883 
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye

si Ekrem ö z d e n i n , trafik kazalarına karşı 
alman tedbirlere dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/298) 784,873 

— Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üye
si Eteni Erdinç' in, Simav ilçesi •Jandarma 
Komutanına dair Adalet ve İçişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/323) 530,789:790,883 

Köy İşleri Bakanından 
— Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üye

si Cemal Tar lan 'm, köy içme suları 1965 
yılı programlarına dair Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu (6/3.17) 787,876 

Maliye Bakanından 

- - Cumhuı iyet Senalosu Burdur Üyesi 
Fa ruk K m a y t ü r k ' ü n . İstanbul Bina ve 
arazi İtiraz Komisyonuna dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/313) 786:787,876 

— Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si İvdi]) Somunoğlu 'nun, 472 sayılı Kanuna 
dair Mali.ye ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Balkanlarından sözlü sorusu (6/301) 785. 

873:874 

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat ' ın . arsa vergilerine dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/296) 784: 

785.872 

— Cumhuı iyet Senatosu Samsun Üyesi 
fe th i Tevetoğlu 'nun, Hesmî ilân Kurumu
na. dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Ba
kanlar ından sözlü sorusu (6/308) 785.876 
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Millî Eğitim Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 
M. Yılmaz înceoğlu'nun, ortaöğretimde 
uygulanmakta iken kald:rılan tek dersten 
borçlu olarak bir üst sınıfa devam hakkına 
dair ısorusuna MiF.î Eğitim Bakam cihat 
Bilgehan'ın, eevabı (6/277) 784,790,791 

— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, 4926 ve 5439 sayılı ka
nunlar hükümlerine dair sözlü sorusu ve 
Mıillî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'ın 
cevabı (6/309) 785,791:792 

Millî Savunma Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Er tuğ'un, subay ve astsubaylara 
verilen elbiselik kumaşların difcim bedel
lerine dair sözlü sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Hasan Dinçer'in, cevabı (6/310) 785: 

786 

— Cumhuriyet Senatosu Erzurrım Üye
si Edip Somunoğlu'nun, 472 sayılı Kanuna 
dair Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardum 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/301) 784,873 

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
'Hilmi Onat'm, ordudaki sağlık hizmetle
rine dair Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusunu geri aldığı hakkında önergesi 
(6/297) 785,872 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Edip Somunoğlu'nun, 472 sayılı Kam
il a dair Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu (6/301) 785, 

873:874 

Sanayi Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ueuzal'ın, 1964 yılı pancar (mah
sulüne zam yapılıp yapılmadığına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/278) 784 

-~- Cumhuriyet Senatosu Estklşehir 
Üyesi Ömer Ueuzal'ın, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A. O. ile pancar müstahsili 
arasında akdedilen mu'kaveleye dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/274) 784,873 

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 

Malla Akarca'nm, palamut mahsulünün 
değerlendirilmesine dair Ticaret, Sanayi 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/275) 784,873 

Tarım Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyes 
Muallâ Akarca'nın, palamut (mahsulünün 
değerlendirilmesine dair Ticaret, Sanayi 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/275) 784,873 

Ticaret Bakanından 

—• Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Ned'nn Evliya 'nm, Et ve Bahkk Kurumu 
Genel Müdürlüğüne dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/302) 785,874 

— Cumhuriyet Senatosu Muğla Üycs 
Muallâ Akarca'nm, palamut mahsulünün 
değerlendirilmeısine dair Tlcaıet, Sanayi 
ve Tarım Balkanlarından sözlü sorusu 
(6/275) 784,873 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Cıımhuniyet Senatosu Samsun Üye
si Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Ku
rumuna dair Turizm ve Tanınma ve Ma
liye Balkanlarından sözlü soıusu (6/308) 785, 

876 

Ulaştırma Bakarından 

— 'Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 
Mustafa Ydmaz Înceoğlu'nun, telefon şe
bekelerine dair Ulaştırma ve îç'şleri Ba
kanlarından söz'Hi sorusu ve Ulaştırma Ba
kam Mithat San'm cevalbı (6/322) 169,789, 

881:883 

— Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üye
si Rifat özdeş'in, Deniz Nakliyat Genel 
Müdürlüğüne dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/281) 784 

— Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üye
si Rifat Özdeş'in, Fransa'dan sipariş edi
lecek olan feribota dair sözlü sorusu ve 
Ulaştuma Bakanı Mithat San'm, cevabı 
(6/319) 787:789 
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Sayfa 
Başbakandan 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı 
Ulay'ın, Yunanistan'la olan münasebetle
rimize dair Barbakandan yazılı sorusu 
(7/200) 326 

Dışişleri Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi 
Koçaş'ın, çeşitli mrlksatlarda arazi işgal 
eden yabancı devlet veya müesseselere 
dair Dışişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/201) 750 

İçişleri Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Siverek ilçesinden 
Kebirkazanı köylüleri adına çekilen tel
grafa dair İçişleri Bakanından yazılı soru
su (7/203) 801 

Millî Eğitim Bakanından 

— Cmıhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 

Sayfa 
Üner'ıln, Orta - Doğu Üniversitesi tedrisa
tında vazife gören öğretim üye ve görev
lilerine dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakam Cihat Bilgehan'ın, cevabı 
(7/193) 567:574 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin 
Tüzün'ün, Senirkent Ortaokul Müdürü ta
rafından yazıdan rapora dair Mı'llî Eğitini 
Bakanından yazılı sorusu (7/202) 750 

Millî Savunma Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'in, Ordu Yardımlaşma Ku
rumuna dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in cevabı 
(7/199) 772:774 

Ticaret Bakanından 

—• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı 
Ulay'ın, hububat fiyatlarına zammın düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret Baka
nından yazılı sorusu (7/204) 870 

TASARILAR 

— Ambalajların muvakkat ithaline mü-
taallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunmasına dair (1/488) 480, 

580,644:645,645 :652,680:681 
— Amer.'ka Birleşik Devletleri, Büyük 

Britanya ve Kuzey - İrlanda B'rleşik Kı-
ra l lğı ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliyi arasında akdedilen ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetince imzalanan «At
mosferde, fezada ve su altında nükleer 
silâh denemeler'nin yasaklanması hakkın
da Andlaşma» nın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair (1/479) 580,635:636, 

657:659 

— Arjantin'in, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel AnlaşmaGina geçici kabulü
ne mütaalli'k Beyannamenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair (1/459) 326, 

580,638,668:669 

-— Askerî öğrencilerden başarı göstere-
tnıiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna 

geçici bir madde eklenmesine dair (1/449) 286, 
689:690,712 =713,725:726 

—> Baraj inşaatı dolıayısdyle sular al
tında ka'lıaoaik kasaba, köy ve la^azd hak
kımdaki Kanunun yürürlükten kaldırtma
sına dair (1/490) «99,731,755:768,85S :865 

—. «Karış gönüllüleri» adlı Amerikan 
Tevekkülünden faydalanma hususunda 
Türkiye Cumhurriyetf. Hüilnilme'ıl ılllo Ame
rikan Birledik Devletleri arasında yapılan 
Andlaşmayr. lal**: teö's, olur tan mekrup'larm 
onaylanmasının, uygun, 'brfıurjduğıiTr. dair 
(1/477) 400,580,640 .-644,676 .-677 

— Bâzı iki taraflı ticaret >a.rla.}mala-
rmd", veya bu ntaşmrlaîra ekli İL'ıs'belerde 
y.3i« alian ahdî tarifelerin yü'rürKTıilJen kal
dırılması hakkında (1/476) 326,580,637,644 tf 05 

—Bede-r; Terbiyesi G-er»! Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı Kesinhesa'bı 'hakkın
da (1/503) 802,809,820:821 
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— Beden TeııbiiıyesK (İenel Müdürlüğü-
ııiin 1964 büte-e yık 4\ esin hesabı hakkın
da (1/504) 802,809,810,802 -:82îi 

-45247 'sayi.li İstanbul ünâverisitesi kıı-
luş kaldıkları 'K^n ununa ek ikamın tasarı -
sum .eklin* (1/505) 750,798 7 9 4 

•-• 1965 nıa.lî yılı Initeeleri kanunlıaışın-
eayıa kadar Devlet ıhıaröani alarmı a ye'tkîi 
veren 1'9 . 2 . 1:905 o-ünjii ve 544 siayth 
Kanunda değiışikli'k yapı llnı asıma daiır 
(1/524) 1 9 9 t m :276,27;8:288 

— 107ti sayılı İht iyat s'u'l^aykvı-ı ve ih
t iyat askerî memur,lları 'Kanununun 2754 
sayılı Kamımla değişen 215 ncıi n raddesinin 
dvğiışüriBnTesliine •('lıa;ii' d/5-1'8) 84.1^8,710 717 

-• l>evl;et memurları aylıik1! arının. tev
hit ve teadülüne '-d ait.' 8656 sayılı Kain una 
bağlı. ("1) sayılı cet velin Millî S'avıunıına 
Bakanlığı kısmında değişildik ya.pılmasi 
hakk ında (1/4-1 S) 250,089 :o90,708 

-— Devlet Personeli Sendikalar ı lıak-
'kmda, (1/484) 4 :21,25 :81 ,49 74,75 79.80 .<100 

