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Fihrist 

- izlanda'da yapılan NATO Bakanlar 
'Konseyi toplantısına katılmak üzere yurt 
dışına giden Dışişleri Bakanı îhsan Sahri 
Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına İçişleri Bakanı Faruk Sü-
Ikan'm vekillik i tmes i (3/697) 427 

- V a z i f e ile yurt dışma giden 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'e, dönüşü
ne kadar Devlet Bakanı Seyfi öztürk'-
ün vekillik edeceği. (3/683) 69 

- Vazife ile yurt dışına giden Ça
lışma Bakanı Ali Naili Erdem'e, dönü-
şüne kadar, Gümrük ve Tekel Bakanı İb
rahim Tekin'in vekillik edeceği. (3/684) 69 

- V a z i f e ile yurt dışına giden 
Devlet Bakanı Seyfi öztürk'e, dönüşüne 
'kadar, Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu'nun vekillik edeceği. (6/679) 68 

- Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı İhsan Safari Çağlayangil'e, 
dönüşüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'm vekillik edeceği. (3/676) 68 
3/678) 68 
(3/678) m 
(3/688) 68 
(3/696) 427 
(3/698) 427:428 
(3/707) 429 

- Vazife ile yurt dışına giden Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez-
gin'in dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına Devlet Bakanı 
Seyfi ÖztürVün vekillik etmesi. (3/705) 428 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa Sayfa 
- Vazife ile yurt dışına giden Güm

rük ve Tekel Bakam İbrahim Tekin'in 
dönüşüne t ada r , Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına Çalhşma Babam Ali Naili Er-
dem'in vekillik etmesi. (3/701) 428 

- V a z i f e ile yurt dışına gidecek 
olan Maliye Bakam Cihat Bilgehan'a dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Seyfi öz
türk'ün vekillik edeceği (3/706) 428:429 

- V a z i f e ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Ahmet To-
paloğlu'na, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün vekillik edeceği. 
(3/680) 68 

- Vazife ile yurt dışma gidecek olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli Özkan'ın dönüşüne kadar, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına Devlet Ba
kanı Hüsamettin Ata'beyli'nin vekillik et
mesi. (3/703) 428 

- Vazife ile yurt dışma gidecek olan 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'e, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesi. (3/702) * 428 

- V a z i f e ile yurt dışına gidecek 
olan Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'e dö
nüşüne kadar Maliye Bakanı Cihat Bil-
gehan'm vekillik edeceği. (3/687) >9 

- V a z i f e ile yurt dışına gidecek 
olan Turizm ve Tanıtma Balkanı Nihad 
Kürşad',a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün vekillik edeceği. (3/689) 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

- Boraks Araştırma Komisyonunda 

açık bulunan üyeliğe Erzincan Üyesi Feh

mi Baysoy'un seçildiğine dair Güven 

Partisi Grupu Başkanvekilliği yazısı. 328:329 

- Bor Mineralleri Araştırma Komis
yon süresinin bir ay uzatılması hakkında 
tezkeresi. 

- Cumhuriyet Senatosu Ankara üye
leri Turgut Cebe ve Yiğit Köker'in, 

68: 
69 
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Sayfa I 
Güreşçilerimiz hakkında Senato a r t t ı r 
ması istiyen önergesi (10/18) 107 

- Cumhuriyet Senatosu Atrvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Hoyran Ctölün'deM 
balık avına dair ' Senato araştırması 
istiyen önergesi (10/19) 107:113) 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in; lise ve orta dereceli 
okullarda uygulanan yoklama, sınıf geç
me ve yönetmelik hususlarında Senato 
araştırması açılması hakkında önergesi. 
(10/21) * 429:430 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, eğitim konusunda 
Senato Araştırması istiyen önergesi. 
(10/20) * 127:144 

- Hoyran Gölündeki balık avlama 
hakkının verilişinde yolsuzluk bulunduğu 
hakkındaki iddiayı incelemek üzere bir 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu kurulmasına dair Güven Partisi 
Grup Başkanvekili Fehmi Alpaslan'ın 
önergesi. 66:67 

- İstanbul Belediyesince 6188 saydı 
Kanun hükümlerine tevfikan Güzel Ko
nutlar Yapı Kooperatifine tahsis olunan 
arsanın müddet bakımından istkckdı 

Sayfa 
gerekirken bahsi geçen kanunun 12 nci 
maddesinin ihlâl olunarak süre temdidi 
yapıldığına ve bu yüzden belediyenin bü
yük zarara uğratıldığına dair " iddialar 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma Komisyonu raporu. (10/12) * 488:519 

- 17 Millî güreşçimize Güreş Fede
rasyonu ve Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü arasındaki ihtilâfın incelenebil
mesi için yedi üyeden müteşekkil bir 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu kurulmasına dair Ankara üyeleri 
Turgut Cebe ve Turgut Köker'in önergesi 66 

- Özel yüksek okullar hakkındaki 
araştırmanın tamamlandığına ve rapo
run önümüzdeki günlerde sunulacağına 
dair Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek 
Okulları Araştırma Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi 67 

- Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in ; 
üniversiteleri rahatsız eden konular üze
rinde incelemelerde bulunmak üzere do
kuz üyeden müteşekkil bir Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu kurul
ması ve Cumhuriyet Senatosu tatile gir
diği takdirde Komisyonun tatil zaman-

| larmda da çalışmasm'ı istiyen önergesi 90:92 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

- Arnavutluk Parlâmento Başkanlığın- I 
ca Arnavutluku ziyarete davet olunan 
Parlâmento Heyetine Cumhurivet Senato
sundan Mehmet Ohran Tuğrul* (Bilecik) 
ve Orhan Kor (i/mir) in katılmalarına da
ir Başkanlık tezkeresi 229 

- 5237 savdı Kanunun 19 nen madd
enin (B) fıkrasının iptaline karar verildi
ğine ve iptal kararının 17 10 1968 tari
hinde yürürlüğe girmesine. dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/685) " 65:66 

- Birleşmiş Milletler Genel Kumlu
nun 24 Eylül *1968 tarihinde bashvacak 
olan XXII I ncü dönem toplantı tana ka- I 
tılaöak olan heyete Samsun üvesi Fethi 
Tevetoğlu'nun da iştirakinin uygun gö-

rüldüğüne ve bu hususta Anayasanın 
78 nci maddesi gereğince karar alınması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/708) 429 

- Bir Parlâmento Heyetinin Lübnan'ı 
ziyaret etmesine dair Lübnan Millet Meclisi 
Başkanının vâki davetinin kabulüne dair 
Müşterek Başkanlık Divanınm uygun müta-
lâası hakkındaki Başkanlık tezkeresi. 151 

- Bir Parlâmento Heyetinin Pakistan'ı 
ziyaret etmesine dair Pakistan Hüküme
tinin vâki davetlerinin kabulüne dair Miis-
terek Başkanlık Divanının uygun PHİtalâa«ı 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi " ' 151 

- Cumhurbaşkanının Irak ve Afganis
tan^ yapacağı resmî zivarette Sa ın^n Üye-
si Fethi Tevetoğlu'nun Refakatine izin veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/690) 65 
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Sayfa 
- C. H. P. Grupu B a ş v e k i l l i ğ i n d e n ; 

kısmi seçimler dolayısiyle Grup Yönetim 
Kurulu ve Haysiyet Divanında yeniden ya
pılan seçime dair tezkeresi. 102:103 

- Cumhuriyet Senatosu Danışma Ku
rulunun 5 Temmuz 1968 tarihinden mu
teber olmak üzere 30 Eylül 1968 tarihine 
kadar tatile girmesine dair kararı 277:287 

- Cumhuriyet Senatosu Danışına Ku
rulunun; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de
netimi hususunda'Karma Komisyonca hazır
lanmış olan raporun, görüşülmesine, hazır
lanan program gereğince, 10 Ekim 1968 
Perşembe gününden itibaren başlanmasına 
dair 'kararı ' 529:531 

- Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte 
birinin yenilenmesi dolayısivleVeni üyelerin 
andiçmesi " " 6:7 

- Çanakkale Üyesi Nahit Altan'm; İç
tüzüğün 5 nci ve 8 nci maddeleriyle ilgili 
değişiklik teklifinin bir vıldan faria bir 
zamandan beri Anayasa Ve Adalet Komis
yonunda beklediğine, İçtüzüğün 36 nci 
maddesi gereğince teklifin Genel Kurul 
gündemine alınmasına dair önergesi 151:153 

- Güven Partisi B a ş v e k i l l i ğ i n i n , 
Kısmi Senato seçimleri dolayısiyle Grup 
Yönetim Kurulu*ve Haysiyet Divanında 
yapılan seçime dair tezkeresi 103 

- Irak ve Afganistan'a yapacağı resmî 
ziyaret süresince kendisine, Anayasanın 
100 ncü maddesi gereğince, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'-
un vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay'ın tezkeresi. (3/677) * 67:68 

- İçtüzüğün 5 ve 8 nci maddelerinin 
tadili ile ilgili ve bir yıldan fazla bir za-

-

Sayfa 
mandan beri Anayasa ve Adalet Komis
yonunda bekliyen teklifinin, İçtüzüğün 
36 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 
Genel Kurul gündemine alınması hakkın
daki Çanakkale üvesi Nahit Altan'ın öner
gesi * 69.-70 

- Japon Parlâmentosundan bir heyetin 
memleketimizi ziyarete daveti hakkındaki 
Müşterek Başkanlık Divanı mütalâası hak
kındaki Başkanlık tezkeresi 151 

- Kontenjan Grupu Başkanlığından; 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe Vahap Güvenç'i iaday gös
terdiklerine dair tezkeresi ve Malî ve İkti
sadi İşler Komisyonuna üye seçimi 193 

- Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet 
Meclisi Başkanı tarafından Macaristan'ı zi
yarete davet olunan Parlâmento Hyetine 
Cumhuriyet Senatosundan Mustafa Bozok-
lar (İzmir), Mansur Ulusoy (Ankara), 
Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) ve Azmi Erdo
ğan (Diyarbakır) m katılmalarına dair 
Başkanlık tezkeresi 150:151 

- T. B. M. Meclisinde bir Türk - Af
ganistan Parlâmentolararası Dostluk Grupu 
kurulmasına dair Müşterek Başkanlık Di
vanının muvafık mütalâasının tasvibi hak
kındaki Başkanlık tezkeresi 150 

- T. B. M. Meclisinde bir Türk - Ro-
manya Parlâmentolararası Dostluk Grupu 
kurulmasına dair Müşterek Başkanlık Di
vanının muvafık mütalâasının tasvibi hak
kındaki Başkanlık tezkeresi 150 

- 306 sayılı Kanuna 1036 sayılı Kanu
nun birinci maddesi ile eklenen 32 nci mad
denin 4 ve 5 nci fıkralarının iptal edildiğini 
bildiren Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (3/686) 65 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

- A d a n a Üyesi MusMhittin Yılmaz 
Mete'nin; Çukobirlik ile Sümerbankm pa
muk alımı ve nebati yağ fabrikalarının çi
ğit almaması karşısında pamuk ekicilerin 
içine düştükleri güç durumuna çiftçi ve 
küçük tüccarın himayesi için gerekli ted

birlerin alınması gerektiğine dair demeci 
ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm cevabı 525: 

529 

- Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz 
Mete'nin; sporumuzun güreş dalındaki hu
zursuzluklara ve Ekim 1968 Olimpiyatla-



Sayfa 
rina kadar dummun ıslah ve Olimpiyatta 
iyi neticeler alınmasının imkânlarının1 sağ
lanmasına dair demeci 327:328 

- Ankara Üyesi- Hıfzı Oğuz Bekata'-
nın, dış politikadaki son gelişmelerle Hü
kümetin bu konularda muhalefet partile
rine bilgi vermesi gerektiğine dair demeci 420 : 

421 

- Ankara Üye'si Hıfzı Oğuz Bekata'-
mn; İstanbul mahallî seçimlerinin son du
rumuna buna kanunlarımızdaki eksiklik-
l'erin sebebolduğuna, yargı organında ku
sur aramanın yerinde olmadığına dair de
meci 486:488 

- Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'-
nm; üniversitelerimizdeki olayların bir 
huzursuzluk işareti olduğuna, Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi öğret i ler inin bir 
kısım isteklerinin kabul edilmesinin öğren-
çilerin hakh olduklarım gösterdiğine ve 
gerekli tedbirlerin alınmasında gedkilme-
mesine dair demeci 64:65 

- Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın ; sel, 
kuraklık ve süne tahribatı sebebiyle bu 
yıl az olan buğday istihsalinin önümüzde
ki yıl telâfisi için tohumluk buğday dağı
tımında gösteriden hassasiyetin artması 
lüzumuna dair demeci ve Devlet Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı 458:460 

- Başkan İbrahim Şevki Atasağun'un 
Başkanlık vazifesinin üçüncü defa kendisi
ne tevdii münasebetiyle^ söylevi 93 

- Başkanvekili Mehmet Ünaldı'nın; 
1967 - 1968 yılı çalışmalarının devamı olan 
bu toplantılarda Cumhuriyet Senatosuna 
basarılar dileyen söylevi 420 

* - Başkanvekili Sırrı Atalay'm üçün
cü yenileme seçimleri dolayısiyle Cumhu
riyet Senatosunu açış söylevi , 5:6 

* - Bursa Üyesi Saffet Uralîn ; balıkçı
ların trol ile balık avladığına Imralı Ceza 
Evi Balıkçılık Kooperatifinin de aynı usu
lü tatbik atiğine ve Su ürünleri kanunu 
tasarısının bir an evvel kanunlaşmasının 
saklanmasına dair demeci U8-119 

° - Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler- ' 
den Cemal Madanoğlü'nun; * memlekette 
görülen ekonomik politik ve diğer sahalar-

6 -

I Sayfa 
daki bozuklukların Atatürkçülüğün iyi an
laşılmaması ve ihmal edilmesi olduğunu 
belirten, demeci 63:64 

-Cumhurbaşkan ınca seçilen üyeler
den Hayri Dener'in, yüksek öğrenim genç
lerinin isteklerinin boykotlar yoluyla ba
sına, Yasama Meclislerine ve millete mal 
olduğunu, bu durumda boykotlara son ver
mesi gerektiğine dair demeci 100:101 

- Cumhurbaşkanınca seçilen üye Tay
fur Sökmen'im; Parlâmentonun üç aylık 
tatil devresinde cereyan eden iç ve dış 
olaylara temas eden millet ve siyasi parti
ler olarak yekvücut olmamız gerektiğine, 
sağ ve sol cereyanlara karşı müşterek ted
birler alınmasına dair demeci 421:423 

-Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler
den Vahap Güvenç'in; kapanmış bulunan 
Antalya Akis Tekstil Fabrikası işçilerinin 
ve ailelerinin acıklı durumları ve fabrika
nın Devlet tarafından işletilmesi suretiyle 
bu duruma nihayet verilmesi yolunda bir 
formül bulunmasını istiyen demeci 524:525 

- Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un üniver
site ve yüksek okullardaki hareketleri ve 
Hükümet 'üniversite ana ve babalar ola
rak elbirliği ile gerekenlerin yapılmasına 
dair demeci * * 84:87 

- Elâzığ Üvo-si Celâl Ertuğ'un 24 Ey
lül 1968 günü vukua gelen deprem felâke
tinin tevlidettiği haşaratı izah eden ve 
Hükümet askerî birlikler ve Kızılaya olay 
karşısında- gösterdikleri hassasiyetten do
layıteşekkürlerini bildiren demeci 423 :424 

- Gaziantep Üyesi Salih Tanyerinin 
fıstık rekoltesinin yüksek olması dolayı-
sivle fiyat tanzimi bakımından Hükümet-
cê  gerekli tedbirleri almasına dair demeci 327 
" - İçel Üvesi Lûtfi Bilgen'in; yazları 
sert geçen bir" kısım illerimizde uygulanan 
yaz mesaisi hakkında demeci 228 -229 
* - İmar ve İskân Bakanı Haldun Men- " 
t e şe l l umün ; Elâzığ ve Bingöl mülhaka
tında0 meydana gelen son depremin tev
lidettiği zararları ve hasarın giderilmesi 
yolunda alman tedbirleri ve yarolan yar 
dımları aeıkliyan demeci 424:425 
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Sayfa 

- l i s tanM Üyesi Ekrem Özden'in; 
sonlara A n ^ a ve İçtüzük hükümleri 
dairesinde zamanında cevap verilmediği
ne bu şekildeki hareketin Hükümeti mura
kabe imkânını kaldırdığına dair demeci. 123: 

124 
- İstanbul Üyesi Ekrem özden'in; 

üyelerin ıfundem dışı konuşma isteklerinin 
objektif kıstaslara bağlanması .gerektiğine 
dair demeci. 274:276 

- İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un İs
tanbul mahalli seçimlerinde kazanan Ada
let Partili üyelerin /tutanaklarının iptali 
konusuna kanunların, demokrasinin temel 
prensiplerinden alan ve milletin iradesini 
ifade eden seçini ısonuçlarının değişmesine 
mahal bırakmıyacak şekilde tanzimi husu
suna ye buna bütün partilerin ve üyelerin 
eğilmeleri gerektiğine dair demeci. 483:485 

- İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'un, 
Gümrük giriş kapılarında çalışan (gümrük 
memurlarının giyimlerinin pejmürdeliğine 
«bunlara verilen giyim eşyalarının artırıl
ması gerektiğine dair demeci. 485:486 

- Manbul üvesi Tekin Arıburun'un, 
üniversite ve yüksek okullardaki -boykotla
rın Millî Eğitim ve Millî Güvenliği ilgilen
diren cepheleri bulunduğuna ve huzursuz
luğun giderilmesi hususunda daha hassas 
ve süratle hareket edilmesi gerektiğine da
ir demeci. 88:90 

- Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, kışları 
uzun ve şiddetli geçen Doğu .bölgelerinin 

Sayfa 
yakıt ihtiyacının şimdiden igöz önünde bu
lundurulmasına dair demeci 276:277 

- Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, tarım 
ve hayvancılık .sahasındaki verim düşük
lüğünü, ıtabiî âfetlerden ziyade, hastalıkla
rın ve haşerelerin meydana getirdiğine Ba
har ekimi yapacak bölgelere tohumluklar 
yanında bu (bölgelere yemeklik buğday da • 
verilmesi gerektiğine dair demeci 460:462 

- Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligilîn, 
üniversite ve yüksek okullarda köklü re
formların yapılması için süratle hareket 
edilmesi lüzumuna dair demeci. 101 

- Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâmento Komisyonunun 6 nci 
toplantısına katıldığını ve orada cereyan 
eden görüşmelere ve alman kararlara dair 
demeci 426:427 

- Tabiî Üye Kadri Kaplan'm, üniver
site ve yüksek okullardaki huzursuzluk ne
denlerinin çok köklü olduğuna bunların 
ciddî reformlara gitme .suretiyle halloluna-
bileceğine dair demeci. 87:88 

- Tanın Bakanı Bahri Dağdaş'm, to
humluklar ve hayvancılık .sahasında Tarım 
Bakanlığının (tedbir almakta bulunduğuna, 
KarsUa bir hayvan Sağlık Okulunun açıl
dığına, vatandaşı .tohumluk buğdayları yi
yecek duruma düşürmemek için gerekli ça
lışmaların yapıldığına dair demeci. 462:463 

KANIMLAR 

No. Cilt Sayfa 
1 0 4 5 - 2004 sayılı İcra ve Mâs Kanu

nun 3890 sayılı Kamımla değişik 
83 ncü maddesinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesine dair Kanun 44 215 

45 230: 
258,259:264 

1046 - K a d r o dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürele
rim kıdem ve emeMiliklerine sayıl
m a s ı n dair Kanun 46 334 

387 
47 73: 

No. Cilt Sayfa 
76,77:78 

1047 - Devlet memurları 'aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair d a n 3656 
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin Tanm Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkmda Kanun 46 386 

47 118, 
120,120:121 

1048 - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna tbağlı 1 sayılı cetvel 
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No. Cilt Sayfa 

ile tadil- Ye eklerinin Tarım Bakan-
lığı fanında d e ğ i ş l i k yapılması 
hakkında Kanun 46 386 

47 118, 
120,121 

1049 - Tapu ve Kadastro « Mü
dürlüğü kuruluş ve g r ev l e r i bab-
tada Kanuna geçiei fbdr madde <fc-
fenmemne dair 'Kanun 47 4, 

•149,154:156 
1050 - 1963 bütçe yılı KMnhesap Ka-

46 386 
47 118, 

1215122,144,145:146,153,164,188:189 

1051 - Umumi hayata müessir âfetler 
d o l a y w l e alınacak 'tedbirlerle ya
pılacak yardumlama dair 15.5.1959 
£Ün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddeöerinin değiştirilmesi ve hu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
h a t a d a Kanun 47 99, 

149,167:186,193 3212,29 '330,249,269:270 
1052 - 444 sayılı Kanunum 1 nei ve 2 

nei maddelerinin eğiştirümesine 
dair Kanun 43 7, 

656 744:751 
,44 619: 

663 672:673 
1053 - Ankara İstanbul ve nüfusu yüz 

hinden yukarı olan ahi r lere içme 
kullanma ve endüstri suyu temini 
hakkında Kanun 43 71 

44 532 
563 :565 579 :593 680 685 :713 714 721:722 

1054 - A n k a r a , Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek Kanun 46 386 

47 227 
305 

1055 - Abana ve Bozkurt adları ile iki 
ilçe kurulması hakkında Kanun 47 4 

149 167 221 •222 23i:267 287:304 
1056 - 6831 sayılı Orman Kanununa bir 

madde eklenmesine dair Kanun 46 335 
47 227 
329:341 

1057 - M M Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları L Merkez tauluş ve 

No. Cilt Sayfa 
görü ler i hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kamuna (bağlı 
kadro cetvellerinde d e n k l i k ya
pılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek Kanun 47 227, 

273,343 
1058 - Halk Bankası ve Halk Bando

iarı hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 47 4 

326,358:364 
1059 - Türkiye Halk (Bankası ve Halfe • 

sandıklan h ı k ı n d a 8 . 6.1933 ta
rih ve 2284 sayılı Kanuna ek Ka
nun 47 84 

l326,358>365,379:380 
1060 - 1961 yılında Kars, Erzurum ve 

Ağrı illerinde muhtaç durumda 
olan halka d a ğ ı l a n yemeklik ve 
yemlik hububat b e d e r i n i n -terte-
nihakkında Kanun 47 4, 

326,364:369,377 
1061 - 931 sayıl ıifc Kanunumun 110 ncu 

maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 47 4 

273,355,388:391 

1062 - Kore Savaşına katılan Mehmet 
Mirzaoğüu 1928 doğumlu Hacı Al-
tıner'e vatani" hizmet ter tabinde 
maaş bağlanması hakkında Kanun 47 4 

326,391:396 

1063 - A n k a r a Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki '5239 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele (bâzı 
(kadroların eklemmesine dair Ka-

47 273 
387,396:397 

1064 - Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğret
menlerinin intibakı -hakkında Ka-

47 326 
387:398:402 

1065 - T C Hükümeti ile Sovyet 'Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti arasında 28 Şnlbat 1967 'ta
rihinde (Ankara'da imzalanan 
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No. Cilt Sayfa 
Türk - Sovyet hududunun yeniden 
işaretlenmesi (E/ödem arkasyonu) 
hakkında protokol itle ton protokole 
ek teknik protokol ve yeniden işa
retleme (Rödemarkasyon) hudu¬ 
dundan *eo» ve .diğer taraf ara
zisinde muvakkat kalış «adar ın ın 
onaylanmasının u y ™ bulundu
ğuma dair Kanun 47 84 

387 402:407 407 415:416 
1066 - Sağbk ve Sosyal Yardım Bakan-

No. Cilt Sayfa 
lığına 'bağlı sağlık kurumları ile 
e s e n l e n m e Rehabilitasyon» te
sislerine v e r e c e k döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kamuna bâzı 
maddeler eklenmesine, (bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair 641 sa
yılı Kanomun 4 neü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanıma geçici 
bir madde eklemnesme dair Kanun 47 4 

'273 304-305 344-355 53i:548 
, ' , ' 47 273 

KARARLAR 

No. Sayfa 
'63 - Cumhuriyet Senatosunun 5 Tem

muz 1968 tarihinden 30 Eylül Iİ968 
tarihine kadar tatile gireceğine dair 286 

102 

Adana (Mehmet Nuri Âdemoğlu) 
- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mehmet Nuri Âdemoğlu W Bayındırlık 
ve Ulaştırma Komisyonundan istifa ettiğine 
dair 

Ankara (Turgut Cebe ve Yiğit Köker) 
- 17 millî güreşçimizle Güreş Federas

yonu ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
arasındaki ihtilâfın incelenmesl için yedi 
üyeden müteşekkil bir Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu kurulmasına dair 
(10/18) 

Artvin (Fehmi Alpaslan) 
- Hoyran Gölündeki balık avlama hak

kının verdişinde yolsuzluk bulunduğu hak
kındaki iddiayı incelemek üzere bir Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu 'ku
rulmasına dair 66:67,107:113 

Burdur (Ö Faruk Kmaytürk) 
- Çalışma Bakanlığı .kuruluş ve görev-

•teri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmende 
ilgili 18 51967 tarih ve 864 saydı Kanunun 
ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değış
tirilmesine dair kanun teklifinin eelen kâ
mla ra ekten gündeme alınarak önUik ve 
L d i M e görüşülmesine dair ' 356 383:384 

ÖNERGELER 

! Bursa (Şeref Kayalar) 
- Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 

Şeref Kayalar'm, Dilekçe Karma Komisyo
nundan istifa ettiğine dair 102 

.Cumhurbaşkanınca S Üye (Hidayet Aydimer) 
- Cumtabaşkanmca Seçilen üyeler

den Hidayet Aydıner'm İktisadi ve Malî 
1,1er Komisyonundan istifa ettiğine dair 67 
' Çanakkale (Nahit Altan) 

- İçtüzüğün 5 ve 8 nci maddelerinin 
tadili ile ilgili ve bir yıldan fazla bir za
mandan beri Anayasa ve Adalet Komisyo-

66,107 nunda beMiyen teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
• maddesinin 2 nci fıkrası, gereğince Genel 
' Kurul gündemime ahnması hakkındaki 69:70 

151:153 
Çorum (Safa Yalçuk) 
- 9 3 1 sayılı îş Kanununun 110 ncu 

maddesinde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısının gelen kâğıtlara ekten 
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair 355 

Devlet Bakanı (Hüsamettin Atabeyli) 
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

kuruluş ve görevleri hakkında kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısının havale «E ld i* kornişonlardan 4 der 
üye alınmak suretime kuruİacak bir geçici 
komisyonda görüşülmesine dair 103:104 



- 1 
Sayfa 

Devlet Bakam (Sadık Tekin Müftüoğlu) 
- Kore Savaşma katılan Mehmet Mir-

zaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altmer'e vatani 
hizmet .tertibimden m»*ş bağ lanma haMan-
da kanun teklifinin gelen kâğıtlara, ekten 
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair 356 

İmar ve îskân Bakanı (Haldun Menteşeoğlu) 
- Umumi hayata müessir âfetler dola-

yMvle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15.5.1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının havale edildiği 
kornişonlardan 3 er üye alınmak suretiyle 
kurulacak bir geçici kornişonda görüşülme
sine dair " 103 

Kars (Mehmet Hazer) 
- Li-se ve orta dereceli okullarda u l u 

lanan yoklaıma, sınıf geçme ve yönetmelik 
hususlarında Senato araştırmam açılması 
hakkında (10/21) 429:430 

Kütahya (Orhan Akça) 
- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 

Komisyonundan istifa ettiğine dair 102 
Millî E ğ f c Bakanı (İlhami Ertem) 
- Ankara Üniversitesi kuruluş kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar eklen
mesine dair kanun tasarısının tasarının 
havale edildiği komisyonlardan beşer üye-
nin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair * 304 

- Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 2 7 1962 tarihli ve 58 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısının havale 
edildiği komisyonlardan beşer üyenin işti
raki ile kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair 229 

- Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluş görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka 
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair 2 7 1962 tarihli ve 

-

58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının g ü n - ^ " 
deme alınmasına dair 304 

- Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve 
teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakları hakkındaki kanun teklifinin, 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesine 
dair kanun tasardım görüşmek üzere ku
rulan Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair " 326,328:328 

Niğde (Hüseyin Avni Göktürk) 
- Millî Eğitim Komisyonundan istifa 

ettiğine dair 102 

Safcarya (Osman Salihoğlu) 
- 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 

illerinde muhtaç durumda olan halka da
ğıtılan yemeklik ve yemlik hububat be
dellerinin terkini hakkında kanun tekli
finin gelen kâğitlara ekten gündeme alı-
rak öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
dair 356,381:382 