Devlet Üre tme (/if't tikleri. !(teneıl Mü-
'(.'Uirl.ilo-ü '1962 bütee yılı Kesinhesabı İnik-
kında (1/507) 888 :8S4,88h :890 

— Ege Hniversitesinin 1960 bütee yılı 
Kesinihosabt hakkında (1/517) 802,818 :814,884 : 

' ' ' ' ' 885 
- - Kye İ'niversitesi 1961 bütee yılı 

Kesinhesabı hakkında (1/549) 84,802,814:815, 
886:887 

----- Kge Üniversitesi 1962 bütee yılı 
KeKİnhesabı hakkında (1/520) 84,802,815,888 : 

889 

•-- Gümrük memurlar ından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya 
mesleklerinde kendiler inden istifade edi
lemeyenler hakkında yapı lacak ınüaırıele-
ye dai r 1.920 sayılı Kanunun b i ı ine i 'mad
desine bir Fıkra- eklenmesi haikkıtıda 
(1/498) 578,720,780 

— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması ' Âk ıd ' Taraflar ı ile Polonya 
Halk (Vımhuriyeti Hükümeti arasıntla'ki 
münasebetlerle ilgili Beyannamenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna , dair 
(1/458) 820.580,089 :640.072 :1>78; 

Sayfa 
~— Hudut ve Sahiller Sağlık (İenel Mü

dürlüğünün. 1960 yıh Kesinhesabı hakkın
da (1/514) 802,813,882:888 

—- Hudut ve Sahiller Sağlık (İenel 
Müdürlüğünün. 1961 bütee yılı Kesin'he-
sabı hakkında (1/515) 885:8.86,894:895 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Gene! Mü
dür lüğünün 1962 bütee yılı Kesinhesabı 
ha'k'kında (1/516) 886 :887,890 :S97 

•— Islaiıı Hayvanat Kanununun 5888 
sayılı Kanunla değişik 85 nei maddesine 
bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sa
yılı Kanunun 1 nei maddesinin son Fık
rasının kaldırılması hakkında (1/491) 256,289, 

582 .-588,718 7 16,780,792,808:809,818:81 i) 
-İlköğretim ve Kğitim Kanununun 

56 nei maddesinin (a) bendinin son pa
ra y-ra Finin kaldırılması hakkında (1/492) 81, 

7DÎ717 720 

- İller Bankası Kanununun 2 nei 
maddesinin değiştirilmesi ve 8 neü mad
desine bir Fıkra e'klcnnıesi hak'kmda 
( 1/450.1 286,68!) :090,704 712,721 7 2 I 

--- İstanbul Teknik Öniversitesi 1960 
bütee yılı Kesinhesabı hakkına (1/510) KK4,X9t>: 

891 

- - İstanbul Teknik ("Tnivei'sitesi 1961 
bütee yılı Kesinhesabı hakkında (1/511) 8 8 1 : 

885,892 :H98 
-— İstanbul Teknik Öniversitesi 1962 

bütee yılı Kesinhesabı halikında (1/512) 480 
720782 788.740 747 

— İstanbul Üniversitesi 19(il bütee 
yılı Kesinhesabı hakkında (1/521) 84,802,815: 

816.840:841 

--- İstanbul ("niversiesi 1962 bütee yılı 
Kesinhesabı hakkında ((İ/522) 84.802,810 :81 7, 

842:848 

•- Karayolları (ienel Müdürlüğü 1900 
bütee yılı Kesinhesabı hakkında (1/508) 802, 

810:811,824:825 
- - Karayolları G-enel Müdürlüğü 1961 

bütee y ı l r Kesinhesabı hakkında (1/509) 802,81 I : 
812,826:827 

— Kat- mülkiyel i karnın tasarısı (1/528) 84 
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Sayfa 

— La. Haye'dc 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir rai ısına halimle İdil
'i üi' inallarının korunmasına dair Sözlaşıne» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına, ait tüzük, 
protokol ve kararlara katılmamızın uygun 
bulunduğu hakkında (1/461) 34,580,637:638,666: 

667 
— Meşru olmıyan gocukların, ana ba

kımından nesebinin tesisine ait sözleşme
nin onyl anmasının uygun bulunduğna da ir 
(1/475) 685,730:731.744:745 

— Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nun gıda ve tavını reşkilâtı (PAO) bünye
si içine almasına dair sözleşmeye Türki
ye Cumhuriyet inin katılmasının uygun bu
lunduğuna, dai r (1/481.) 580,636,660:661 

— Millî İst ihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ( 1/525) 406,408 

•-- Millî Prodüktivite Merkezi kan unu 
tasarısı (1/437) 4.22:24 

- - NTıt'ııs plânlaması 'hakkında (1/438) 102, 
110:130,131 :134,137,156:161,169 :193,199 :234.235 : 

253, 

— 18 Nisan 1961 tarihinde Paris'te ak. 
dol iman «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma 
teşkilâtı kurulmasınla miitaallik sözleşme» 
ile üç tekine katılmamız için Hükümete yet
ki verilmesi hakkımla (1/484) 580,636 :637,662: 

663 

— Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı (1/441) 102,289:324,329:349,349:357,358: 
365,370:397,398:403,416 420,425 457,458 477,482: 
505,506^27,640:566,582:607,609:623,629:634,653: 

656 

— Petrol Daire.si Başkanlığının 1961 
bütçe yılı KVsinhesabı hakkında (1/506) 802,812, 

828 :829 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1962 
bütee yih Kesinhesabı hakkında. (1/513) 802,812: 

813,830:831 
Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş ka

nun tasarısı. (1/443) 250,289,532:538 

— Teşhis ve Tedavi maksadiyie Sağlık 
kurumlarına ariyeiteıı ve meccaıirn tahsis edi
lecek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malze
mesinin Gümrük Resminden m ıra fen mu
vakkat ithaline dair AndlaşuMimn onaylan-

Sayfa 
masının uygun bulunduğu hakkında 
( 1,457) 326,580,638:639,670:671 

— Tunus 'un Cünırük tarifeleri ve Ti
caret Cenel Anlaşmasına geçici kabulüne 
mutaallik Beyannamenin onaylan m asının 
uygun bulunmasına dair (1/460) 326,580,-640, 

674:675 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 

Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Sosyal Cüvenlik hakkında sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair 
(1 ,/499) 406,580,644,678:679 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında yapılan Zirai istihsal fazlası And-
lasmaları gereğince ithal olunacak zirai 
ve gidai maddeler ile bedelsiz olarak veri
len Amerikan ihtiyae fazlası malzeme, teç
hizat ve vasıtaların vergi muhat'iyeti hak
kında (1 / 500) 578,733:743,751 :765,775 :776 

- - Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (1/498) 750,792:793,796:797 

— Türkiye Cumhuriyeti , Yunanistan. 
Kıralhğı, Büyük Britanya ve Kuzey - İr
landa Birleşik Kıralhğı ve Kıbrıs Cumhu
riyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhu
riyetinin kurulmasına dair A ivdi aşma ile 
(A) , (B) , (C) (D), (K) ve (F) eklerinin; 
Kıbrıs Cumhuriyeti , Yunanistan Kıralhğı, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Bri tanya 
ve Kuzey - İr landa Birleşik Kırallığı ara
sında imzalanan (J aran t i Andfaşınası il o 
bu Andlaşınanın M nci maddesinde atıfta 
bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası
nın temel maddelerine dair listenin; Kıb
rıs Cumhuriyeti , Yunanistan Kıralhğı ve 
Türkiye Cumhuriyet i arasında imzalanan 
İttifak Andiaşması ile I ve 11 sayılı FA 
Protokollerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti , Yu
nanistan Kıralhğı ve Türkiye Cumhuri
yeti arasında imzalanan İttifak An (İlasına 
sının uygulanması için imza -edilen And-
laşmanın; ve en ziyade müsaadeye maz-
har millet şart ına dair Türkiye Cumhu
riyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota 
teatisi suretiyle yap d an Anlaşmanın; onay
lanmasının uygun bulunması hakkında 

(1 /489) 198,410411,538 .-540,575 .-576 
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TEKLİFLER 

Sayfa 
Aıtv'm(Saffet Eminağaoğlu *Mülct-

vekili» ve 12 arkadaşı) 

— Anayasayı 'ihlâl suçundan Yüksek 
Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin ceza
larının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/152) 108:110,130:131,141:156, 

162:166,169,194:195 

Aydın (İskender Cenap Ege) 
— İçtüzüğün 17 nci maddesinin değişti

rilmesi hakkında (2/153) 732,772,793:794 

Aydın (İskender Cenap Ege ve 2 arka
daşı) 

— PTT nin 125 nci hizmet yılını dol
durmuş olması dolayısiyle memur ve hiz-
medilerine birer aylık tutarında ikramiye 
verilmesi hakkında (2/151) 250,579:580,634:035, 

691:692 
Bursa (Ziya Uğur «Milletvekili») 

Sayfa 
— İthal veya yurt içinde imal edilen 

taşıt araçları, motor, makina alet ve cihaz
ların tanıtmalık ile birlikte satışı hakkın
da (2/154) 34 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. (Ragıp Üner) 

— İthal veya yurt içinde imal edilen 
motorlu taşıt, tıp, veteriner ve ziraat ma
kina ve aletleri, makina, cihaz, motor ve 
benzeri eşyanın Türkçe tanıtmalık (Pros-
poktüs) üe birlikte satışı hakkında (2/154) 34 

Erzurum (Tahsin Telli «Milletvekili» 
ve 11 arkadaşı) 

— Tescil ed ilmiyen birleşmeler ile 
bunlardan doğan çocukların cezasız tescili 
hakkında (2/147) 168,289,411:416,420:425 

Maraş (Cenap Aksu ve 5 arkadaşı) 

— İçtüzüğün 114 ncü maddesi sonuna 
iki yeni fıkra eklenmesine dair (2/135) 032:695. 

731:743,768:772 

TEZKERELER 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 

— Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
bâzı maddelerinin iptal edildiğine dair 48:49 

Baıi: akardık teskereleri 
Çe-jitli 

— Türkiye - Tunus Parlâmcntolarara-
sı Dostluk Grupu kurulmasına dair 107 

Yasama delronulmaslığı 

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Naclir Nadi'nin yasama dokunul
mazlığı hakkında (3/410) 256 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— İmar ve İskân Bakanı Eecai laken-
deroğlu'nun, rahatsızlığı sebebiyle iyile
şinceye kaçlar kendisine Devlet Bakam 
Sekip İnal'm vekillik edeceğine dair 
(3/413) 688 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Hasan Işık'a, dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Süleyman DemirePin vekillik ede
ceğine dair (3/416) 701 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Hasan Işık'a, dönüsüne 
kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Süleyman DemirePin vdkillik ede
ceğine dair (3/422) 851 :8f>2 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Hasan Dmçer'c 
dönüşüne kadar. Devlet Bakam Mehmet 
Altmsoy'un vekillik edeceğine dair (3 7411) 481 

— Vazife ile dıs-na giden Millî Eği
tim Bakanı Cihat Bilgehan'a, dönüşüne 
kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Faruk Sükan'm vekillik edeceğine dair 
(3/419) 851 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— Avrupa Konseyi İstişari Meclisinin 
17 nci Döneminde T. B. M. Meclisini temsil 
edeck Heyete, 378 sayılı Kanun gereğince 
üye seçimine dair 780:781 



Sayfa 
— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 

izin alan Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Cahit Okurcr'in tahsisamın verilmesi 
hakkında (3/421) 871 

— Bu toplantı yılmda iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Mehmet Zeki Tulunay'm tahsisatı
nın verilebilmesi hakkında (3/418) 837:808 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu üye1 eri Ali 
Rıza Ulusman ve İbrahim Saffet Omay'm 
tahsisatlarının verilmesi haklonda (3/415) 702 

— Cumhuriyet Senatosu Danışma Ku
rulunun; Ereğli Demir - Çelik Fabrika-
lannm resmî kiişadma katılacak üyelerin 
seçimi ile, 

Bâzı yazışmalarda, «T. B. M. Meclisi Baş
kanlığı» ibaresinin kullanıldığı tesbit edil
diğinden bu yanlışbğm önlenmesi için 
T. B. M. Meclisinin Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisinden teşekkül ett :ği hu
susunun bütün müesseselere bir yazıyla 
bildirilmesi, 

378 saydı Kanunun tatbikatmda usulî 
hatalara düşüldüğü görüldüğünden, Grup 
Başkanlarınca gözden geçirilip bir tadil 
teklifinin hazırlanması, 

Anıv.a^aırn f)4 neü maddes'ne tevfi
kan, 1905 ydı Bütçe kanun tasarısı nm 
10 gün içinde İr arara bağlanması gerek
tiğinden Crvnhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunca tesbit edilen gün ve saatlerde gö
rüşülmesine dair, 

4 numaralı Karar hakk ında 8"2:855 
— Cumihuriyet Serctosu üyeleri Ali Al 

tımtaş ve Meihmet Zeki Tulunay'a izin ve
rilmesi hakkında (3/417) 807 

— Cu.mhuiri.yet Senatosu üyeleri Cahit 
Okıırer, Muzaffer Yurdakuler ve Şevket 
Buladoğoğlu'na izin verilmedi hakkında 
(3/420) 871 

— Cumhuriyet Senatosu üyeleri Edip 
Somunoğlu ve Yusuf Demirdağ'a izin ve
rilmesi hakkında (3/409) 169 

— Kurban Bcyramı münasebetiyle 
20 Nisan 1965 Salı gününe kadar tal.il ya
pılmasına dair Danışma Kurulunca veri
len kararın Genel Kurulun tavslbine su
nulduğu 'hakkında 729 

Sayfa 
— Türk - Tunus Parlâmento Dostluk 

Grupunun kurulmosıa dair 140 
— Üyelerden İskender Cenap Ege, 

Ömer Ucuzal ve Isa Bingöl'ün; gündem 
maddelerinin görüşülmesinde üyelerin, 
Başkanlık Divanında açılacak bir listeyi 
•imzalamak suretiyle söz sıralarını almaları 
'bıkkındaki önergelerine dair 688 

— Üyelerden Refet Aksoyoğlu, Ali Rı
za Ulusman, Muzaffer Alankuş, mullaâ 
Akarca, Yusuf Demirdağ, Hasan Kangal 
ve İbrahim Saffet Omay'a izin verilmesi 
hakkında (3/414) 701 

Komisyon Başkanlıkları teskeresi 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis

yonu tezkeresi 

— Denizcilik Nakliyatı T. A. Ortaklı
ğındaki yolsuzluk iddialarını Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, komisyonunun 
çalışma süresinin iki ay daha uzatılması
na dair (10/4) 140:141 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığı tez
keresi 

— Yozgat Üyesi ismail Yeşilyurt ile 
istanbul Üyesi Fikret Gün doğan'm komis
yon üyeliğinden istifa ettiklerine ve yerle
rine başkalarının seçilmesine dair 329 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tez
keresi 

— Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan 
Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - ir
landa Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhu
riyeti anasında imzalanan Kıbrıs Cumhu
riyetinin kurulmasına dair Andlaşma ile 
(A), (B), (C) (D), (E) ve (F) eklerinin; 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya 
ve Kuzey - irlanda Birleşik Kırallığı ara
sında imzalanan Garanti Andlaşması ile 
bu Andlaşmanın I I nci maddesinde atıfta 
bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası
nın temel maddelerine dair listenin; Kıb
rıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzaknan 
ittifak Andlaşması iLe I ve I I sayılı Ek 
Protokollerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, Yu-
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nan isi an Ki rallici ve Türkiye C um huri
y d i -.arasında imzalanan İttifak Andlasma-
sının uygulanması Lç-in imza edilen And-
laşmanın; ve en ziyade müsaadeye maz-
lıar millet şartına dair Türkiye ('uııı'hu-
riyel i ile Kıbrıs dumhırriyol i arasında no 
ta teatisi suretiyle yaıpılan Anlatmanın 
onaylanmasının uyynn bulunmıaısı lıakkın-

d'H'ki kanun tasarısının (incelik ve ivediükh 
görüşülmesin e dair (1/489) M 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

- T ü r k i y e ile A v r u p a lOkomnnik top
l u l uğu alasında o r t a k l ı k ku ran Andlaş-
jua hüküm le r i ye recine e teşk i l i lâzımyeleıı 
O r t a k l ı k Par lâmento Komisyonuna Onm-

DÜZELTİŞLER 

Ci l t P i r leş im Sayl'a Sütun Sat ı r Van I ıs, 

P.AŞKA\ • Oylama işlemi bit m ist ir, 'kendi
lerine özel okullarda.. . Diye devam eden kısım, 

I )<>ğru 

l>AŞKA\ Oylama işlemi 'bit mistir. 
OSMAN ZHKÎ O C M Ü Ş O O L r (Devanda) 

kendilerine özel okullarda.. . Diye düzeltilecek ve 
«levanı edecekt ir. 

Sayfa 

)1 :411 

Sayfa 
hur iye l Senatosundan üye seçilmesine da i r 

408:409 

Parti Grup Başkanlıkları teskereleri 
A. P. Gmpu 

— - Adalet Partisi - 'kontenjanından acı
lan İdare Amirliğine İzmir Üyesi Hilmi 
Onat ' in , aday yüst erikliğine d-a;ir, :mezlkfır 
'paı-ti Senato Crııp P>aşkanhğı tezkeresi ve 
İdare Amiri serimi f>:!'2 

- - Oırmhuriyel Senatosu (ırıtpıı Baş-
l<a""tığvııa Kocaeli Üyesi Lûtl'i Tnkoğlu ' -
nun, seçildiğine dair 107:108 

C. H. P. Grupu 

— İzm,ir Üyesi İzzet Pu ıand ' ın , p a r t i 
ler ine ka t ı ld ığ ına da i r 

2(i (>;"> 



Cilt 

2(5 

İli ı-l esim Sarfa. Sütun 

7(58 

27 

Sülün sonunda .15!) S. Saydı basmaya/ı tuta
nağın soııundadır deıi'miş isede 559 S. Sayılı bas-
nıayazı (58 ııci Birleşim tu tanağı sonundadır . 

— 24 ııcii Cilt Bihi'istinde 17 nci sayfa (O) 
harfindin ikinci sü tunundak i isim yanlış, aşağıdaki 
şekilde düzeltilecelktir. 