- Bozknrt ve Abana'da kaza teşkiline 
dair kanun tasarısını görüşmek üzere, ta
sarının havale edildiği komisyonlardan 
yedişer üyenin iştirakiyle bir Geçici Ko
misyon kurulmasma dair * 93:94 

- Halk Bankası ve Halk sandıkları 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
gelen kântlardan gündeme alınarak ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair 355:356 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumları ile esenleştir-
me (rehabilitasyon) tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine bâzı 
maddelerin değiştirilmesine dair 641 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının gündeme 
alınmasına dair 304-305 
'" - Türkiye Halk Bankası ve Halk " 
sandıkları hakkında 8 6 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
nin gelen kâğıtlara ekten « M e m e alına
rak öncelik ve ivedilikle Görüşülmesine 
dair * 355 



Tabiî Üye (Mehmet Özgüneş) 
- Eğitim konusunda Senato Araştır

ması açılmasına dair (10/20) 127:144 
- Üniversitelileri rahatsız eden konu

lar üzerimde incelemelerde bulunmak üzere 

Sayfa Sayfa 
dokuz üyeden müteşekkil bir Cumhuriyet 
Senatosu Araştama Komisyonu kurulması 
ve Cumhuriyet Senatosu tatile girdiği tak
dirde Komisyonun « i l zamanlarında da 
çalışmasına dair 90:92 

RAPORLAR 

Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân komis-
"nları raporu 

- 931 sayılı İş Kanununun 110 ncu 
maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (Millet Meclisi 
1/471; Cumhuriyet Senatosu 1/897) (S 
Sayısı : 1141) 273,357:358,388:391 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

- Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı hakkında (Millet Meclisi 
1/379; Cumhuriyet Senatosu 1/893) (S. 
Sayısı : 1139) 227 305:321 

- 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağ
rı illerinde muhtaç durumda olan halka 
dağıtılan yemeklik ve yemlik hububat, be
dellerinin terkini hakkındaki kanun tek
lifine dair (Millet Meclisi 2/367; Cumhu
riyet Senatosu 2/248) (S Sayısı: 1147) 326 

356,364:389,381:382 

- 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısına dair (Millet Meclisi 1/48; Cum
huriyet Senatosu 1/896) (S Sayısı : 1134) 118 

' 121-122 145:146 153 188-189 
- Devlet Memurları'Aylıklarının Tev- ' 

hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka 
nuna bağlı 1 sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (Millet Meclisi 1/408- Cumhuriyet 
Senatosu 1/894) (S. Sayısı :' 1133) 118,121 

- Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısma 
dair (Millet Meclisi 1/413- Cumhuriyet 
Senatosu 1/895) (S Sayısı' 1132) 118120: 

,121 

- Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
na dair (Millet Meclisi 1/200; Cumhuriyet 
Senatosu 1/900) (S Sayısı : 1145) 326,358: 

364 
- Kore Savaşma katılan Mehmet Mir-

zaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altmer'e vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında kanun teklifine dair (Millet Mec
lisi 2/355 • Cumhuriyet Senatosu 2/247) 
(S Sayısı': 1146) 326,391:396 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumları ile e k l e ş t i r 
me «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair , 641 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun ' t a s a m ı hakkında 
(Millet Meclisi 1/454; Cumhuriyet Se
natosu 1/898) (S Sayısı : 1142) 273 344:355 

524 531:548 
- Türkiye Halk Bankası ve Halk San

dıkları hakkında 8 6 1933 tarih ve 2284 
sayılı Kanuna ek 'kanını teklifi hakkında 
(Millet Meclisi 2/170- Cumhuriyet Sena
tosu 2/249) (S. Sayısı': 1144) 326,358 

Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu ' 

- İstanbul Belediyesince 6188 sayılı 
Kanun hükümlerine tevfikan Güzel Konut
lar Yapı Kooperatifine tahsis olunan arsa
nın müddet bakımından istirdadı gerekir
ken bahsi geçen kanunun 12 nci madde
sinin ihlâl olunarak süre temdidi yapıldı
ğına ve bu yüzden belediyenin büyük za
rara uzatı ldığına dair iddialar hakkında 
(10/12) 488:519 
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Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 

Komisyonu raporu 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Say

manlığının Aralık 1967; Ocak, Şubat 1968 
ve Mart, Nisan, Mayıs 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında (5/26) (S. Sayısı: 1140) 273, 

342:343 
Dışişleri, T u ™ ve Tanıtma Komisyonu raporu 

- Türkiye Clmhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet 
hududunun veniden işaretlenmesi (Röde-
marka.syonu)\a.kkmda Protokol ile bu Pro
tokole ek Teknik Protokol ve yeniden işa
retleme (Rödemarkasyon) işlerinde çalı
şan personelin Türk - Sovyet hududundan 
geçiş ve diğer taraf arazisinde muvakkat 
kalış esaslarının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/402- Cumhuriyet Senato
su 1/902) (S Sayısı •' 1150) * 387 402:407 415: 

, 416 
Geçici Komisyon raporları 

- Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe 
kurulması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (Millet Meclisi 1/446; Cumhuriyet Se
natosu 1/899) (S. Sayısı : 1135) 149,167,221: 

222,231:267,287:304 
- 6831 sayılı Orman Kanununa bir 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (Millet Meclisi 2/124; Cumhuri-
yet Senatosu 2/246) (S. Sayısı : 1138) 227, 

329:341 
- Ankara Üniversitesi kuruluş kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele bâzı kadrolar eklen
mesine dair kanun tasarı* hakkında (Millet 
Meclisi 1/447; Cumhuriyet Senatosu 1/906) 
(S. Sayısı : 1148) 387,396:397 

- Çalışma Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesiyle ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 
sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi hakkında (Millet Meclisi 2/624; Cum-
hurivet Senatosu 2/244) (S. Sayısı: 1130 a 
ek) " 140,156:167,326,370:377,388,413:414 

Sayfa 
- Kadro dolayısiyle açıkta kalanların 

açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair kanun tek
lifi hakkında (Millet Meclisi 2/511; Cum-
huriyet Senatosu 2/245) (S. SayıS1 : 1129) 73: 

76,77:78 
- Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad

roları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 saydı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/520, Cumhuriyet Senatosu 
1/905) (S. Sayısı : 1143) 273,343 

- Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkındaki kanun teklifine dair 
(Millet Meclisi 2/606; Cumhuriyet Senato
su 2/520) (S. Sayısı 1149) 387,397:402 

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun ta-
sarısı hakkında (Millet Meclisi 1/363; 
Cumhuriyet Senatosu 1/901) (S. Sayısı : 
1136) 149,154:156 

- Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/231- Cumhuriyet Senatosu 
1/903) (S Sansı ' :1137) " 149,167:186,193: 

221,229:230,246:270 

içişleri Komisyonu raporu 
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tari
hinde Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet 
hududunun yeniden işaretlenmesi (Röde-
markasyonu) hakkında Protokol ile bu Pro
tokole ek Teknik Protokol ve yeniden işa
retleme (Rödemarkasyon) işlerinde çalışan 
personelin Türk - Sovyet hududundan ge
çiş ve diğer taraf arazisinde muvakkat 
'kalış esaslarının onaylanmasının uygun bu-



-

Sayfa 
lunduğuna dair kanun tasamı hakkında 
(Millet Meclisi 1/402; Cundmriyet Senato
su 1/902) (S. Sayısı : 1150) 387,402:407,415:416 

Malî ve iktisadi İşler Komisyonu raporları 

- 1961 yılında Kars, Ağrı illerinde 
muhtaç durum olan halka dağıtılan ye
meklik ve yemlik hububat bedellerinin 
terkini hakkındaki kanun teklifine dair 
(•Millet Meclisi 2/367; Cumhuriyet Sena
tosu 2/248) (ıS. Sayısı : 1147) 326,356, 

364:369,381:382 
- Halk 'Bankası ve Halk Sandıkları 

hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına 
dair (Millet Meclisi 1/200; Cumhuriyet 
Senatosu 1/900) (S. ISayısı : 1145) 326, 

358:364 

- Kore Savaşına katılan Mehmet Mir-
zaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altmer'e vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkındaki kanun teklifine dair (Millet 
Meclisi 2/355; Cumhuriyet Senatosu 
2/247) (S. Sayısı : 1146) * 326,391:396 

- Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifine 
dair (Millet Meclisi 2/170; Cumhuriyet 
Senatosu 2/249) (S. Sayısı : 1144) 326,358 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
- Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısına dair (Millet Meclisi 
1/379; Cumhuriyet (Senatosu 1/893) (S. 
Sayısı : 1139) 227,305:321 

Mi l î Savunma Komisyonu raporu 
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet hu
dudunun yeniden işaretlenmesi (Röde-
markasyonu) hakkında Protokol ile bu 
Protokole ek teknik Protokol ve yeniden 
işaretleme '(Rödemarkasyon) işlerinde ça
lışan personelin Türk - Sovyet hududun
dan geçiş ve diğer taraf arazisinde mu
vakkat kalış esaslarının onaylanmasının 

-

Sayfa 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (Millet Meclisi 1/402; Cumhuri
yet Senatosu 1/902) (S. Sayısı : 1150) 387, 

402:407,415:416 

Sosyal İşler Komisyonu raporları 
- 931 sayılı İş Kanununun 110 ncu 

maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (Millet Meclisi 
1/471; Cumhuriyet Senatosu 1/897) (S. 
Sayısı : 1141) 223,357:358,388:391 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumları ile esenleştir-
me «Rehabitilasyon» tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine, bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 641 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/454; Cumhuriyet Se
natosu 1/898) (S. Sayısı : 1142 ye ek) 273, 

344:355,524:531:548 

Tarım Komisyonu raporları 
- Devlet Memurları Aylıklarının Tev

hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısına dair (Millet Meclisi 1/413; Cumhu
riyet Senatosu 1/895) (S. Sayısı : 1132) 118, 

120:121 
- Devlet Memurları Aylıklarının Tev

hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısına dair (Millet Meclisi 1/408; Cum
huriyet Senatosu 1/894) (S. Sayısı : 1133) 

118,121 

T. B. M. Meclisi Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyon raporu 

- 12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince hazır
lanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
(1964 - 1965 - 1966 faaliyet yılları) de
netimi sonuçlan hakkında (3/681) (S. Sa
yısı :1131) 524,529:531 



Andiçme 
- Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üç

te birinin yenilenmesi dolayaâyle yeni üye
lerin andiçmesi 6:7 

Çekilme ve katılmalar 

- Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler
den Hidayet Aydıner'in İktisadi ve Malî İş
ler Komisyonundan istifası 67 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun, Bayındırlık 
ve Ulaştırma Komisyonundan istifası 102 

- Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar'm, Dilekçe Karma Komisyo
nundan istifası * 102 

- Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üye
si Orhan Akça'nm, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonundan istifası 102 

- Cumihuriyet Senatosu Niğde Üyesü 
Hüseyin Avni Göktüridün, Millî Eğitim 
Komisyonundan istifası 102 

İzin 

- Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
üvesi Cemal Madanoğlu'na izin verilmesi 
(3/709) 463 

ödenek 

- Hastalığa dolayısiyle İKİ aydan faz
la izin alan Cumhuriyet Senatosu Konten-
can üvesi Cemal Madanoğlu'nun tahsisatı
nın verilmesi (3/710) 
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SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

Sayfa 

463: 
464 

Seçimler ve komisyonlrala ilgili, işler 
- Adalet Partisi Grupu Başkanlığının; 

Senato kısmi seçimleri neticesinde boşa
lan Grup Yönetim Kurulu üyeliklerine ya
pılan seçimlere dair tezkeresi. 119 

- Ankara Üniversıtesi kuruluş -kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar eklen
mesine dair kanun tasarısının, tasarının 
havale edildiği komisyonlardan beşer üye
nin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Ko-

Sayfa 

304 
misyonda görüşülmesine dair Millî Eği
tim Bakanı İlhami Ertem'in önergesi. 

- Avrupa Konseyi Danışma Meclisi
nin önümüzdeki dönem toplantısına ka
tılmak üzere Hatay Üyesi Enver Bahadır-
lı'mn seçildiğine dair Güven Partisi Gru
pu Başkanvekilliği tezkeresi. 

- Başkanlık Divanında açık bulunan 
üyeliklere seçim. 

73,76:77,78:79 

- B o r a k s Araştırma Komisyonunda 
ac*k bulunan üyeliğe Erzincan Üyesi Feh
mi Baysoy'un seçildiğine dair Güven Par
tisi Grupu Başkanvekililiği yazısı 

67 

70: 

329 

- B o z k u r t v e A b a n a ' d a k a z a teşkiline 
dair kanun tasarısını görüşmek üzere, ta
sarının havale edildiği komisyonlardan 
yedişer üyenin iştirakiyle bir Geçici Ko
misyon kurulmasını istiyen Bütçe ve Plân 
Komisyonu Sözcüsü Osman Salihoğlu'nun 
önergesi 

- Çorum Üyesi Safa Yalçuk'un; Or
tak Pazar üyeliğine aday seçildiğine dair 
Adalet Partisi Grupu Başkanlığı tezkere
si 

mi. 
- Cumhuriyet Senatosu Başkam aeçi-

93: 
94 

277 

92 

- Devlet Bakanı Hüsamettin Atabey
li'nin, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkında kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun • 
tasarısının havale edildiği komisyonlardan 
4 er üye alınmak suretiyle kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi. " ' 103: 

104 

- 931 sayılı İş Kanununun 110 ncu 
maddesinde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarssının gelen kâğıtlara ek
ten gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine dair İmar ve İskân Ko
misyonu Başkanı Safa Yalçuk'un öner
gesi. ^ 355 
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Sayfa 
- İmar ve İskân Bakam Haldun Men-

teşeoğlu'nun; umumi hayata müessir âfet
ler dolayusiyle alınacak .tedbirlerle yapıla
cak yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 
7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
havale edildiği komisyonlardan 3 er üye 
alınmak suretiyle kurulacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi. 103 

- Komisyonlarda açık bulunan üye
likler için seçim. 104: 

107 

- K o n t e n j a n Grupu Başkankg! Ce
mal Madanoğlu, Genel Sekreterliğe Âdil 
Ünlü ve Yönetim Kurulu üyeliklerde de 
Zerin Tüzün ve Vahap Güvencin seçildik
lerine dair Kontenjan Grupu B a ş k a m ı 
tezkeresi. 67 

- Kontenjan Grupu Başkanlığından; 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe Vahap Güvenç'i aday 
gösterdiklerine dair tezkeresi ve Malî ve 
İktisadi İşler Komisyonuna üye seçimi. 193 

- Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 287 sayıflı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair oılan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 
sayılı Kanuna ek kanun tasarımın, ha
vale edildiği komisyonlardan beşer üye
nin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Millî Eğitim 
Bakanı İlhamıi Entem'in önergesi 229 

- Millî Eğıtim Bakanlığı meslekî ve 
teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibaikları hakkındaki kanun teklifinin 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadrolan 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağh (1) 
sayılı cetvelde bâzı kadrolar eklenmesine 
dair kanun tasarısını görüşmek üzere ku-

Sayfa 
ruttan Geçici Komisyonda görüşülmesini 
istiyen Millî Eğitim Bakanı İlhami Er
tem'in önergesi. 328: 

329 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakana
ğına bağlı sağlık kurumları ile esenleştir-
me (rehabilitasyon) tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine, bâz* 
maddelerin değiştirilmesinle dair 641 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının gün
deme alınmasına dair Bütçe ve Plân Ko
misyonu Başkanı Osman Salihoğlu'nun 
önergesi 304: 

305 

Yasama dokunulmazlıkları 

- .Cumhuriyet iSematosu Amasya Üye
si Macit Zeren'in, yasama dokunulmazlığı 
(3/694) 273 

- Cumhuriyet İSemtosu Bolu Üyesi 
Alâeddm Yılmaztürk'im yasama doku
nulmazlığı (3/699) 420 

- lOümıhuriyet 'Senatosu Çanakkale 
Üyesi iNahit Altan'm yasama dokunul
mazlığı (3/692) 149 

(3/700) 419 
(3/704) 420 

- Cumhuriyet (Senatosu İçel Üyesi İb
rahim Lütfi BUgen'in yasama dokunulmaz
lığı (3/695) 419 

- Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Şevket Koksal'm yasama (dokunulmazlığı 
(3/693) 273 

- Cumhuriyet ISenatosu Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu'nun yasama dokunul
mazlığı (3/691) 149 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Mucip Ataklı ve Kadri Kaplan'ın yasama 
dokunulmazlıkları (3/711) 524 
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SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Sayfa 
Başbakandan 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özdenin, emekli, dul ve yetimle
rin, mal la r ın ı alırken çektikleri müşkülâ
ta dair Başbakandan ısözlü sorusu (4/494) 61 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi' 
Rifat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan 
veya Türkiye'ye ıgelen vatandaşlarımıza 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/482) 94,124, 

230,465,548 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürürlükte 
olan nizamnamelere dair Başbakandan söz
lü sorusu 06/508) 483 

- Cumhuriyet -Senatosu Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlumun, ilâçlı buğdayların 
zararlarına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/479) 94,124,230,465,548 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Güraoytrak'm, M i anlaşmalara da
ir Başbakandan sözlü sorusu (4/490) 94,126, 

230,473,549 

Bayındırhk Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
üvesi Ömer TJcuzal'm .bozulan Ankara -
Kulu karayoluna dair .sözlü sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in cevabı 
'(4/498) 149,231,475:477 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

- Cumhuriyet ISenatosu Erzincan 
Üyesi Fehmi Baysoy'um, Erzincan o v a n 
daki taşkınlara dair Tarım ve Tabiî Kay
naklar ^bakamlarmdan sözlü sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamı Refet 
Sezgin ile Tarım .Bakamı Bahri Dağdaş'-
ııı cevapları (6/497) 117,231,473:475 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

- (Cumhuriyet 'Sematosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata'nın; HolândaVa sa
tılan çaya dair Gümrük ve Tekel Baka-
nmdan sözlü sorusu (6/502) 457,549 

Sayfa 
İçişleri Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Ekrem Özden'm, İstambul köylerime 
yapılam yardıma dair İçişleri Bakanımdan 
sözlü sorusu (6/466) 549 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu'mum, 29 Nisam (Genç
lik gününü amma toplantısına dair İçişle
r i Bakammdan sözlü sorusu (6/496) 61,126, 

231,473 

- iGumhuriyet İSematosu Tabu Üyesi 
Selâhattim özgür'üm, Devlet Bakam Seyfi 
Öztürk'e karşı harekette bulundukları id-
diasiyle tutuklaman öğrencilere dair İç
işleri Bakamımda*! söalü sorum i6/493) 96, 

126,231,473 

İmar ve İskân B a k a n ı n d a 

- Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Salih Türkmen'in, Eleşkirt kasabasına 
getirilmesi istenilen içme suyu ihalesine 
dair sözlü sorusu ve İmar ve fekâm Baka
nı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı (6/491) 95: 

96 

Millî Eğitim Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacamın, açılacak ilkÖğretmen 
oklularına dair sözlü sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı İlhami Ertemin cevabı (G/453) 94, 

125:126 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atamaca'nm, ders aracı fiyatları
nın artışına dair Millî Eğitim Bakanından 
söz! üsorusu (6/456) 549 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atamaca'nın, edebiyat grupu me
zunlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/455) 231,473 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim Şûrası 
toplantılarına dair Millî Eğitim Bakanın¬ 
dan sözlü sorusu (6/495) 61 



- Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün, ilkokul öğretmenleri
ne duyulan ihtiyaca dair Millî Eğitim Ba-
kanıııdaıt sözlü sorusu (6/505) 383 

- Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün, köy ilkokullarından 
mezun olan öğreticilere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/504) 483 

- Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün, okul buttuımuyan köy
lere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (G/506) 483 

- Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün, yatıh bölge okulları
na dair Millî Eğitim Bakanmdan sözlü so
rusu (6/507) 483 

Millî Savunma Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının 
artırılmasına dair Millî Savunma Baka
nından sözlü sorusu (6/454) 94,126,230,470: 

471,549 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, ilâç fiyatlarına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/501) 457,549 

Tarım Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Fehmi Baysoy'un, Erzincan ovasmdaki 
taşkınlara dair Tarım ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Se'zgin ite Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm 
cevaplan (6/497) 117,231,473:475 
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Sayfa Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 

Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Mersin ve havali
sindeki ilimon ağaçlarının hastalığına dair 
sözlü sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağ
daş'm cevabı (6/499) 124,149,231,477:479 

- Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Onman İdaresinle 
genel bütçeden Ödenen paralara dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/500) 273,549 

- Cumhuriyet Senatosu İstanlbul üve-
si Erdoğan Adalı'nm, BüynikaidaHa Tarım 
Bakanlığı Bütçesinden yapılan piknik ye
rine İdair Tanım Bakanından sözlü surusu 
(6/449) 94,124,230,464 ;465 

Ticaret Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, geçen yıl dış mem
lcketlere ihraçedilen zeytin yağına dair 
Ticaret Bakanmdan sözlü sorusu (6/503) 457 

- Cumhuriyet Senatosu İstan'bul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, lâmba ile bahlk avcılı
ğına dair sözlü sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel'in cevalbı (6/489) 94,126,230, 

471:473 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatmızın artmasına 
dair sözlü sorusu ve Ticaret Bakanı Ah
met Türkel'in cevalbı (6/465) 94,125,230,465: 

470 

Ulaştırma Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Beykoz ilçe .merkezine 
yapılacak otomatik telefon santraline <dair, 
Ulatşırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/463) 94,124:125,230J465,548:549 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Feöımi Alpaslan'ın, fetanibul hâlkimleri ara
sındaki vazife değişikliklerine dair yazılı 
borusu ve Aldalet Bakanı Hasan Dinçer'in 
cevalbı (7/452) 

Başbakandan 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin'in, ambar zararlıları ile 
mücadeleye dair Başbakan, Sağlık ve Sos-
y a l Y a r d m , Ticaret, Dışişleri ve Tarım 
bakanlarından olan sorusu ve Sağlık ve 
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Sayfa 
Sosyal Yardum Bakam Vedat Âli Özkan, 
Tarım Bakam Balın Dağdaş ile Başlbakan 
Süleyman Demirel'in yazılı b a p l a r ı 
(7/464) 

- Cumhuriyet Senatosu. Adana Üyesi 
Mukadder Oztekin'in, Ceyhan'da Ziraat 
•Teknisyenliğinde görevli iki memurun na-
Ikil sebeplerine «dair sorusu ve Barbakan 
Süleyman Demirel'in yazılı eövalbı (7/439) 446: 

447 

- O m h u r i y e t Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Oztekin'in Ceyhan Ticaret -Bor-
sası Meclisinin -seçimine dair sorutoı W 
Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı ce
vabı (7/440) 187 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeli'nin, Sabah gazetesinin 
'bir yazısına 'dair Başbakandan yazılı soru
su (7/463) * 117 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
üvesi Salih Tanyeli'nin, Üzüm üretimine 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/478) 458 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üvesi 
Cemal Yıldırım'm, hazırlanması gerekli 
bâzı kanunlara dair Başbakandan vazıh 
sorusu (7/473) ' " ' 458 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üvesi 
Mebrure Aksoley'in İstanbul'a yerleşmiş 
bulunan Batı Trakya Türklerine dair yazıh 
soru önergesi ve Başbakan Sülevman Demi-
rel'in cevabı (7/421) " 10:11 

- Cumhuriyet Senatosu Kars üvesi 
Mehmet Hazer'kı, yiyecek ve içecek madde¬ 
lerinin kontroluna dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/479) * " 458 

- Cumhuriyet Senatosu Kars üvesi 
Sırrı Atalay'm, banka kredilerinin illere 
göre dağılışına dair sorusu ve Başbakan 
Süleyman Demirel'in yazıh cevabı (7/390) 407: 

408 

- Cumhuriyet Senatosu Kars üvesi 
Sırrı Atalay'm, bâzı tesis ve işletmelere 
dair sorusu ve Başbakan Sülevman Demi
rel'in vazıh cevabı(7/386) " 431:444 

- " Cumhuriyet Senatosu Kars üvesi 
Sırrı Atalav'm, küçük «mayi işletmelerine 

Sayfa 
dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demi
rel'in yazılı cevabı. (7/392) 445:446 

- Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Mardin'de ku
rulması kararlasürılan fosfat fabrikasına 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/470) 458 

- Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Mardin'in ikti
sadi durumuna dair Başbakan, Köy İşleri 
ve Turizm ve Tanıtma bakanlarından yazılı 
sorusu (7/476) 458 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Akyazı'nın Kuzuluk kö
yünden Ziya Yıldırımgeç'e dair Başbakan
dan yazıh sorusu (7/459) * 99 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet isleri Başkan 
Yardımcısına dair yazıh soru nöergesi ve 
Başbakan Süleyman Demirel'in cevabı 
(7/429) 13:14 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Diyanet isleri eski 
Başkanı Ali Rıza Hakses'e dair yazıh soru 
önergesi ve Başbakan Süleyman Demirel 
«dma Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli
nin cevabı. (7/433) 16:17 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üvesi 
Mehmet Özgüneş'in, Emniyet Genel Mü
dürlüğünün bâzı* yazılarına dair Başbakan
dan yazıh sorusu" (7/460) 99 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, 2 Temmuz 1965 tarih ve 
633 sayılı Kanun ile Diyanet İşleri Başfean-
hğı merkez teşkilâtına dair yazılı soru öner
gesi ve Başbakan Süleyman Demirel adına 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeylinin ce
vabı (7/431) 15:16 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Kavseri'de bulunan 
Karasaz bataklığına dair" yazıh soru öner
gesi ve Başbakan Süleyman Demirel'in ce
vabı. (7/359) 7:8 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üvesi 
Mehmet. Özgüneş'in, 11 . 3 . 1966 tarih" ve 
12248 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan bir 
tâyin kararnamesine dair yazıh soru öner-
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Sayfa 
gesi Başbakan Süleyman Demire! adına 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin ce
vabı (7/430) 14 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı'nın, merhum Cemal Gürselin 
kabrine dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/451) 4 

Bayındırlık Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, il merkezine karayolu 
ile bağlantısı bulunmıyan ilçelere dair ya
zılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp'in cevabı. (7/437) 17:18 

- Cumhuriyet Senatosu Mardin Üy^i 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Ayinkef - Ger
cüş yoluna dair Bayındırlık Bakanından 
yazılı sorusu (7/468) 457 

- Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun İpek yolunun 
asfaltlanmasına dair Bayındırlık Bakanın
dan yazılı sorusu (7/469) 457 

- Cumhuriyet Senatosu Mardin üvesi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun İpek yolunun 
Nusaybin - İdil kazaları arasındaki "kısmına 
dair Bayındırlık Bakanından vazıh sorusu 
(7/471) *' 458 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Selâhattin Özgür'ün, Burhaniye Altın-
kum plaj yoluna dair yazıh soru önergesi 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in cevabi 
(7/455) 61,267:268 

Çalışma Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm dışarda çahsan işçilere 
gönderilen gazete ve dergilere dair Çalış-
ma ve Dışişleri balkanlarından yazılı soru-
su (7/475) 458 

- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in yabancı memleketlere giden işçi
lerin ailelerine dair Çalışma Bakanından 
yazılı sorusu (7/482) ' 523 

Dışişleri Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder öztdkin'in, ambar za ra r lanUç 

Sayfa 
mücadeleye dair, Başbakan, Sağlık ve Sos
yal Yandım, Ticaret, Dışişleri ve Tarım 
bakanlıklarından sorusu ile sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı VedaJt Âli Özkan, 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş ve Başbakan 
Süleyman Demirel'in yazılı cevapları 
(7/464) 117,451:453,549:550 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm, dışarda çalışan işçilere 
gönderilen gazete ve dergilere dair Çalış
ma ve Dışişleri bakanlarından yazdı sorusu 
(7/475) 458 

- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Haziran ayı içinde Kıbrıs'ta öldü
rülen iki Tünk'e dair Dışişleri Bakanından 
yazılı sorusu (7/481) 523 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'teki 
fosfat madenine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu (7/480) 483 

- Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, İkinci Beş Yıllık 
Plânın uygulamasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu 
(7/477) 458 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer İ ı Araş vadisindeki tah
ribata dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/454) 61447:448 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
S ı m Atalay'm il ve ilçeler belediyeleri
ne satılan elektriğe dair yazılı soru öner-
gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Se^in ' in cevabı (7/442) 20:24 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sunini Karaman'm sel sularının Ankara'
da yaptığı'tahribatta dair yazıh soru öner
gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin'in cevabı (7/447) 51:55 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'm, otomobille gelen turistlere dair 