Arif Hikmet Onat (Bayındırlık Baka

nı) - 19(55 yılı Bayındırlık Hakanlığı Büt-

<;esi münasebetiyle. (;̂ >;>.(>:>7.Ho9,64(),(i41 ,Ci42 
Hilmi Onat (İzmar) - 19(55 yılı Çalışma 

.Hakanlığı .Bütçesi münasebeliylc !)05 
— 1965 yılı Devlet İstatistik Bnslitü-

sü münasebetiyle. 217,221 
- - 19(55 yılı .Maliye Bakanlığı Bütçesi 

münasebetiyle. 1 100 
— İÎMİ5 yılı Milli Savunma Bütçesi 

mÜ!ia.sebetiyle. 879 
- - 19(55 yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesi 

münasebetivle. 941 

GECEN TUTANAK ÖZETLERİ 

J l . : ! . 
1 2 . 8 
Ki. 8 
1 7 . 8 
18. 8 
J 9 . 8 
22 . 8 
2 : ; . : ! 

24 . 8 
25 . 8 

2(5. :î 
29 . ;', 
:îO . 8 
81 . 8 

.19(55 
19(55 
19(55 
19(55 
19(55 
19(55 
19(55 
19(55 

19(55 

19(55 
19(55 

. 19(55 

.19(55 
1!)(55 

1 aıildi 
laı-ihl 
tarih! 
tarihli 
tarihli 
tarih! 
tarihi. 
tar ih! 

tar ih! 
tar ih! 

tarihi 
tarihi 
iarihl 

tarih! 

52 
5."> 
54 
^) 
5(5 
57 
58 
59 
(50 

(51 
i (52 

ı (i:î 

i (54 
( i r> 

ııci Birleşime 
neü Birleşime 
ııcii Birleşime 
ııci Birleşime 
ııci Birleşime 
ııci Birleşime 
ııci Birleşime 
ucu Birleşime 
ncı Birleşime 

nci Birleşime 
tıci Birleşime 

ııcii Birleşime 
neü Birleşime 
nci Birleşime 

Cilt S 
ait 
a il 
a il 
ait 
a it 
ait 

j i . i l 

ait 

ait 

ait 
ait 

ait 
ait 
ail 

ayfa 
o 

84 
102 
.1.3(5 
168 
198 
25(5 
28(5 

:îl2B 

8(58 

40(5 

480 
5;;o 
578 

C 
1 . 4 . 19(55 tar ihl i (5(5 ncı Birleşime ait 
2 . 4 . 19(55 tarihli (İ7 nci Birleşime ait 

( 5 . 4 . 19(55 tar ihl i (58 u,ci Birleşime ait 

7 . 4 . 19(55 tar ihl i (59 ucu •Birleşime ait 
8 . 4 . 19(55 tarihli 70 nci Birleşime ait 

2 0 . 4 . 19(55 tar ihl i 7.1 nci Birleşime ait 
21 .4 .19(55 tarihli 72 nci Birleşime ait 

2 7 . 4 . 19(55 tar ihl i 78 neü Birleşime ait 
2!) . 4 . 19(55 tarihli 74 neü Birleşime ait 

4 . 5 . 1 9 H 5 tarihl i 75 ııci Birleşime ait 
cm, 

YOKLAMALAR 

Sayfa : 2,:i5,108,184,187,1(59,199,257.28(5, 
2S7,827.:Ui8,8()9,407,480,48t,483,581.579.(i28, 

(545,(İ8(5;700,729,751,780,808,847,870 

İt Sayfa. 
(527 

(584: 
(585 
(598 
728 
750 
779 

800, 
SOL 
84(5 

8(59 : 
870 

: 27 2 
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Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Emiı?. Acar (Mamsa) - özel öğretim 
kurumları kanu ı 'başarısı münasebetyle 352 

Haaan Şükrü Alal (Devlet Personel 

Daireıi Balkanı ) - Devlet Personeli Sen
dikası Kaımnu münasebetiyle 5,12,13,17,57, 

58,59,60,64,65,66,08,70,71,78 
Erdoğan Adalı (istanbul) - Anaya

sayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 109 

— 1965 malî yılı bütçeleri kanunla-
şmcaya kadar Devlet harcamalarına yet
ki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 271 

— Devlet personeli sendikası Kanunu 
münasebetiyle 50,55,59,00,01,02,03,08,72,73,75,77 

— İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi, 3 ncü maddesine 
bir fıkra ve kanuna bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 707,709 

— Özel öğretim kurumlan kanun ta
sarısı münasebetiyle 487,488,493,500 

—. Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş 
kanun tasarısı münasebetiyle 536,037 

Mohmot Huri Ademoğlu (Adana) -

Nüfus plpn^smnrı hakkındaki kanun ta-
&ari:H münasebetiyle 110,180 

Niyazi Ağjrnaılı (Ankara) - Anaya
sayı ihlâl sucundan Yüksek Ada1 et Diva-
ıvnca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 saydı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi münaseebtiyle 148,149 

«TV.rş Gönüllüleri» adlı Amen'kan Te
şekkülünden faydalanma hususunda Tür-

Sayfa 
iviye Cumhuriyeti Hükümeti ille Ameri
ka Birleşik Devletleri 'arasında yapılan 
Andlaşmaya ait teati ulunan me.ktpularm 
•onaylanmasının uygun 'buJİuduğuiDa dair 
.İramın tasarısı unüııasebet'fiyle 640,041,642 

— 1965 malî yılı bütçeleri kanuni a-
şmcaya kadar Devlet harcamalarına yet
ki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 267,272 

— Cumhuriyet Senatosu Danışma Ku
rulu kararları münasebetiyle 853 

— Özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 355,350.003 

— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş 
kanun tasarısı münasebetiyle 533 

— 28-29 Nisan Şehitlerinin ruhlarım ta-
zizen Cumhuriyet Senatosunun bir dakika
lık saygı duruşunda bulunulması hakkın
daki önerge münasebetiyle 851 

Orhan Akça (Kütahya) - özel öğretini 
kurumları kanun tasiıi'isı münasebetiyle 332 

Mebrure Aksoley (Itanbul) - Nüfus 
plânlaması hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle. 176 

— Tescil cdikniyen birleşmeler ile 
bunlardan doğan çocukların cezasız tes
cili hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 415 

(teman Alihocagll (Erzurum) - Erzu
rum'da kar mücadelesi yapılan yollara dair 
sorusuna Bayındırlık Bekanı Orhan Alp'in 
cevabı münasebetiyle 878 

(Orhan Alp - Bayındırlık Bakanı) -

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Os
man Alihocagll'in, Erzurum'da kar müca
delesi yapılan yollara dair sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in cevabı müna-
»ebetiyle 877 



29 — 
Sayfa 

Fehmi Alpaslan (Artvin) - Ankara ha
vasının zehirliliği günden güne artmakta ve 
büyük bir tehlike mahiyetini almakta ol
duğundan gerekli tedbirlerin alınması lü
zumuna daıir demeci. 103 

— 19G5 malî yılı bütçeleri kanunla-
şmcaya kadar Devlet harcamalarına yet
ki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 263,264 

— 59 ncu Birleş'mde geçen tutanak 
hakkında yaptığı 'açıklamada ve daha evvel
ki konuşmalarındaki iddialarını ispat et
mesi gerektiğini birdiren demeci. 287 

— Gündemin sureti tanzimine dair de
meci 806 

— Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun tasar sı münasebetiyle 228,233 

— Özel öğretim kurumlan kanun ta-
tasarısı münasebetiyle 318,322,584, 503 

— Ferit Alpiskender (Manisa) - Nü
fus plânlaması hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle. 159 

— özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 313 316 337,383.303.433 

434.442.444.446,454.455.456 .497.^8 543,602 
Ahmet Naci A n (Kırklareli) - ilköğ

retim ve Eğitim Kanunun 56 ncı maddesi
nin (a) bendin'n son paragrafının kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 718 

Rahmi Arıkan (Bolu) - özel öğretim 
kurumlan kanun tasarısı münasebetiyle 

309,450 
Sadılk Artukmaç (Yosgat) - Devlet Per

soneli Sendikası Kanunu münasebetiyle 
16,53,54,62,64,65,66,68,70 

— İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi, 3 ncü maddesine 
bir fıkra ve kanuna bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 710 

— Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 217,230 

— Özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 315,317,333,351,352,356,429, 

431,433 

Sayfa 
Amil Artms (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

- Nüfus plânlaması hakkındaki kanun ta
sarısı münaıselbetiyle 202 

— özel öğretim kurumlan kanun ta
sarısı münasebetiyle 304,333,335,351,380 

— Tescil edikniyen birleşmeler ile 
bunlardan doğan çocukların cezasız tes
cili hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 413 

Sırn Atalay (Karc) - Baraj 'inşaatı do-
layısiyle sular altında kalacak kasaba, köy 
ve arazi hakkındaki Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 731 

— 1965 malî yılı bütçeleri kanunla-
şmeaya kadar Devlet harcamalarına yet
ki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasansı münasebetiyle 261.263 °"5 274,275 

— Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Canap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 
114 ncü maddesi sonuna iki yeni fıkra ek
lenmesine Anayaraı ve Adalet komisyonu 
rapora münasebetiyle 768,770 