Sayfa 
Gümrük ve Tekel ve Turizm ve Tanı tma 
bakanlarından sorusu ve Turizm Bakanı 
Nihad Kürşad ile Gümrük ve Tekel Ba¬ 
kanı İbrahim Tekin'in yazılı cevapları 
(7/457) 61,410,448:450 

- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'm, Yayladağ gümrüğü tesislerine dair 
Turizm ve" Tanıtma ve Gümrük ve Tekel 
bakanaklarından yazılı sorusu ve Güm
rük ve Tokel Bakanı İbrahim Tekin ile 
Turizm Bakam Nihad Kürsad'm yazılı ce
vapları (7/458) ' 61,223,411:412 

İçişleri Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım'm, İstanbul'daki asayişsiz
liğe dair İçişleri Batanından yazılı soru
su (7/467) 457 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu'nun, 29 Nisan gençlik 
gününü anma toplantısına dair İçişleri Ba
kanından yazılı sorusu (7/483) 523 

_ Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Selâhattin özgür, Devlet Bakam Seyfi 
öztürk'e karşı harekette bulundukları id-
diasiyle tutuklanan öğrencilere dair İçiş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/484) 523 

imar ve iskân Balkamından 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder öztekin'in, Kozan ilçesinin Ma-
lahadırh köyüne dair sorusu ve İmar ve 
İskân Bakam Haldun Menteseoğlu'nun 
yazıb cevabı (7/461) ' 99,450:451 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, bâzı illere ve bu illere bağlı 
belediyelere İller Bankası tarafından ya
pılan hizmetlere dair yazılı soru önergesi 
ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Mentte-
şeoğlu'nun cevabı (7/433) 25:30 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı'nm, İller Bankası İkrazlar 
Müdürlüğünde meydana gelen olaya dair 
yazılı soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kanı Haldun Meniteşeoğlu'nun cevabı 
(7/448) 55:56 

Sayfa 
Köy isleri Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin'in, Yakapmar ve Geçit
li köylerinin içme sularına dair sorusu ve 
Köy İşleri Bakam H. Turgut Toker'in ya
zılı cevabı (7/465) 117,550:551 

- Cumhuriyet Senatosu Mardin Üye
si Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Mardin'in 
iktisadi durumuna dair Başbakan, Köy İş
leri ve Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
yazılı sorusu (7/476) 458 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm, Biga kazasmdaki toprak 
dağıtımına dair yazılı soru önerg-esi, Mali
ye ve Köy İşleri bakanlarından sorusu ve 
Köy isleri Bakanı H. Turgut Toker'in ya
zılı cevabı (7/456) 61,550 

- Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
İ. Etem Karakapıcı'mn gizli proje diye ad
landırılan bir habere dair yazılı soru öner
gesi, Köy İşleri Bakanı H. Turgut Toker'
in cevabı (7/424) 11:12 

Maliye Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, Hükümet konukla
rına dair Maliye Bakanından yazılı sorusu 
(7/485) 523 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkcine'nin, dükkân ev münase
betlerine dair' sorusu ve Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'm yazılı cevabı (7/453) 61,408: 

410 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm, Biga kazasmdaki toprak 
dağıtımına dair yazdı soru önergesi, Mali
ye ve Köy isleri bakanlarından sorusu ve 
Köy Meri Bakanı H. Turgut Toker'in va
zıh c e ^ b ı (7/456) " 61,550 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm, gazete bacı lar ına dair 
Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/474) 458 

Millî Eğitim Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaea'nm, Denizli ilçelerinde 
bâzı okulların açılıp açılmıyaeağına dair, 
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Sayfa 
yazılı som önergesi ve Millî Eğitim Bakam 
İlhana Ertem'in cevabı (7/449) 4,56:57 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atmaca'nm, Öğretmen dernek 
ve teşekküllerine yapılan yardımlara da
ir yazdı soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı İlhami Ertem'in cevabı (7/446) 30:50 

- Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihoeagil'in, İspir kazasında ya
pılmasına karar verilen yatılı bölge okulu
na. dair yazılı soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı İlhami Ertem'in cevabı (7/441) 19: 

20 
- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı Atalay'm, il, ilçe ve köylerdeki okul
lara dair yazılı som önergesi ve Millî 
ES-itim Bakanı İlhami Ertem'in cevabı 
(7/427) 12:13 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüllesin, bâzı eğitim kurumla
rındaki yıllık masraflara dair Millî Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/466) 149 

- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgünes'in, Ankara Kurtuluş Lisesine da
ir yazılı som önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı İlhami Ertem'in cevabı (7/407) 9:10 

MİİH Savunma Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Meh
met Özgünes'in, muvazzaf askerlik hizme
tini v,pmıyan bir vatandaşa dair yazdı 
som "önergesi, Millî Savunma Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun cevabı (7/406) 8:9 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mukadder Öztekin'in, ambar zararları ile 
mücadeleye dair, Başbakan, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Ticaret, Dışişleri ve Tarım 
bakanlıklarında sorusu ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan, Ta
rım Bakanı Bahri Dağdaş ve Başbakan Sü
leyman Demare1'in yazılı cevapları (7/464) 117, 

451:453,459:550 

Sanayi Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Nejat Sarlıcalı'nm, sanayi işletme kre-

Sayfa 
(Merine dair yazılı soru önergesi ve Sana
yi Bakam Mehmet Turgut'un cevabı (7/438) 18: 

19 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'te kurul
ması öngörülen sanayi sitesine dair Sana
yi Bakanından yazılı sorusu (7/462) 117 

Tanm Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin'in, ambar zararlıları ile 
mücadeleye dair, Barbakan, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Ticaret, Dışişleri ve Tarım ba
kanlıklarından sorusu ve Sağlfc ve Sosyal 
Yardım Bakam Vedat Âli Özkan ile Tarım 
Bakanı Bahri Dağdas. ve Başbakan Süley
man Demirel'in yazılı cevapları (1/464) 117, 

451:453,549:550 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, Tarım Bakanlığı bütçeleri
ne dair, yazılı soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Bahri Dağdaş'ın cevabı (7/413) 10 

Ticaret Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyösi 
Mukadder özitekin'in, amjbar zararlıları ile 
mücadeleye dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa, Sağlık ve S W a l Yardım, Ticaret, 
Dışişleri ve Tarım bakanlıklarından sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedalt 
Âli Özkan ile Tarım Bakanı Bahri Dağdaş 
ve Başbakan Süleyman Demlrel'in yazılı ce
vapları (6/464) 117,451:453,549:550 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

- Cumhuriyet Senaitosu Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Mardin'in ükti
sadi durumuna dair Barakan, Köy İşleri 
ve Turizm ve Tamtma bafcanlanndan va
zıh sorusu (7/476) * 458 

-Cumüıu r iye t Senatosu Üyesi Sadi 
Koçaş'm, otomobille gelen turistlere dair 
Gümrük ve Tekel ve Turizm ve Tanıtma ba
kanlarından sorusu ve Gümrük ve Tekel 
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Sayfa 
Babam fbrahim TeBdn ile Turizm ve Tanıt
ma Babanı Nihad Kürşad'm yazılı eevabı 
(7/457) 61,410,448:450 

-Cumlhur iye t Senatosu Üyesi Sadi 
Koçanın, Yayladağ gümrüğü tesislerine dair 
Turizm ve T a n ı t a ve Gümrük ve Tekel ba
kanlarından yazdı sorusu ve Gümrük ve 
Tekel Bakam ibrahim Tdkin ile Turizm ve 

- Abana ve Bozkurt adlan ile iki 
ilçe kurulması hakkında (Millet Meclisi 
1/446; Cumhuriyet Senatosu 1/899) (S. 
Sayısı: 1135) 4,149,167,221:222,231:267,287:304 

- Ankara üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayıli Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesi
ne dair (Millet Meclisi 1/447; Cumhuri
yet Senatosu 1/906) (S. Sayısı: 1148) 

273,304,387,396:397 
- Ankara Üniversitesi kuruluş kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
(M. Meclisi 1/379; C. Senatosu 1/893) 
kanun tasarısına dair (M. Meclisi 1/379; 
C. Senatosu 1/893) (S. Sayısı : 1139) 227,305: 

321 
- 1963 bütçe yılı Kesinhesap hakkında 

(Millet Meclisi'148; Cumhuriyet Senatosu 
1/896) S. Sayısı : 1134) 118,121:122,145: 

146,153,188:189 

- Devlet Memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağll (1) sayılı cetveûin Emniyet G * 
nel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi 
hakkında (Millet Meclisi 1/511, 2/636; 
Cumhuriyet Senatosu 1/907) 523 

- Devlet Memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3650 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkında (Millet Meclisi 
1/413; Cumhuriyet Senatosu 1/895) (S. 
S a y ı s ı : 1132) 118,120:121 

- Devlet Memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 saydı Ka
nuna bağlı (1) saydı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişik-

Sayfa 
Tanıtan» Bakam Nihad Kürşad'm yazılı ca
l i b ı (7/458) 61,223,410:412 

Ulaştırma Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Bağdad'a giden 
trene dair Ulaştırma Bakanından yanlı so-
PUSU (7/472) 458 

lik yapılması hakkında (Millet Meclisi 
1/408; Cumhuriyet Senatosu 1/894) (S. 
Sayısı : 1133) 118,121 

- 9 3 1 sayılı îş Kanununun 110 ncu 
maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da (Millet Meclisi 1/471 ; Cumhuriyet Se
natosu 1/897) (S. Sayısı : 1141) 4,273,355,357: 

358,388:391 

- Halk Bankası ve Halik Sandıklan 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (Millet Meclfci 
1/200; Cumhuriyet Senatosu 1/900) (S. 
Sayısı : 1145) 4,326,355:356,358:364 

- Sağlık ve Sosyal Yardlm Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme 
«Rehabilitasyona tesislerine verilecek dö
ner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 641 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair (Millet Meclisi 1/454; Cumhuri
yet Senatosu 1/898) 4,273,304:305,344:355,524, 

532:548 

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
(Millet Meclisi 1/363; Cumhuriyet 'Sena
tosu 1/901) (S. Sayısı : 1136) 4, 103:1014,149, 

154:156 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet' 
mıdudunun yeniden işaretlenmesi (Bade-

TASARILAE 



markasyonu) hakkında Protokol ile bu 
Protokole ek teknik Protokol ve yeniden 
işaretleme (Kodıeımarkasyon) işlerinde ça
lışan personelin Türk - Sovyet hududun
dan geeSş ve diğer Taraf arazisinde mu
vakkat kalış csaslarının onaylanmasının 
uygun bulundurma dair (Millet Meclisi 
1/402- Cumhuriyet Senatosu 1/902) (IS 
Sayısı' : 1150) 84,387,402 =407,4r5:416 

- Türk vatandaşlarına aidolup Yugos-
lav Federatif Halik Cumhuriyetlerine e -mil-
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Sayfa Sayfa 
lîleştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaat
lerin tasfiyesi hakkımda (Millet Meclisi 
1/231; Cumhuriyet Senatosu 1/904) 117 

- Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tödbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında (Millet Meclisi 1/231; 
Cumhuriyet Senatosu 1/903) ('S. Sayısı : 
1137) 103,149,167 =186,193 -221,228 =230,360 :270 

TEKLİ]LER 

Ankara (Hasan Türkây «MİMetveküh 
ve 2 arkadaşı) 

- Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri "hakkındaki 4841 sayilı Kamunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasmın değiştiril
mesiyle İ M İ 18 5 . 1967 tarih ve 864 sa
yılı Kanunun 'ek 7 nei maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dadr (Millet 
Meclisi 2/624 Cumhuriyet Senatosu 2/244) 
(IS. .Sayısı : 1130 'a ek) 149,156:167,326,356, 

370:377 383:384 388,413:414 
Antalya (İhsan Ataöv «Milletvekili» ve 

13 arkadan) 
- Millî Eğittim Bakanlığı meslekî ve 

teknik iğret im okulları öğretoenlerimin 
intibakı hakkında (Millet Meclisi 2/606; 
Cumhuriyet Senatosu 2/250) (S Sayısı : 
1149) 326 328:329 387 397:402 

Erzurum (Adnan Şenyurt «Mületveki-
K») ve Kam (Mehmet Hazer) 

- 1961 yılmda Kars Erzurum Ye Ağrı 
iilerinde muhtaç durumda olan halka da
ğıtılan yemeklik ve yemlik hububat hedel-
lerinin teririni hakkında' (Millet Meclisi 
2/367- Cumhuriyet iSenatosu 2/248) •(& Sa
yısı :'1147) 4326 356 364:369381-382 

Kastamonu (Sabri Keskin , «Milletve- ' 
kili» ve 9 arkadaşı) 

- 6 8 3 1 sayılı 'Orman Kanununa bir 
madde •eklenmesine dair (Millet Meclisi 
2/124- Cumhuriyet -Senatosu 2/246) (S 
Sayış/ : 1138) 227 329-341 

Kayseri (Ahmet Atıf Hacıpaşaoğlu ' 
«Milletvekili» ve 11 arkadaşı) 

- '237 san l ı 'Taş* Kanununa .bağlı 2 
sayılı cetvelde d e ğ i ş » yapılması hak
kında (Millet Meclisi 2/659) ı(Cuhuriyet 
Senatosu 2/251) 387 

Kayseri (Hüsnü DikecUğü ve 69 arka
daşı) 

- Kore Savaşına katılan Mehmet Mir-
zaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altmer'e vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanma,! hak
kında ('Millet Meclisi 2/355; Cumhuriyet 
Senatosu 2/247) (ıS. Sayısı : 1146) 4 326 356 

,391:396 

•Konya (Mehmet Ziyaeddin İzerdem 
«MİUetvekiU») 

- 4753 sayılı Kanuna (bir madde ek
lenmesi hakkımda (Millet .Meclisi 9/437; 
Cumhuriyet Senatosu 2/252) ' " 523:524 

Konya (Selçuk Aytan «Milletvekili» ve 
6 arkadaşı) ' -

- Kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sü r t e r in kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına 'dair , « l e t 
Meclisi 2/511; * Cumhuriyet' ' Senatosu 
2/245) (S. Sayısı : 1129) 73:76,77:78 

Tunceli (Mehmet Ali Demir) 

- Türkiye Halk Barakası ve Halk San
dıkları hakkında 8 6 1933 tarih ve 2284 
sayılı Kanuna ek Kanun ('Millet Meclisi 
2/170- Cumhuriyet Senatosu 2/249) (S 
Sayısı' : 144) 84 326 355,358:379 380 
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TEZKERELER 

Sayfa 
Anayasa Mahkemesi Bakanlığı tezkereleri 

- 5237 sayılı Kanunim 19 neu maddesi
nin (B) fLfcrasmm(iptaline fcararverildiği-
ne ve iptal kararının 17 . 10 . 1968 tari
hinde yürürlüğe ıgkmesine dair (3/685) 65 M 

- 306 sayılı Kanuna 1036 sayulı Kanu
nun birinci maddesi Be eklenen 32 noi ımad^ 
•denkı 4 ve 5 nei fılkralarınm iptal .edildiği^ 
ne dair (3/686) 65 

Başbakanlık tezkereleri 

Çeşitli 

- Birleşme Milletler Gene! Kurulunun 
24 Eylül 1968 tarihlinde başiıyaoak olan 
XXIII ncü dönem toplantılarına katılacak 
olan heyete Samsun Üyesi Fethi Tevetoğ-
lu'nun da iştirakinin uygun ö rü ldüğüne 
ve bu hususta Anayasanın 78 nei maddesi 
gereğince karar alınmasına dair (3/708) 429 

- Cumhurihaşkanımn Irak ve Afganis
tan'a yapacağı resmî ziyarette Samsun 
üyesi Fethi Tevetoğlu'nun refakatine izin 
v e r i l m e c e dair -(3/690) 65 

Yasama dokunulmazlıkları 

- Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in yasama dokunulmazlığı hak
kında (3/694) 273 

- Cumhuriyet Senatosu Bolu üvesi Alâ-
eddin Yılmaztürk'ün vasama dokunulmaz
lığı (3/699) * 420 

- Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm vasama dokunulmazlığı 
hakkında (3/692) " 149 

- Cumhuriyet Senatosn Çanakkale 
Üyesi Nahit Altan'm vasama dokunulmaz
lığı hakkında (3/700)' 419 

- Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
üvesi Nahit Altan'm yasama dokunulmaz
lığı hakkında (3/704) 420 

- Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi İb
rahim Lûtfi Bilgen'in yasama dokunulmaz
lığı hakkında (3/695) 419 

Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 

Şevket Köksal'ın, yasama dokunulmazlığı 
hakkında (3/693) 273 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu'nun yasama dokunul
mazlığı hakkında (3/691) 149 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Mucip Ataklı ve Kadri Kaplan'm yasama 
dokunulmazlıkları hakkında (3/711) 524 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

- Irak ve Afganistan'a yapacağı resmî 
ziyaret süresince kendisine, Anayasanın 
100 ncü maddesi gereğince, Cumhuriyet Se
natosu Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'un 
vekillik edeceğine dair (3/77) 67:68 

- İzlanda'da yapılan NATO Bakanlar 
Konseyi toplantısına katılmak üzere yurt 
dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil'in "dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına İçişleri Bakanı Faruk Sükan'-
m vekillik edeceğine dair (3/697) 427 

- Vazife ile yurt dışına giden Adalet 
Bakanı Hasan Dinçer'e, dönüşüne kadar 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik ede
ceğine dair (3/683) 69 

- V a z i f e ile yurt dışına giden Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'e dönüşüne "kadar, 
Gümrük ve Tekel Bakam İbrahim Tekin'in 
vekillik edeceğine dair (3/684) 69 

- V a z i f e ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Sadık Tekin M ü f t ü o ğ l u t a 
vekillik edeceğine dair (3/679) 68 

- V a z i f e ile yurt dısma giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e dönüşüne 
kadar, İçişleri Bakam Faruk Sükan'm ve-
killik edeceğine dair (3/676) 68 

(3/678) 68 
(3/688) 68 
(3/696) 427 
(3/698) 427:428 
(3/707) 329 



- Vazife ile yurt dışına giden Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakam Refet Sezginin 
dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öz-
tük'ün vekillik etmesine dair (3/705) 428 

- V a z i f e ile yurtdışına giden Gümrük 
ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in dönüşü
ne kadar, Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
Çalışma Babamı Ali Naili Erdem'in vekil
lik etmesine dair (3/701) 428 

- Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'a, dönüşüne 
kadar M'aliye Bakanlığına Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün vekillik edeceğine dair 
(3/706) 428:429 

- Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakamı Seyfi Öz
türk'ün vekillik edeceğine dair (3/680) 68 

- V a z i f e ile yurt dışına gidecek olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali 
Özkan'ın dönüşüme kadar, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli'nin vekillik etmesine dair 
Cumhurbaşkanım tezkeresi. (3/703)' 428 

- Vazife ile yurt dısma gidecek olan 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'e dönüşüne 
kadar Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve
killik,etmesine dair (3/702) 428 

- Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'e dönüşüne 
kadar Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm 
vekillik edeceğine dair (3/687) 69 

- Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kümad'a 
dönüşüne kadar Devlet Bakam Seyfi Öz
türk'ün vekillik edeceğine dair (3/689) 68:69 

Cumhuriyet Senatosu Bakanlığı b r e l e r i 

- A r n a v u t l u k Parlâmento Başkanlı
ğınca Arnavutluk'u ziyarete davet olunan 
Parlâmento Heyetine Cumhuriyet Senato
sundan Mehmet Orhan Tuğrul (Bilecik) 
ve Orhan Kor (İzmir) in katılmalarına 
dair 229 
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8ayfa Sayfa 
- Bir Parlâmento Heyetinin Lübnan'ı 

ziyaret etmesine dair Lübnan Millet Mec
lisi Başkanınım vâki davetlerinin kabulü
me dair Müşterek Başkanlık Divanının 
uygun mütalâası h a t a d a 151 

- Bir Parlâmento Heyetinin Pakis
tan'ı ziyaret etmesine dair Pakistan Hü
kümetinin vâki davetinim kabulüne dair 
Müşterek Başkanlık Divanının uygun mü
talâası hakkında 151 

- Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Cemal Madanoğlu'na i m verilmesi 
hakkımda (3/709) 463 

- Hastalığı dolayısiyle M aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Cemal Madanoğlu'num tahsisatının 
verilmesi hakkında (3/710) 463:464 

- Japon Parlâmentosundan bir heyetim 
memleketimizi ziyarete daveti hakkındaki 
Müşterek Başkanlık Divanı mütalâası hak
kında 151 

- Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet 
Meclisi Başkanı tarafından Macaristan'ı 
ziyarete davet olunan Parlâmento Heyeti
ne Cumhuriyet Senatosundan Mustafa Bo-
zoklar (İzmir) Mansur Ulusoy (Ankara) 
Nejat Sarhcalı (Balıkesir) ve Avni Erdo
ğan (Diyarbakır) m katılmalarına dair 150: 

151 
- T. B. M. Meclisinde bir Türk - Afga

nistan Parlâmentolararası Dostluk Grupu 
(kurulmasına dair Müşterek Başkanlık Di
vanının muvafık mütalâasının tasvibi hak
kında 150 

- T. B M Meclisimde bir Türk - Ro
manya Parlâmentolararası Dostluk Grupu 
kurulmasına dair Müşterek Başkanlık Di
vanının muvafık mütalâasının tasvibi hak
kında 150 

Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma komisyonları 

- Bor Mineralleri Araştırma Komisyo
nu Başkanlığımın komisyon süresinin bir 
ay uzatılması hakkımda 488 

- Özel yüksek okullar hakkındaki 
araştırmanın tamamlandığına ve raporun 
önümüzdeki günlerde .sunulacağına dair 67 



-

Sayfa 
Parti Grup Batfkuddduı tezkereleri 

A. P. 

- Çorum Üyesi Safa Yalçuk'un, Or
tak Pazar üyeliğine aday seçildiğine dair 277 

- Senato W ! seçimleri neticesinde 
boşalan Grup Yönetim Kurulu üyelikleri
ne yapılan seçimlere dair 119 

C. H. P. 

- Kısmi seçimler dolayısiyle Grup Yö
netim Kurulu ve Haysiyet Divanında yeni
den yapılan seçime dair 102:103 

G. P. 

- Avrupa Konseyi Danışma Meclisi
nin önümüzdeki dönem toplantısına katıl-

26 -

mak üzere Hatay Üyesi Enver Bahadır-
lı'nm seçildiğine dair 

- Boraks Araştırma Komisyonunda 
açık bulunan üyeliğe Erzincan Üyesi Feh
mi Baysoy'un seçildiğine dair 

- Kısmi Senato seçimleri dolayısiyle 
Grup Yönetim Kurulu ve Haysiyet Diva
nında yapılan seçime dair 

Kontenjan Grupu 
- Kontenjan Grupu Başkanlığına Ce

mal Madanoğlu, Genel Sekreterliğine Âdil 
Ünlü ve Yönetim Kura üyeliklerine de 
Zerin Tüzün ve Vahap Güvenç'in seçil 
diklerine dair 

- Malî ve İktisadi İşler Komisyo
nunda açık bulunan üyeliğe Vahap Gü
vençi aday gösterdiklerine dair 

Sayfa 

67 

329 

103 

67 

193 

Oflt 

47 
47 

DÜZELTÎŞLER 

B. 

59 
61 

»« +mm ı ı 

Sayfa 

378 
412 



Söz alanlar 

+-*»•m— 

A 
Sayfa 

Erdoğan Adalı (İstanbul) - Başka l ı k 
Divanı seçimi usulüne dair .verilen öner-
•ge münasebetiyle 71 

- Büyükadada Tarım Bakanlığı büt
çesinden yapılan piknik yerine dair sözlü 
sorusuna Tarım Bakanı Bahri D a ğ d a n 
cevabı münasebetiyle 464 

- Lâmba ile balık avcılığına dair söz
lü sorusuna Ticaret Bakam Ahmet Tür-
kel'in verdiği cevap münasebetiyle 472 

Mehmet Nuri Ademoğlu (Adana) - Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı sağkk kurcudan ile esenilestirme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanana 
bâzı maddeler imlenmesine, bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair 641 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirmesine 
ve bu kamuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 352, 

353,354 

Ali Şakir Ağanoğlu (Trabzon) - Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı sağkk kurumları ile esenileştirme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine, bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair 641 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 536 

Osman Mecdi Ağun (Rize) - 6831 saydı 
Orman Kanununa bir madde eklenmesine 

dair kamın teklifi münasebetiyle 330, 
336,340,341 

Mebrure Aksoley (istanbul) - Millî 
Eğitim Bakanlığı «meslekî ve teknik öğre-

Sayfa 
tim okulları öğretmenlerinin intibakı hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 401 

Osman Alihocagil (Erzurum) - İstanbul 
Belediyesince 6188 saydı Kanun hüküm
lerine tevfikan Güzel Konutlar Yapı Koo
peratifine tahsis olunan arsa hakkında 
Cumlhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporu münasebetiyle 510,, 

512 

Orhan Alp (Baymdırkk Bakanı) - Cum
huriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'm, bozulan Ankara - Kulu karayo
luna dair sözlü sorusuna cevabı 475 

Fehmi Alpaslan (Artvin) - Abana ve 
Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması hak
kındaki kanun tasama münasebetiyle 247, 

.! 249 

- 6831 sayılı Onman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun tekim 
münasebetiyle 331 

- Hoyran gölündeki balık avüna dair 
Senato Araştırması istiyen Önergesi mü
nasebetiyle * ~ 107 

- Sel, kuraklık ve süne tahribatı sebe
biyle bu yıl az olan buğday Mihsalinin 
önümüzdeki yıl telâfisi için torumluk buğ
day dağıtımında gösterilen hassasiyetin 
artması lüzumuna dair demeci ve Devlet 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun ce
vabı 459 

Nahit Altan (Çanakkale) - Cumhuriyet 
Senatosu Danışma Kurulunun; 5 Temmuz 
1968 tarihinden .muteber olmak üzere 30 
Eylül 1968 tarihine kadar tatile girmesi
ne dair karara münasebetiyle 279, 

280,281 
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Sayfa 
- Umuma hayata müessir âfetler dola-

yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
ı m l a r a dair 15 . 5 . 1959 günve 7269 sa
yıl. Kamınım bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun t a s a ™ münasebe
tiyle 213 

Tekin Anburun (istanbul) - Cumhuri
yet Senatosu Başkan namzetliğinden fera
gati münasebetiyle 77 

- Gümrük giriş kapılarında çalışan 
gümrük Imemurlarının giyimlerinin pej
mürdeliğine, bunlara verilen giyim eşya-
larınm artırılması gerektiğine dair de

meci 485 

- Kore Savaşına katılan Mehmet 
Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altınıer'e 
vatani hizmet tertibinden maaş. bağlan¬ 
ması hakkında kanun teklifi, münasebetiy
le 392 

- Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
ı m l a r a dair 15 . 5 . 1959 günve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddeleııinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı, münasebe
tiyle 184, 

195 

- Ünivensite ve yüksek okulardaM 
boykotların millî eğitim ve millî güvenliği 
ilgilendiren cepreleri bulunduğuna ve hu
zursuzluğun giderilmesi hususunda dahi 
hassas ve süratle hareket ledilmesi gerek
liğine dair demeci 88 

Sadık Artukmaç (Yozgat) - Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkında
ki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
münasebetiyle 319 

- 9 3 1 sayılı İş Kanununun 110 ncu 
maddesinde değişiklik yapılmam hakkın
daki kanun tasamı münasebetiyle 357, 

389 
- Umumi hayata müessir âfetler dola-

yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 günve 7269 sa-
yıita Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril-

Sayfa 
mesd ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 197, 

199 

Mucip Ataklı (Tabu Üye) - Abana ve 
Bozkurt adları ile İM ilçe kurulması hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 232, 

238,257,258,259 

Sırrı Atalay (Başkanvekili) - Üçüncü 
yenileme seçimleri dolayısiyle Cumhuriyet 
Senatosu açls konuşması 5 

Sırrı Atalay (Kars) - 1961 yılında 
Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde muhtaç 
durumda olan halka dağıtılan yemeklik 
ve yemlik hulbubat bedellerinin terkini 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 365 

- Cumhuriyet Senatosu Danışma Ku
rulunun; 5 Temmuz 1968 tarihinden mu
teber olmak üzere 30 Eylül 1968 tarihine 
kadar tatile girmesine dair kararı müna
sebetiyle 277 

- Çalışma Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayüı Kanunun 
6 ncı maddesinin (ıD) fıkrasının değiştiril
mesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 
sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 156,160,161,370,374 

- Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 359,360 

- İstanbul Belediyesince 618 sayılı 
Kanun hükümlerine tevfikan Güzel Ko
nutlar Yapı Kooperatifine tahsis olunan 
arsa hakkında Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu münasebetiyle 488 

ibrahim Şevki Atasağun (Başkan) -
Başkanlık vazifesinin üçüncü defa kendi
sine tevdii münasebetiyle söylevi. 93 

Mehmet Faik Atayurt (Uşak) - Anka
ra Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
münasebetiyle 315 

Hüseyin Atmaca (Denizli) - Açılacak 
ilk öğretmen donlarına dair sözlü sorusu-
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Sayfa 
na Millî Eğitim Bakanı tlhami Ertem'in 
cevabı münasebetiyle 125 

- 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 332 

- Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve 
teknik öğretim okulları Öğretmenlerinin 
intibakı hakkında kanun teklifi münase
betiyle 400 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumları ile esenleştir-
me «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine, bâzı mad-

Sayfa 
delerinin değiştirilmesine dair 641 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 544 

Ziya Aynın (Kars) - 1961 yılında 
•Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde muhtaç 
durumda olan halka dağıtılan yemeklik 
ve yemlik hububat bedellerinin terkini 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 364 

- Kore Savaşma katılan Mehmet Mir-
zaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altmer'e vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 391 

B 
Fehmi Baysoy (Erzincan) - Erzincan 

ovasmdaki taşkınlara dair sözlü soru
sunu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Refet Sezgin ile Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'ın verdikleri cevap münasebetiyle 474 

- Kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 77 

- Umumi hayata müessir âfetler do
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 5 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 172 

Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) - Abana 
ve Bozkuztt adlan ile M ilçe kurulmam hak
kındaki tasarı münasebetiyle 288,290 

- D » politikadaki son ge l iWer l e Hü
kümetin ibu konularda muhalefet partilerine 
bilgi vermesi gerektiğine dair demeci 420 

- İstanbul mahallî selimlerinin son 
durumuna buna kanunlanmLdaki eksiklik
lerin sebeboldugnna yargı organında teur 
aramanın yerinde olmadığına dair demeci 487 

- Üriiversitelerimizd^i olayların bir 
huzursuzluk işareti olduğuna Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi öğrenoilerinin bir kısm. 
ineklerinin kabul edilmesinin öğr^cüerin 

64 

haklı olduklarını gösterdiğine ve gerekli 
tedbirlerin alınmamda gecMmemesine dair 
demeci 

Halûk Berkol (istanbul) - İstanbul ma
hallî tecimlerinde (kazanan Adalet Partili 
üyelerin tutanaklarının iptali konusuna, ka
nunların demokras in temel prensiplerin
den olan ve milotin iradesini ifade eden se
çim sonuçlarının değmesine mahal bırafk-
mıvaeak şekilde tanzimi hususuna ve buna 
büiün partilerin ve üvelerin eğilmeleri ge
rektiğine dair demecf ' 483 

Cihat Bilgehan (Maliye Bakanı) - Hoy-
ran .gölündeki balık avına dair Senato Araş
tırması Miyen önerge*1! münasefoetMe 109 

Lütfi Bilgen (îçel) - Abana ve Bozkurt 
adlan ile iki ilçe kurulması hakkındaki ta
sarı münasebetiyle 302 

- 6831 sayılı Orman Kanununa «bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 334,335,341 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık k u r a r t a n ile esenleştirme 
«Rehafolfcyon» tesislerine verilecek döner 
sermaye hakfkındaki 209 sayılı Kanuna bası 
maddeler eklenmesine bâzı maddelerinin 
d e v r i l m e s i n e dair 641 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesinin değiştirilimösine v* bu ka
nuna geçiei bir madde eklenmesine'dair ka
nun t ™ münasebetiyle 543 545 
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Sayfa 
- Umumi hayata müessir â f e t e ıdola-

W l e alınmak tehir ler le yapılacak yar
ı m l a r a dair 15.5.1959 gün ve 7269 sayılı 
Kamımın bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve fen kanuna 'bâzı maddeler d e n m e s i hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 186 

- Yazları ısert geçen bir kıısım illerimiz
de u l u l a n a n yaz menisi hakkında demeci 228 

îsa Bingöl (Muş) - 6831 sayılı Orman 
Kanununa bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle 337 

- Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanım 
tasarısı 'münasebetiyle 314 

- 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 
illerinde muhtaç durumda olan halka da
ğıtılan yemeklik ve yemlik hububat bedel
lerinin terkini hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 367 

Nazif Çağatay (tamir) - Çanakkale 
Üyesi Nahit Altan'ın, İçtüzüğün 5 ve 8 
<nei maddeleriyle ilgili değişiklik teklifi
nin Ibir yıldan fazla bir -zamandan beri 
Anayasa ve Adalet Komisyomumda bekle-
eliğin* İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince teklifin Genel Kurulun gündemine 
alınmasına dair önergesi münasebetiyle 152 

- istanbul Belediyesince 6188 sayılı 
Kanım hükümlerine tevfikan 'GKfeel Ko
mutlar Yapı Kooperatifine tahsis olunan 
arsa hakkımda «umhuriyet Senatoca Araş
tırma Komisyomu raporu (münasebetiyle 512, 

Bahri Dağdas (Tarım Bakanı) - Gum
huriyet Senatosu Adama Üyesi Muslihittim 
Yılmaz Mete'min Guko Birlik ile 'Sümer-
bankm pamoık alımı ve (nebati yağ fabri
kalarımın çiğit almaması karşısında-pa
muk ekicilerin içine düştükleri £Üc dnm-
ma çiftçi ve küçük tüccarım himayesi 
için gerekli tedbirlerin alınması gerekti
ğine dair demecine cevabı 526,527,528 

Sayfa 
- Kadro .(MayMyle açıkta kalanların 

açıkta geçirdikleri sürelerim kıdem ve emek
liliklerine sayılmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 74 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na (bağlı sağlık kurumları ile esenieştirme 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkımdaki 209 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine, bâzı maddel'erinin 
değiştirilmesine dair 641 sayılı Kanunun 4 
neü maddenim değiştirilmesine ye bu 'ka
nuna geçici bir madde eMenmesine dair ika
mın ıtaisamsı münasebetiyle 348 

- Umumi haıvata müessir âfetler ıdola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak' yar
dımlara dair 15.5.1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirileni 
ve bu kanuna ıbâzı maddeler i l enmes i hak
kında kanun /tasarısı münasebetiyle 176,212 

Sedat Çuanralı (Konya) - Abama ve 
Bozburt adları ile iki ilçe kurulmaısı hak
kımdaki tasarı münasebetiyle 302 

- (öumhuriyet Sematosu Damışma (Khı-
rutomın 5 ITemmuz 1968 tarihindem mute
ber olmak üzere 30 Eylül 1968 tarihine 
kadar tatile girmesime dair kararı müna
sebetiyle 285 

- (Kore (Savaşıma katilan Mehmet Mir-
zaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altıner'e vatani 
hizmet tertibimden maaş bağlanması hak
kımda -kamum teklifi münasebetiyle 394 

— 'Cumhuriyet Senatosu Erzincan 
Üyesi Fehmi IBaysoy'um, Erzimcam o v a n 
daki t a u n l a r a dair Tarım ve Enerji ve 
Tabiî Kaymaklar bakamlarımdan sözlü so
rusuma cevabı 474 

- Gumhuriyet İSenatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal'm, ıMersim ve havale-
sindeki liman a ğ a ç l a ™ hastalığıma da
ir sözlü soruşuma cevabı 477 

ç 
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Sayfa 
- Cumhuriyet Sematosu İstanbul Üye-

si Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım 
Bakanlığı bütçesinden yapılan piknik ye* 
rine dair » z l ü sorusuna cevabı 464 

- Tohuımluklar ve hayvancılık saha
s ı n a Tarım Bakanlığının -almakta b u f c 
duğuına Kars'ta bir Hayvan ISağlık Oku-
taun (açıldığına, vatandaşı tohumluk 
buğdaylan yiyecek daıruma düşürmemek 
için gerekli çalışmalarım yapıldığıma dair 
demedi 462 

Mustafa Deüveli (Hatay) - 6831 sayı-
h Orman Kanununa bir madde ekiemme
sine dair kanun teklifi münasebetiyle 330,339 

- Oumhurbaşkanınea seçilen üye Ce
mal Madanıoğiutaı ; memlekette görülen 
ekomomik, politik ve diğer sahalardaki 
bozuklukların Atatürkçülüğün iyi «ula-
şılmaması ve ihmal edilmek olduğuma da
ir demeci münasebetiyle 63 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumları ile esenieştir-
me «Kehabilitasyom» tesislerim verilecek 
döner sermaye hakkımda 209 sayılı Kamu
ma bâzı maddeler eklenmesine, bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 641 saydı 
Kanunun 4 mcü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kamuma' geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 533 

Nuri Demirel (Balıkesir) - 6831 sayılı 
Orman Kanunuma bir madde eklenmesine 
dair kamum teklifi münasebetiyle 333 

Sayfa 
Ahmet Demiryüce (Zonguldak) - Aba

ma ve Bozkurt adlan ile iki ilçe kurulma
sı hakkımdaki tasarı münasebetiyle 300,301 

- Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kamunum bâzı maddelerimin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkımda kamum tasarısı münase
betiyle. 210 

Hayri Dener (Cumhurbaşkamnca S. 
tîye) - Yüksek öğrenim (gençlerinin is
teklerinin, boykotlar yoluyla, basıma, ya
sama meclislerime ve millete mal olduğu
mu bu durumda boykotlara som verilmesi 
gerektiğine dair demeci 100 

Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna eık kanun tasarısı mü
nasebetiyle . 313,314 

- Kore Savaşma katılan Mehmet 
Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı AJtınerıe 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sı hakkında kanun teklifi münasebetiyle 396 

- Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve 
teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkında kanun teklifi münase
betiyle 399 

^~ Üniversite ve yüksek okullarda kök
lü reformların yapılması için süratle hare
ket edilmesi lüzumuna dair demeci 101 

iskender Cenap Ege (Aydın) - Kore 
Savaşma katılan Mehmet Mirzaoğul 1928 
doğumlu Hacı Altmer'e vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkında kanun 
t e l i f i münasebetiyle 393 

Azmi Erdoğan (Diyarbakır) - Baş-
kanbk Divanı seçimi usulüne dair verilen 
önerge münasebetiyle 70,71 

- Cumhuriydt Senatosu Danışma Ku
rulunun; 5 Temmuz 1968 tarihinden mute
ber ıolmak üzere 30 Eylül 1968 tarihine ka

dar taitile girmesine dair kararı münasebe
tiyle 279 

- Usül hakkında 70 

İlhami Ertem (Millî Eğitim Bakanı) -
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı münasebetiyle 316,317,320 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Attmaca'nın, açılacak ilköğretmen 
okullarına dair sözlü sorusuna cevabı 125,126 
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Sayfa 
- Millî Eğitim Bakanlığı -meslekî ve 

teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkında karnın teklifi münase
betiyle 401 

- Üniversite ve yüksek a l l a r d a kök
lü reformların yapılması için sürekli hare
ket edilmesi lüzumuna dair demeci 84 

- 24 Eylül 1968 günü vukua gelen dep
rem felâketinin tevlideMği haşaratı izah 
eden ve Hükümet, askerî birlikler ve Kı
zılay'a olay karşısında gösterdikleri has
sasiyetten dolayı teşekkürlerini bildirm 
demeci 423 

Nurettin Ertürk (Sivas) - Halk Ban
kası ve Halk Sandıkları hakkındaki Ka
mımın 4 ncü maddesinin değiş t i r ic im 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 361 

-

Sayfa 
- Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in Eği

tim konusunda Senato araştırması açılma
sını İMİyen önergesi münasebetiyle 131,137 

Celâl Ertuğ (Elâzığ) - Ankara Üniver
sitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı .münase
betiyle 312,313 

- Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi 
ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı 
Kanunun ek 7 nci maddesinin 3 ncü fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 164 

- K © r e Savaşma katılan Mehmet 
Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altmer'e 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sı hakkında kanun teklifi münasebetiyle 394 

Mustafa Gülcügil (İsparta) - Cumhur
başkanınca Seçilen Üye Cemal Maidanoğ-
lu'nun; memlekette görülen ekonomik, 
politik ve diğer sahalardaki bozuklukların 
Atatürkçülüğün iyi anlaşılmaması ve ih
mal edilmesi olduğuna dair demeci müna
sebetiyle 63 

Fikret Gündoğan (İstanbul) - Abana 
ve Bözkurt adları ile iki ilçe kurulması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiy
le 221,222;241,24,3,246,266,2Ö7,299,3<X) 

- Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı münasebetiyle 318 

- 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 
illerinde muhtaç durumda olan halka da
ğıtılan yemeklik ve yemlik hububat be
dellerinin terkini hakkındaki Ikanun tekli
fi münasebetiyle 365 

- Cmhuriyet Senatosu Danışma Kuru
lunun; 5 Temmuz 1968 tarihinden muteber 
olmak üzere 30 Eylül 1968 tarihine kadar 
tatile girmesine dair karan münasebe
tiyle 280,281,283 

- Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 

6 ncı m i d e s i n i n (D) fıkrasının değiştiril
mesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 pa
ydı Kanunun ek 7 nci .maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 162 

- Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak' 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâz maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı m i d e l e r ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 174,185,200,201,204,206,208,210,211,215 

Vaitıap Güvenç (Cumhurbaşkanınca S. 
ûye) - Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sa
vdı Kanunun ek 7 nci maddesinin 3 ncü 
İ t a m ı n değiştirilmesine dair kamun tek
lifi münasebetiyle 163,375 

- K a p a n m ı ş bulunan Antalya Akis 
Tekstil Fabrikası işçilerinin ve ailelerinin 
acıklı durumları ve Fabrikanın Devlet ta
rafından işletilmesi suretiyle bu duruma 
nihayet verilmesi yolunda bir formül bu
lunmasını istiyen demeci 454 
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Sayfa 
Mehmet Hu»r (Kan) - Abada ve Boz-

kurt adları ile iki ilce kurulması hakkın
daki kanun tasarısı münasdbetiyle 264,265 

- Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro
ları hakkımdaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı münasöbetiyle 320,321 

- Çalışıma Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı 'mailesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sa
yılı Kanunun eik 7 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek-
lüfü münasebetiyle 158,161 