— Devlet personeli sendikası Kanunu 
münasebetiyle 4,15,16,19.51,67,73 

— Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nei maddesine 
bfm 'hükümler eklenmesine dair 7454 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin son fık
rasının kaldırılması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 714,715 

— İller Bankası Kanununun 2 nei mad
desinin değiştirilmesi, 3 ncü maddesine 
bir fıkra ve kanuna bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 704,706,709 

— Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 119,120.122 202.219, 

223,226,228,229 

— özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 329,333,340,340,381,632 

— PTT n'n 125 nci hizmet yılını dol
durmuş olması doiayısiyle memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutarında ikramiye 
verilmesi hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 645 



Sayfa 
Hüseyin Ataman (Devlet Bakanı) * 

(hınıhııriyet, Senatosu! H a t a y Üyesi Musta
fa Deliveli-niıı, Danıştay Birtlııei Başkanlı
ğına dair sorusuna I)ovh\t Halkam Hüseyin 
Ataınaıdm cevabı münasebetiyle 879 

Eşref Ayhan (Ordu) - Türkiye 
Cumhuriyet i Hükümeti ile Amerika Birle
şik Devletleri Hükümeti arasında .yapılan 
Zirai istihsal fazlası andlaşmalar ı gereğin
ce ithal olunacak" zirai ve gıdai maddeler 
ile bedelsiz olarak verilen Amerikan ihti
yaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıta hı
rın vergi muafiyeti hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 7'!7 

Sayfa 
— Sağl ık . eğitim ensti tüleri kuru luş 

kanun tasarısı münasebetiyle 5:>4 

- - Tescil edilmiyon birleşmeler ile 
bunlardan doğan çocuk la r ıncezas ı z tes
cili hakkındaki kanun t<Jklit'i münasebe
tiyle 421,42:? 

— Tür'kiye Cumhuriyet i Hükümeti ile 
Amarika Birleşik Devletleri Hükümeti 
aras ında yapılan Zirai istihsal fazlası and
laşmaları gereğince ithal olunacak zirai 
ve gidai maddeler ile bedelsiz olarak veri
len Amerikan ihtiva*: fazlası malzeme, teç
hizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 7-'>(>,7.'!9 

Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) -
Zonguklaik - Kozlıu ol'ayla.rı ve sebepleri 
hakkında demeci 104.10(> j 
^ Tahsin Banguoğlu (Edirne) - 5,1 nci | 
ncıi i î i r leşimde tümü üzeninde görüşülen 
\iifius Plânlaması bask ındak i kanun tfı-
s'arısınnı mıaddelerine geçilimcine ait oy- ı 
bunanın, oylama, sırasında, 'eksei'iyetin :bu-
luiMtıaıması sebebiyle tekrar lanmasını isti-
yen. konuışıması 1.T7 

---- Nüfus ]>lâıdanıa,sı ha.kkındaki ka
nun tasarısı smütuıseludiyle 12(5,170,172 B 

İrfan Baran (Adalet Bakanı) - C. 
Senatosu üyesi A. N us re t T u n a ' m n , Milli
yet C^zcite-sıinde neşredden bir fıkraya, da-
liır sorusuna Adalet ^Halkanı İrfan 'HaraıC-
11! cevaln (münasebetiyle 874 

Suphi Batur (Sinop) - 1905 malî yılı 
bütçeleri kaııunbışıtıcaya kadar Devlet 
harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 19(55 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı münase
betiyle 271 

•-- Devlet personeli sendikası Kanunu 
münasebetiyle 58.59.(50 

— Öze] öğretim, kuruluları kanun ta- I 

sarısı münasebetiyle 290,:! 18,:>2:!,5<S:> j 

Nuri Bayar (Kar. Bütçe Kom. SÖzcü-

m) - 1965 malî yılı bütçeleri kaıii'unbışrn- | 

! caya. kadar Devle! harraımalhıri'iva yetki 
i yenen' 19 . 2 . 19(15 günlü ve 544 sayılı 
I Kanunda değisikıllik yapılmasnıa, dai r ka-
I nıın. tasarısı münasebetiyle 2(52,2(W,2'(">4,2(59, 
j '272 ,̂2 75. 

i Fehmi Bay soy (Erzincan) Isliahı 
Hayvanat Kanununun 588Ü sayılı Kanun
la değişik .'i5 nci maddesin*1 bâzı hükümler 
eklenmesine dair 7451 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılnıa-

I sı hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 714,715 
J Tür'kiye Cumhuriyet i Hükümeti ile 

Amarika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasımla yapılan Zirai istihsal fazlası and
laşmaları gereğince ithal olunacak zirai 
Ve gıda.i .'maddeler ile bedelsiz o bırak veri-
leıı Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teç
hizat \re vasıtaların veryi muafiyeti hak
kında kanun tasarısı münasebeliyle 711 

Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) - «Barış 
(fünü.1 lüferi» adlı Amerikan Teşekkülün
den. faydalanma hususunda Türk iye Cuatı-
buniyeli Hükümetli ile Amerika 'Birleşik 
Devletleri arasında yap ık t ı And I aşın aya, 
ait tenli olumm mektuplarımı, onaylauma-

I •sının uygun 'buludıığuna. dair kanım ta
sarısı mü'ia.se'betiiyle ''4L 

- - (lümlenıd.e bulunan bâzı tasarıla
rın 'öncelik ' ve .'ivedilikle görüşülmesi iuı;k-
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— Islahı Hayvanat Kanununun 58Ş,'i 
sayılı Kanunla değişik :>5 nci maddesine 
bâzı ıhükümler eklenmesine dair 7454 sa
yılı Kanunun 1 nei maddesinin son fık
rasın m kaldırı lması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 7l(i 

-— Teşhis ve tedavi maksadiyle saflık 
kurumlar ına ariyeten ve ıııoccancıı tahsis 
edilecek tıbbi, cerrahi ve lâbarotnvar mal
zemesinin (Jümrük Resminden mııaiVn 
muvakkat i thaline dair Aııdlaşmanııı 
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında 'kanun tasarısı münasebetiyle (i.°>9 

Zihni Betil (Tokat) - 19G5 malî yılı 
bütçeleri kanuıılaşmcaya kadar Devlet 
hai 'camalarına yetki veren .19 . 2 . 19b") 
»•ünlü ve 544 sayılı Kanunda derişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı münase
betiyle l>(i-J,̂ 0(> 

— Özel öğretim kurumlar ı kanun ta
sarısı münasebet iyle (i*î() 

K — Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 159,KİO, 1 75,1 S.'i. 1H7. 

19:5.199,20:;.207.2 19,220,22 i ,222.22:!,22b,227. 
228.2:52 

Cihat Bilgehan (Millî Eğitim Bakanı) -

Cumhuriyet Senatosu Afyon İşvesi M. Yıl
maz İneeoğlu 'nun, or taöğret imde uygu
lanmakta. iken kaldırı lan tek dersten borç
lu olaralk bir üst sınıfa devanı hakkına 
dai r Millî. Bğitinı Hakanından sözlü sorusu 
için mehil istemesi münasebetiyle 791 

— Cumhuriyet Senatosu l 'rfa İyes i 
Vasfi ( İerger ' in . 4920 ve 54:İ9 sayılı ka
nun la r hülkümlerine dair sorusuna Millî 
Kğitim Hakanı Cihat Bilgehan hn, ee\'abı 
münasebetiyle 791 

— Llöğret im ve Bğitim Kanununun 
5(> ncı maddesinin (a) bendinin son |>rais
rafının kaldırılması hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 719 

İzzet Birancl (İzmir) - Anayasayı 
ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi münasrbt ivlo 147 

Sayfa 
— Devlet personeli sendikası Kanunu 

münasebetiyle 55 

— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
nın, Parlâmento üyelerine, sözlü soru ve 
»'ünden) dışı konuşma I ardan evvel Bakan
lıkla temas etmelerini: dair yazısının mak
satla bağdaşmadığına dair demeci 258 

y —- Xül'ııs plânlaması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 190,201.210 

•- Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile 
Amar ika Birleşik Devletleri Hükümeti 
a tas ında yapılan Zirai istihsal fazlası and-
laşmaları gereğince ithal olunacak zirai 
ve gidai -maddeUT ile bedelsiz olarak veri
len .Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teç
hizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 7(>:> 

Ömer Lûtfi Bozcalı (İzmir) - Ba
raj inşaatı dolayısiyle sular alt ında kala-
ea.k kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürür lükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 859 

— - Devlet personeli sendikası Kanunu 
münasebetiyle (i 1.77 

- - Özel öğretim kurumları kanun 1a-
sarısı münasebetiyle :i2:!.:!52,2>70,:;89,4:î9.449,499 

555.587 

- - Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık" 
kurumlar ına ariyeten ve meceaneu tahsis 
edilecek tıbbi, cerrahi ve lâbarotnvar mal
zemesinin (Jümrük Resminden nıuafen 
muvakka t ithaline dair Andlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle (>:>9 

- - Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile 
Amarika Birleşik Devlelleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası and-
lasmaları gereğince ithal olunacak zirai 
ve gıdai maddeler ile bedelsiz olrak veri
len Amerikan ihtiyaç; fazlası malzeme, teç
hizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 7->2 

Habib Burgiba (Tunus Cumhurbaş
kanı) - Cumıhuılyet Sena dosunu ziya reli 
münasebeti vlo o4i) 
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Sayfa 
Kâmil Coşkunoğlu (Uşak) - Baraj 

inşaatı dolaysiyle sular altında kala
cak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka-

Sayfa 
ıramın yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 7G6,7G7,858,859,860 

îhsan Sabri Çağlayangil (Çalışma Ba
kanı) - Ereğli Kömür îşletmesi'nin bâzı 
occıkk'rmda işçilerden bir kısmının liyakat 
zamlarının dağılış şekline itiraz mahiye
tindeki hareketlerine dair açıklama 40 

Sedat Çumralı (Konya) -1965 malî yılı 
bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet 
harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanım tasarısı münase
betiyle 270 

Hazım Dağlı (Çnkırı) - Cumihurîyet 
Senatosu Danışma Kurulu kararları müna
sebetiyle 853 

— Özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 388,393,558,559,595 

—• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amarika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası and-
laşmaları gereğince ithal olunacak zirai 
ve gıdai maddeler ile bedelsiz olarak veri
len Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teç-' 
hizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kında kanun tasarısı münasebe t l e 739 

Mehmet Deligünül (Millî Eğitim Ba
kanlığı özel okullan G-enel Müdürü) - özel 
öğretim kurumları kanun 'tceaırısı müna
sebetiyle 379,381,391,393,487,488,499,502,503, 

598,597,598,630 
Mustafa Delivcli (Hatay) - Danıştay 

Birinoi Başkanlığına dair sorusuna Devlet 
Bakanı Hüseyin Ataman'm cevabı müna
sebetiyle 789 

Mehmet Ali D amir (Tunceli) - «Barış 
Gönüllüler» adlı Amerikan Teşekkülünden 
fayda;1 arma hususunda Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında yapılan Andlaşmaya ait 
teati olunrn mektupların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
müasebetiyle 641 

— özel öğretim kurumlan kanun ta
sarısı münasebetiyle 296,333,339,35G,372,37G,379, 

381,383,393,440,446,491,492,493,494,496,497,498, 
500,501,503,547,564,590 

— PTT nin 125 nci hizmet yılını dol
durmuş olması dolayısiylc memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutarında ikramiye 
verilmesi hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 

— Tescil cdilmiyen birleşmeler ile 
bunlardan doîran cocuikkarm cezasız tes
cili hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 

646 

441 

•— Türkiv° Curnhnrîvcti Hükümeti ile 
Amarika Bir]erik Devle^cri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fardası and-
kvîmakarı gerekince itha1 nbmaenk zirai 
ve gidai maddeler ile bedelsiz olarak veri
len Amerikan iihtiyaç fazlası mateme, teç
hizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 754 

Hüsnü Dikeçliğ'l (Kayueri) - Nüfus 
plânlam-oı hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 119,173 

—• Ör/,o.l öğretim knrn^Avı kn.^nn tn-
oarısı münasebetiyle 315 341,373 377,379,394,395, 

417,431,437,493,495,498,549,550,551 

Haıan D'nçer (Millî Savunma Baka
nı) - Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Cehil Ertuğ'un, subay astsubaylara veriden 
elbiselik kumaşların dikim bedellerine dair 
sözlü sorusuna Millî Savunma Bakını Ha
san Dinçer'in, cevabı münasebetiyle 786 
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Sayfa 
îskondor Cenap Ege (Aydın) - Kontla

rın müzakeresinde söz alacakların Başkan
lık Divanında bulundurulacak listeyi imza 
etmek suretiyle söz sıralarının te&biti hak
kındaki önerge münasebetiyle 409 

— Özel öğretim kurumlan kanun ta
sarısı münasebetiyle 290,304,310,332,334,347.348. 

554,555,004,005 

— PTT n:n 125 nci hizmet yılını dol
durmuş olması dolayısiyle memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutarında ikramiye 
verilmesi hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 580,051,080 

Vehbi ErsLi (Tabiî Üye) - Par'fumen-
toda gecen konuşmaların üzücü bir mahi
yet ald.ğını ve buna sebebiyet verilmemesi 
lüzumunu beyanla Cenelkuıvnay Başkanı
nın mektubuna yapılan telmihlerin yer'n-
de bulunmadığına ve Ordunun da dilsiz 
olmadığının bilinmesi lâzımgcldiğine dair 
demeci 

— 28/29 Nisan olaylarının 5 nci sene
si devriyesi do'ayıslyle demeci 

GSG 

849 

Colâl Ertuğ (Elâzğ) - Anayasayı 
ihlâl suçundan YiiVsek AdaM Dlva-
ıvnca mahkûm edilenlerin ccıalarınm 
kısmen af d hakkındaki 78 savdı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında knnıın tnlr1ifi nünm^M/yV 

— Kıbrıs TTüki'metinin Kıbrıs Rum Oe-
ın-».atini dağıtmasının Kıbrıs Anav.ısasrıı 
ihlâl mahiyetinde oldıur^nu ve bundan do
ğabilecek sonuçları belirten demeci 

149 

ÎG9 

— Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun tasansı münasebetiyle 204,210 

— Özel öğretim kurumlan kanun ta
sarısı münasebetiyle 343.500,599 

Sayfa 
— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş 

kanun tasarısı münasebetiyle 533,535 

— Subay ve astsubaylara verilen elbi
selik kumaşların d Iklım bedellerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusuna 
Millî Savunma Bakanı .Hasan Dinçer'in, 
cevabı münasebetiyle 786 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amarika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapdan Zirai istihsal fazlası and-
laşmaları gereğince ithal olunacak ziraî 
ve gıdai maddeler ile bedelsiz olaraik veri
len Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teç- •'-• 
hizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 742 

Akif Eyidoğan (Zonguldak) -1965 malî 
yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet 
harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
günlü ve 544 saydı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı münase
betiyle 267 

— Devlet personeli sendikası Kanunu 
münasebetiyle 53 

— Ereğli Kömür İşletmesinin bâzı 
r.eaiklarmda işçilerden bir kısmının liya
kat zamlarının dağılış şekline ifraz mahi
yetinde vrıkua gelen olaylar konusunda 
görüşlerini açıklayan demeci 45,47 

— Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine 
bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin son fık
rasının kaldırılması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 715 

— Özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 342 

Nuıret Fhek (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Mibto-an) - Nüfus plânla

ması hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 127,173,212,-213,218,220 

Cumhuriyet Senatosu Fihristi Cilt 26 
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Sayfa 
İzzet Gener (Niğde) - Kanunların mü

zakeresinde söz alacakların^ Başkanlık Di
vanında bulundurulacak listeyi imza et
mek suretiyle söz sıralaman tesbiti hak
kındaki önerge münasebetiyle 410 

— özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 429,431,435.439 

Vasfi Gerger (Urfa) - Baraj inşaatı do-
layısiyle sular altında kalacak kasaba, *köy 
ve arazi hakkındaki Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 863,864 

— 4926 ve 5439 sayılı kanunlar hü
kümlerine dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Cihat Bilgehan'ın cevabı münasebe
tiyle 791 

— Gündemdeki kanunların sözlü so
rulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önerge münasebetiyle 783 

— Özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 338 

— T. B. M. Meclisinin bütün kuvvet ve 
'kudretlerin üstünde olduğunu, ona şaibe 
izafe edilemiyeceğini, gerek kanun tedvi
ni ve gerekse kendisine tevdi edilen ko-
nu^ardar basın ve fikir adamlarının görüş
le rd i belirtmesinin tabiîliğine mukabil 
Meclislerce takarrür ettirilen bir konu 
üzerinde, sıfat ve hüviyeti ne olursa ol
sun, hiç, kimsenin, bilhassa bu müesseseleri 
tezyif edici konuşmalar yapamıyacağma 
dair demeci 

— Usul hakkında 
Ra-iim Giray (Elâsrğ) - Devlet Perso

neli Sendikası Kanunu münasebetiyle 

407 

456 

77 

Sayfa 
— özel öğretim kurumlan kanun ta

sarısı münasebetiyle 378,386 
^ Mustafa Gülcügil (İsparta) - Nüfus 
plânlaması hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 124,125,176 

Osman Zûki Gümü^oğlıı (istanbul) - Ba
raj inşaatı dolayısiyle sular altında kala
cak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 765,767,861,863 
jc — Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 126 

— Özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 315,374,375,551,552,553,560, 

562,563,582 

— Tescil edilımiyen birleşmeler ile 
bunlardan doğan çocukların cezasız tes
cili hakkındaki kanun töklifi münasebe
tiyle 421,422 

ihsan Gürsan (İzmir) - 1965 malî yılı 
bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet 
harcamalarına yetki veren 19 , 2 . 1965 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı münase
betiyle 260,265,266,276 

Baki Güzey (Bursa) - Anayasayı 
ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 saydı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 148,151 
-y — Nüfus plânlaması hakkındaki ka

nun tasarısı münasebetiyle 188.189,190 
— özel öğretim kurumlan kanun ta

sarısı münasebetiyle 560 

H 
Raıim Hancıoğhı (Afyon Karahisar) -

özel öğretim kurumlan kanun tasarısı 
münasebetiyle 

Pefemet Haser (Karo) - Baraj inşaatı do-
503 

layısiyle sular altında kalacak kasaba, köy 
ve arazi hakkındaki Kanunun yürürlük
ten kaldınlmasma dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 767 
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Sayfa 
Haıan Igık (Dışişleri Bakanı) - Arabu

lucu Galo Plaza'nm raporu münasebe-
tiy 581 

Hibeyin Enver Işıklar (Samsun) -

Hüseyin Kalpakhoğlu (Kayseri) - Dev
let Personeli Sendikası Kanunu münase
betiyle 77 

}, — Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 158,159,172 

Kadri Kaplan (Tabiî Üye) - Anayasayı 
ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi münasebtiyle 145 

Esat Mahmut Karakurt (Urfa) - Islahı 
Havvanat Kanununun 5883 sayılı Kanun
la değişik 35 nci maddesine bâzı hükümler 
el^enmes'nc dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılma
sı hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 715,71 fi 

v — Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 211,214 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amarika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası and-
laşmalan prere^inee ithal ohmacak zirai 
ve gidai maddeler ile bedelsiz olarak veri
len Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teç
hizat ve vasıtaların vernri muafiyeti hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 755 

Suphi Karaman (TaMî Üye) - özel öğ
retim kurumları kanun tasarısı münasebe
tiyle 418,418,426,555 

Kâmil Karavelioğlu (Tabiî Üye) - özel 
öğretim kurumları kanunu münasebetiyle 417 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap 
Aksu ve 5 arkadaşım, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesi
ne dair tdklifi münasebetiyle 69,3 

suna Ulaştırma Bakanı Mithat "San-'m ver
diği cevap münasebetiyle 882,883 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti - ile 
Amarika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası and-
laşmaları gereğince ithal olunacak zirai 
ve gidai maddeler ile bedelsiz olarak veri
len Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teç
hizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 738 

Şeref Kayalar (Bursa) - Cumhuriyet 
Senatosu Maraş Üyesi Cenap Aksu ve 5 
arkadaşının, İçtüzüğünün 114 ncü madde
si sonuna iki yeni fıkra eklenmesine Ana
yasa ve Adalet Komisyonu rapora müna
sebetiyle 771 

— Devlet personeli sendikası Kanunu 
j münasebetiyle 10,11,17 

Ömer Faruk K'naytürk (Burdur) - Ana-
I yasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva-
I mnca mahkûm edilenlerin cezalarının 

kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 
I 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak

kında kanun teklifi münasebtiyle 154 

— Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Cenap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 

I 114 ncü maddesi sonuna iki yeni f'kra ek
lenmesine dair teklifi münasebetiyle 694,695 

I — Devlet personeli sendikası Kanunu 
münasebetiyle 69 

I \f — Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 113,116,117,157,178, 

179,209,224 

— özel öğretim kurumlan kanun ta
sarısı münasebetiyle 314,380,382,546,547,5881589 

I 
Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon Ka- I 

rahisar) - Telefon şebekelerine dair soru- J 

K 
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Sayfa 

— Tescil edilmiyen birleşmeler ile 
bunlardan doğan çocukların cezasız tes
cili hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 424 

Sadi Koça} (Cumhurbaşkanınca G. Ü.)-
Ermenilerin Türkiye aleyhine açt.kları 
kampanyayı ve Türkiye'nin buna kargı tu
tumu konusundaki demeci 804 

Nuri Kodamanoğlu (Millî Eğitim Ba
kanlığı Müsteşarı) - Özel öğretim kurum-

Bayfa 
lan kanun tasarısı münasebetiyle 314,319, 

322,323,333,357,425,420,427,437,439,440,441, 
444,440,452,541,554,555 

Cahir Kurutluoğlıı (Cumhurbaolîanm-
c?t S. Ü.) - 1905 malî yılı bütçeleri kanun-
laş. ncaya kadar Devlet harcamalarına yet-
Iki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı >münas betiyle 270 

M 
Ferid Melen (Van) - 1CG5 malî yılı 

bütçeleri kanuni aşmcay a kadar Devlet 
harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1905 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı münase
betiyle 204,271,275 

— İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi, 3 ncü maddesine 
bir fıkra ve kanuna bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 700 

— PTT nin 125 nci hizmet yılını dol

durmuş olması dolayısiyle memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutarında ikramiye 
verilmesi hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 050 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amarika Birlcük Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası and-
laşmaları gereğince ithal, olunacak zirai 
ve gidai maddeler ile bedelsiz olarak veri
len Amerikan ihtiyj-^ fazlası malzeme, teç
hizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 740,741,758 

o 
j Muammer Obuz (Konya) - Nüfus plân
laması hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 158 

Sezai O'Kan (Tabiî Üye) - Özel öğre
tim kurumları kanun tasarısı münasebe
tiyle 318 

— 28/29 Nisan şehitlerinin ruhlarını 
tazizen Cumhuriyet Senatosunun bir daki
kalık saygı duruşunda bulunması hakkın
daki önerge münasebetiyle 850 

Oavit Tevfik Okyayuz (îçel) - İller 
Bankası Kanununun 2 nci maddesine bir 
fıkra ve kanuna bir geçici madde ek

lenmesine da ;^ kanun tasarısı münasebe
tiyle 7Ö8 

— Özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 289,329,345 353 372,381,382, 

394,428,430,438,451,4S5,489,497,4C8,5C9 

Hilmi Onat (îzmir) - Özel öğretim ku
rumlar:. kanun tasarısı münasebetiyle 389 

Colâhattin Orhon (Giresun) - 28/29 
Nisan şehitlerinin ruhlarını tazizen Cum
huriyet Pcnatoıunun 'bir dakikalık saygı 
dururunda bulunması haklcndaki öner
ge münasebetiyle 850 

ö 
,jC , Sakıp önal (Adana) - Nüfus plânlama-

~ sı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 182, 
183 

• ^ :ı v— Özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 005,000 

Ekrom Özden (istanbul) - Anayasayı 
ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının . 
kısmen affı hakkındaki 78 saydı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi münasebtiyle 152 
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803 

708 

Say/o 
— Baraj inşaatı dolayısyle sular altın

da kalacak kasaba, köy ve arazi hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 850,861 

— 1965 malî yılı bütçeleri kanıınla-
şmcaya kadar Devlet harcamalarına yet
ki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı 
Kanımda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 272 

— Devlet personeli sendikası Kanunu 
münasebetiyle 56,61,62,71,76 

— Hazineye ait toprakların satışı ve 
Toprak Reformu kanun tasarısı hakkında 
demeci 

— İller Bankası Kanununun 2 nei mad
desine bir fıkra ve kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 

— özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 331,347,352,354,561,562 

— Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meeeanen tahsis 
edilecek tıbbi, cerrahi ve lâbarotuvar mal
zemesinin Gümrük Resminden mnafen 
muvakkat ithaline dair Andlaşmanm 
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı münasebe t l e 639 

Rifat Özdeş (Kocaeli) - Fransa'dan si
pariş edilecek olan feribota dair sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Mithat San'm cevabı mü
nasebetiyle 788,789 

„ Nevzat Özerdemli (îzmir) - Nüfus plân
laması hakkındaki kanım tasarısı münase
betiyle 131 

Mahmet Özgüneş (Tabiî Üye) - Cum
huriyet Senatosu Danışma Kurulu karar
ları münasebetiyle 853,854 

— ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
53 ncı maddesinin (a) bendinin paragra
fının kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 719 

SayfĞ 
V — Nüfus plânlaması hakkındaki ka

nun tasarısı münasebetiyle 156 
— Özel öğretim kurumları kanun ta

sarısı münascjetiyle 2^9,334,331,333,338,346,356, 
3/1,3-8,386,427,435,440,453,486,487,488,545,553, 

561,593,600,631 
— Usul hakkında 413 
Hakkı özkazanç (Maliye Bakanlığı 

Müıteçar Yardımcısı) - Baraj inşaatı do-
layısiyîe sular altında kalacak kasaba, köy 
ve arazi hakkındaki Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 731 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amarika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası and-
larjmaları gereğince ithal olunacak zirai 
ve gldai maddeler ile bedelsiz olarak veri
len Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teç
hizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 739,740 

Rifat Öztürkçine (İstanbul) - Devlet 
peı*3oneli sendikası Konunu münasebetiy
le 57,67 
v — Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 161,202,208,213.214, 

231 
— Özel öğretim kurumları kanun ta

sarısı münasebetiyle 370,373,375,437,485,489, 
559,600 

— PTT n:n 125 nei hizmet yılını dol
durmuş olması dolayısiylo memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutarında ikramiye 
verilmesi hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 647 

—• Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş ka
nun tasarısı münasebetiyle 535,537 

— Tescil edilmlyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kındaki kanun teklifi münasebetivle 413 

Sayfa 
Fikret Pamir (Sosyal S'gortalar Genel 

Müdürü) - Özel öğretim kurumları kanun 
tasarısı münasebetiyle 591 
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Refet Rendeci (Samsun) - Cumhuriyet 
Senatosu Danışma Kurulu kararlan müna-
S€ft>e tiyle 854 

Mithat San (Ulaştırma Bakanı) - Cum
huriyet Senatosu Afyon Üyesii Mustafa 
Yılmaz Inceoğlu'nun, telefon şebekelei'iıne 
dair Sûrusun a Ulaştıırma Bakanı Miühat 

-Sam'm verdiği cevap münasebetiyle 882 
— Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üye-

sfi Rifat ' özdeş 'an, Fransa 'dıan <sâpariş 
lediMecetk olaın feribota dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusuna cevabı 787,789 

Nejat Sarhcalı (Balıkesir) - Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birle
şik Devletleri Hükümeti arasında yapılan 

Comal Tarîar. (Tekirdağ) - Cumhuri
yet Senatosu Danışmıa Kurulu kararları 
münaseib'etirylo 853 

— Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine 
bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sa
yılı Kamımın 1 nci maddesinin son fık
rasının kaldırılması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 714 

— özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 456 

Ziyr. Tsrme*». (Çanakkale} - IV ncü 
'Koalisyon Hükümetinden beklediği hiz
metleri açıklryan demeni 137,139 

Fetty Tevetoğlu (Samsun) - Artvin 
Üycr Fe-hmi-Alpaslan'ın 60 nci Biirteşim-
de kendisinden tavzih c^tiyen konuşması-
m cevaben, rrnil.1 ete ve onun Yüee Mee-
l'isle'tire bühtanda bulunmak aklından 
geçmediğini, ancak sorumluları ikaz ma-
•niyetimde beyanda bulunduğunu ifade ve 
gebelğli önleyici ilâçların kanun çıkma
dan vu^V\ itimi ve refdâaılarmm yapıldı
ğını açıklayan demeci 327 

— Davetli olarak i^tıirak ettiği Suudi 
Arabistan'da toplanan Dünya islâm Kon-

Sayfa 
— özel öğretim kurumları kanun ta

sarısı münasebetiyle 335 

Zirai istihsal fazlası andlaşmaları gereğin
ce ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler 
ile bedelsiz olarak verilen Amerikan ihti
yaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtala
rın vergi muafiyeti hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 751,752,764 

Gazenfer Sönmez (tiler Bankası U. 

MM. Muavini) - İller Bankası Kanunun 
2 nci maddesine 'biır fıkra ve 'kanrjna 'bir 
geçici madde ei'denmeısine dair. kanun ta
sarısı münasebetiyle 705,706,710 

gresi ve bu kongrede Kıbrıs konusunda 
alman müspet karar hakkmda demeci 848 

— Devlet personeli sendikası Kanunu 
münasebetiyle 16 
4 — Nüfus plânlaması hakkındaki ka

nun tasarısı münasebetiyle 123,124,133,187.20.1, 
227,232 

y^ — Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun tasarısının tümü üzerinde yaptığı ko
nuşmalardan bir kısmının Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan tarafından Parlâmentoya 
yapılan bir bühtan şeklinde vasıflandırıl-
dığını, tevsik edebileceği iddialarının Par
lâmentoya karşı bühtan değil, bir açıkla
ma mahiyetinde olduğuna dair demeci 257 

İhsan Hamit Tigrel (Diyarbakır) - Ana
yasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 146,147 

— İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desine bir fıkra ve kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 706,707 
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Sayfa 

— Ö2el öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebet;yle 342,343 

Ahmet Topa1 oğlu (Gümrük ve Tekel 
Bakan') - Ege ekici tütün piyasası, bu ko
nuda yapılan yayın ve Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcah'nm gündem dışı konuşması 
hakkında beyanatı 35 

Ahmet Nusrst Tuna (Kaıtamonu) - Ana
yasayı ihlâl sucundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 saydı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 143,144,145 

— Cumhuriyet Senatosu Danışma Ku
rulu kararları münasebetiyle 854,855 

— Devlet personeli sendikası Kanunu 
münasebetiyle 16,17,70 

—• Milliyet Gazetesinde neşredilen bir 
fıkraya dair sorusuna Ada^ t Bakanı İr
fan Baran'm cevabı münasebetiyle 875 

f — Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nun ta^ansı münascbetiy''c 230 

— Özel öğretim kurundan kanun ta
sarısı münasebetiyle 315,316,322.338 <*33 4 3 9 ^ 0 

559.506.586,587 
— Tescil edil m iyen birleşmeler ile bun

lardan doğan çocukların cazasız tescili hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 412,423 

Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) - Ana
yasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalanılın 
kısmen affı hakkındaki 78 saydı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 141,144,152 

Ömer Ucuzal (Eskişehir) - Devlet per
soneli sendikası kanunu münascibetiyle 11,14 

tf — Nüfus plânlaması hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 215,220 

— Özel öğretim kurumlan kanun ta
sarısı münasebetiyle 438,496,499 

— PTT n;n 125 nci hizmet yılını dol
durmuş olması dolayısiyle memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutannda ikramiye 

Sayfa 
— Ereğli Kömür İşletmesinin bâzı 

ocaklarında işçilerden bir kısmının liya
kat zamlarının dağılış şekline itiraz mahi
yetinde vukua gelen olaylar konusunda 
görüşlerini açıklıyan demeci 38 

— PTT nin 125 nci hizmet yılını dol
durmuş olması dolayısiyle memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutannda ikramiye 
verilmesi hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 647,649,691 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amarika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası and-
laşmaları gereğince ithal ohmacak zirai 
ve gidai maddeler ile bedelsiz olarak veri
len Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teç
hizat ve vasıtalann vergi muafiyeti hak
kında kanun tasamı münasebetiyle 733,740.751 ̂  

756,764 
Mehmet Turgut (Enerji ve Tabiî Kay-

na*klar Bakanı) - Baraj inşaatı dolayısiyle 
sular altındım kalacak kasaba, köy ve arazi 
hakkındaV. k a r r r u n yürürlükten, kaldı-
rfl-nas-'îia clarji' kanun tamrısı mürasıQ'be-
tjyle 858:859.861,864 

Fikret Tuhangil (Aydın) - Devlet per
soneli sendikası kanunu münasebetiyle 10,11,13, 

50,59 
* Salih Türkmen (Ağrı) - Nüfus plânla
ması hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle 157,230 

Zenln Tiizün (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) - özel öğrettim kurumlan kanun tasa
rısı münascibetiyle ,292,373,384,416,449,542,548, 

557,558 

verilmesi hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 691 

Sıtkı Ulay (Tabiî Üye) - Hülfcümet 
Başkanının Millet Meclisinde Keban mev
zuu 'hakkındaki 'beyanatı münasebetiyle 7Sİ 

— Kıbrıs'ta yeniden başgösteren olay
lar karşısında Hükümetçe alınmasını iste
diği tedbirler münasebetiyle 39 

u 
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— Milletvekili ödenekleri tartışmasının 
üzücü mahiyet aldığına temasla, Türkiye'
de mıa<aş ve ücretlerin beş bin lira ile ta-
vanlanması ve bunu aşacak miktarına 

Mehmet Ünaldı (Adana) - 1DC5 malî yılı 
bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet 
harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı münase
betiyle 272 

*— Devlet personeli sendikası Kanunu 
münasebtiy^ 75 

Necati Unsal (Tarım Bakanlığı M'isa-
virl.) - Islâhı Hayvanât Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 r.ci maddesine 
bâzı hükümler eklenmesine daıir 7454 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin son £ kra-
smm kaldırtması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiylo 715 

Suad Hayri Ürgüplü (Barakan) -

Ereğli Kömür İşletmesinin bâzı ocakların
da işçilerden bir ık:smmın liyakat zamları-

Macit Z^ren fTicarc!; Bakanı) - Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika B'rlc-
şik Devletleri Hükümeti a r a s ı d a yapdan 
Zirai istihsal fazlası and1aşma1an goroğ'n-
ce ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler 

Sayfa 
% 90 vergi nisibetinîn tatbikini ve bu ha
rekete en yüksek makamlarda bulunanla
rın örnek olmaları, gerektiğine dair de
meci 531 

nm dağı'ışı şekline itiraz mahiyetinde 
vâki ocaklara girmeme ve girmek istiyen-
lere mâni olma hareketlerinden doğan 
hâdiseler hakkında açıklaması 3 

—• G'zli oturum yapılması teklifi mü
nasebetiyle 277 

— Mâli et Meclisinde TRT Kurumıurda 
Meclis araştırması yapılması hakkındaki 
görüşmelerle ilgili obırak Millî Birlik Gru-
pu adına Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün gün
dem dışı konuşmasına dair demeci 700 

— Müfrit bâzı ermeni teşekküllerinin 
Tü;ilciye aleyhine açtıkları kampanya hak
kında Sadi Koçaş'ın, gösterdiği hassasiyeti 
takdirle karş ladığını, bu hareketin Hü
kümetçe bilindiğine ve zamanında gerekli 
tedbirlerin alındığına dair demeci 847 

ile bedelsiz olarak verilen Amerikan ihti
yaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtala
rın vergi muafiyeti hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 753,761 

ü 

îsmail Yeşilyurt (Yo^at) - Nüfus plân
laması hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 192 

— özel öğretim kurumları kanun ta
sarısı münasebetiyle 333,335,333,344.378,410. 

433,437,483,504,505 
— PTT nin 125 nci hizmet yılını dol

durmuş olması dolayısiyle memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutarında ikramiye 
verilmesi hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 048 

— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 423 

Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) - Ana
yasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva-
ırnca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi münasebtiyle 153 