- Kışları uzun ve şiddetli geçen Doğu 
bölgelerinin yakıt ihtiyacının şimdiden 
göz önünde bulundurulmasına dair deme
ci 276 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı-
na bağlı sağlık kurumları ile esenlestinme 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek dö
ner seıtmaye hakkındaki 209 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesine, bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 641 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun "tasamı münasebe
tiyle 344,531,539,542 

- Tarım ve hayvancılık sahasındaki 
verim ' düşüklüğünü, tabiî âfetlerden 

Mehmt İzmen (Cumhurbaşkanınca 
S. Üye) - Çalışma Bakanlığı kuruluş ve 
gö-revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesi ile ilgili 18 5 19'67 ta
rih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci mad-

Sayfa 
ziyade, hastalıkların ve haşerelerin mey
dana getirdiğine, bahar ekimi yapıla
cak bölgelere tohumlukları yanında bu 
bölgeler yemeklik buğday da verilmesi 
gerektiğine dair demeci 460 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 ta
rihinde Ankara'da imzalanan Türk - Sov
yet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(Rödemarkasyonu) hakkında Protokol 
ile bu Protokole ek teknik Protokol ve 
yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) iş
lerinde çalışan personelin Türk"- Sovyet 
hududundan geçiş ve diğer taraf ara
zisinde muvakkat kalış esaslarının onay-
l„F .ıasmın uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı münasebetiyle. 404,406 

- Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapıla
cak yardımlara dair 15 . 5 . 1969 gün ve 
7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirimesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kamın tasarısı 
münasebetiyle. 168,186,208,209,211 

Salim Hazerdagk (Elâzığ) - Abana ve 
Bozkurt adları ile iki ilce kurulması hak
kındaki kanun tasarısı"" münasebetiyle. 262, 

desdnin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle. 165 

- Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun "teklifi münasebetiyle. 156 
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K 
Sayfa 

Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri) -
6831 sayılı Orman Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle. 339 

- Cumhurbaşkanınca seçilen üye Ce
mal Madanoğlumun; memlekette görü
len ekonomik, politik ve diğer sahalar
daki bozuklukların Atatürkçülüğün iyi 
anlaşılmaması ve ihmal edilmesi olduğu
na dair demeci münasebetiyle. 02 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı sağlık kurumları ile esenleş-
leştirme Rehabilitasyon «tesislerine veri
lecek döner sermaye hakkındaki 209 sa
yılı Kanuna bâzı maddeler eklenme-
sine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle. 350,351,352 

Kadri Kaplan (Tabiî üye) - Üniversi
te ve yüksek okullardaki" huzursuzluk 
nedenlerinin çok köklü olduğuna bun
ların ciddî reformlara gitmek suretiyle 
hallolunabileceğine dair demeci. " 87 

İbrahim Ethem Karakapıcı (Urfa) -
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme 
Rehabilitisyon «tesislerine verilecek dö
ner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine, bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dan- 64J 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici bir mad
de .eklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasöbetiyle 345 

Adnan Karaküçük (Maraş) - Halk 
Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle. 359 

îlyas Karaöz (Muğla) - Çalışma Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri "hakkındaki 
4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 

Sayfa 
18 . 5 . 19*37 tarih ve 864 sayılı Kanunun 
ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle. 376 

Şeref Kayalar (Bursa) - Abana ve 
Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle. 222 

- Cumhuriyet Senatosu Danışma Ku
rulunun; 5 Temmuz 1968 tarihinden mu
teber olmak üzere 30 Eylül 1968 tarihine 
kadar tatile girmesine dair kararı müna
sebetiyle. 281,283 

- Çalışma Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 
864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle. 166 

Ömer Faruk Kmaytürk (Burdur) - Ça
lışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 
18 . 5 1967 tarih ve 864 sayılı Kanu
nun ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle 161 

- İstanbul Belediyesince 6188 sayılı 
Kanun hükümlerine tevfikan Güzel Konut
lar Yapı Kooperatifine tahsis olunan arsa 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma Komisyonu raporu münasebetiyle 515 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na .bağlı sağlık kurumlan ile esenleştirme 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek dö
ner sermaye hakkında 209 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 641 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 640 

- Umumî hayata müessir âfetler dola-
yısiyie alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 



- 3 5 -

Sayfa 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 175 

Orhan Kor (İzmir) - Türkiye Cum
huriyet Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imza
lanan Türk - Sovyet hududunun yeniden 
işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hakkın
da Protokol ile bu protokole ek teknik 
protokol ve yeniden işaretleme (Röde-
markasyon) işlerinde çalışan personelin 
Türk - Sovyet hududundan geçiş ve di
ğer taraf arazisinde muvakkat kalış 
esaslarının, onaylanmasının uygun bulun
duğuna bir kanun tasarısı münasebetiyle 406 

Yiğit Köker (Ankara) - Çalışına Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 
18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun 
ek 7 nci'maddesinin 3 ncü fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle 159165 

- Kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 74 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek dö
ner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesine bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 641 sa
yılı Kanununun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 546 

Şevket Koksal (Ordu) - Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık ku
rumları ile esenleştirme «Rehabilitasyon» 
tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesine bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair,641 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu-

Sayfa 
na geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münaseebtiyle 346,347,348 

Osman Koksal (Cumhurbaşkanınca 
S. Üye) - Abana ve Bozkurt adları ile iki 
ilçe kurulması hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 259,301,302 

Sami Küçük (Tabiî Üye) - Umumî ha
yata müessir âfetler dolayısiyle alınacak 
tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 182 

Orhan Kürümoğlu (Bitlis) - Ankara 
Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında
ki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
münasebetiyle 311 

- 1961 yılmda Kars, Erzurum ve Ağn 
illerinde muhtaç durumda olan halka da
ğıtılan yemeklik ve yemlik hububat bedel
lerinin terkini hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 367 

- Millî Eğitim B a k ı l ı ğ ı meslekî ve 
tekmk öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkında kanun teklifi münase
b e t l e 401 

- Çalana Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayıdı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (D) f ıkramın değiştirilmesi 
ile M i 18 5 1967 tarih ve 864 sayıh 
Kanunun ek. 7 nci maddesinin 3 ncü fıkra¬ 
vmn değiştirilmesine1 dair kanun teklifi 
münasebetiyle 376 

- Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
haklardaki Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında, kanun tasarısı mü-

I nâsebetiyle 360 

- S a ğ l ı k ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme 
«Rehabilitasyon» tesislerin" verilecek dö
ner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesine bâzı maddele-

I rinin değiştirilmene dair 641 sayılı 
Kanunun& 4 ncü "maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna *ecici bir madde ek
l e n m e n e dair kanunVs . r ı s ı münâ.ebe-

! t i y l e " " ' * 547 
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Sayfa 

Cemal Madanoğlu (Cumhurbaşkanınca 
S. Üye) - Memlekette görülen ekonomik 
politik ve diğer sahalardaki bozuklukla-
n n Atatürkçülüğün iyi anlaşılmaması ve 
ihmal edilmesi olduğuna dair demeci 62,63,64 

Ferid Melen (Van) - Abana ve Boz-
kurt adlan ile iki ilçe kurulması hakkın
daki tasan münasebetiyle 303 

- Cumhuriyet Senatosu Danışma Ku
rulunun ; Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi hususunda Karma Komisyonca 
hazırlanmış oilan raporun görüşülmesine, 
hazırlanan' program gereğince ' 10 Ekim 
1968 Perşembe gününden itibaren başlan-
masma dair kararı münasebetiyle 530 

- Çalışma Bakanlığı kuruluş ve gö
r e v l e r i hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesi ile ilgili 18 5 1967 tarih ve 864 sa¬ 
yılı Kanunun ek.7 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi münâsebetiyle 163 

- Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nâsebetiyle 362 

- İstanbul Belediyesince 6188 sayılı 
Kanun hükümlerine tevfikan Güzel Konut
lar Yapı Kooperatifine tahsis olunan arsa
lar hakkında Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu ıminasebetivm * 514 

- Kore Savaşına katılan *rehır e tS l> -
zaoğlu 1998 dofrumlu'Hacı'A^norV vata-
ni hizmet "tertibinden maaş~ bağlanması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 394 

- Sa*hk ve Sosval Yardım Bakanlığı
na b a ğ l ı l ı k kuramları ile esenlosti^e 
«Rehabilitasyon» t ^ l e r m e verilecek ^dö
ner'sermaye hakkındaki 209 saydı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesine bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair 641 samh Ka 
nunun 4 ncü maddesinin ' dceistirilmesin'o 
ve bu kanuna geçici bir madİ 'eklenmesi" 
ne dair kanun tasarıs ı münasebetiyle 5¬43 547 

Sayfa 
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 155 

- Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlere yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 170,198,199,203,206,209,214,217,218 

Zeki Memişoğlu (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) - Umumi havata müessir âfet
ler dolayısiyle alınacak* tedbirlere^ yapı
lacak yardımlara dair 15 5 1959 gün ve 
7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 220 

Ha^un Menteşeoğlu (İmar ve İskân 
Bakam) - Cumhuriyet Senatosu Ağrı üye
si Salih Türkmen; Eleşkirt kasabasına Ge
tirilmesi i ^ n n e n i m e ' s u v u ihalesine dair 
sözlü somsuna cevabı "* 95,96 

- UUnğ - Bm*öl mülhakatında ,my-
,lajıa i n son dedemin tevMetti*! za-
r a r İ a n v e hasa^m giderilmesi yolunda ah-
nan tedbideri "ve yapılan "yardımları açık
lıyan demeci " " * 424 

- Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısivU alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara d a - V 5 1959 4 n ve 7269 sa
ydı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi İ m a m d a kainin tasarısı mümsebe 
^yle ' 177 183 184 185 1% W 901 905 210 

Muslihittin Yılmaz Mete be lana) -
6831 sayılı Orman Kanununa bir madde 
ek lenmece dair kanun teklifi münasebe
tiyle " " * ' " 331 

- Çukobirlik ile Sünıerbankın nansuk 
a lm. ve nebati yağ fabrikal- ımn ç^i t al-
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Sayfa 
maması karşısında pamuk ekicilerin içine 
düştükleri güç durumuna çif M ve küçük 
tüccarın himayesi için gerekli' tedbirlerin 
alınması gerektiğine: dair demeci ve Tarım 
Bakanı Bahri Dağdas'm cevabı münasebe
tiyle ' " * 525,527,528 

- Sporumuzun güreş dalındaki huzur
suzluklara ve Ekim 1968 Olimpiyatlarına 
kadar durumun ıslah ve Olimpiyatta iyi 
neticeler alınmasının imkânlarının sağlan
masına dair demeci 327,328 

- Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 5 1959 gün ve 72G9 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril-
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle - 167 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Devlet Ba
kam) - 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle " 338 

- Oalışma Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri 'hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ile İMl i 18 5 1967 tarih ve 864 
sayılı Kanunun ek 7.nci m a d e n i n 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek 
lifi münasebetiyle ' ' 372*374376 

- 931 sayılı is Kanununun 110 neu , 
maddesinde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 389 

- Halk B e k a s ı ve Halk Sandıkları 

Sayfa 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hâkkmrla kanun tasarısı mü
nasebetiyle 362 

- Kore Savaşına katılan Mehmet Mir-
zaoğlu, 1928 doğumlu Hacı Altıner'e vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 394,395 

- Sel, kuraklık ve süne tahribatı se
bebiyle bu yıl az olan buğday istihsalinin 
önümüzdeki yıl telâfisi için tohumluk buğ
day dağıtımında gösterilen hassasiyetin 
artması lüzumuna dair demecine cevabı 458,460 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet hu
dudunun yeniden işaretlenmesi (Rödemar-
kasyonu) hakkında Protokol ile bu Proto
kole ek teknik Protokol ve yeniden işaret
leme (Rödemarkasyon) işlerinde çalışan 
personelin Türk - Sovyet hududundan ge
çiş ve diğer taraf arazisinde muvakkat 
kalış esaslarının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı müna
sebetiyle0 ' 405 

Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) - Ça
nakkale Üyesi Nahit Altaırm İçtüzüğün 5 
ve 8 nei maddeleriyle i l - l i d e l i k l i k tek
lifinin birVddan fazla bîr zamandan beri 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda bekle
diğine İçtüzüğün 36 ncı maddesi ^gereğin-
ce "teklifin Genel Kurul a d e m i n e alınma
sına dair önemesi münasebetiyle " 153 

O 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) - Abana 

ve Bozkurt adları ile iki ilce kurulması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 263 

266 
- İ h r a c ı m ı z ı n artmasına dair sözlü 

sorusuna Ticaret Bakam Ahmet Türkel'in 
cevabı münasebetiyle 467 

- İstanbul Belediyesince 6188 sayılı 
Kanun hükümlerine tevfikan Güzel Ko
nutlar Yapı Kooperatifine tahsis olunan 
arsa hakkında Cumhuriyet Senatosu Araş 
tırma Komisyonu raporu münasebetiyle' 490 

509 510 512 

- Sorulara, Anayasa ve İçtüzük hü
kümleri dairesinde zamanında cevap ve
rilmediğine bu şekildeki hareketin Hükü
meti murakabe imkânını kaldırdığına dair 
demeci 123,124 

- Üyelerin gündem dışı konuşma istek
lerinin objektif kıstaslara bağlanması ge
rektiğine dair demeci 274,275 

Mehmet Özgüneş (TaMÎ Üye) - Eğitim 
konusunda Senato araştırması istiyen öner
gesi münasebetiyle ' 127 130 131 135:136 



Selâhattin Özgür (Tabu Üye) - Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı sağlık kurumları ile esenleştirme 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 641 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir nTadde 
eklenmesine dair kanun tasarım münase
betiyle 

Vedat Âli Özkan (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Balkanı) - Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenleş-
tirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesin; bâzı 
maddelerinin de-ştirilmesine dair 641 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici b * madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 537 539 540 546 548 

Halil Öznıen (Kırşehir) - Abana ve Boz-
kurt adları ile iki ilçe kurulması hakkın
daki tasarı münasebetiyle 303 

- 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair Kanun teklifi 
münasebetiyle 336 

- Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 5 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı.maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 184,186 

Mukadder Öztekin (Adana) -Kadro 
dolayısiyle açıkta kaknla rm açıkta 'geçir-
dikkri sürelerin kıdem ve emekliliklerine 
sayılmasma dair kanun teklifi münasebe- i 
tiyle 75 

Hüseyin Öztürk (Sivas) - Ankara Üni
versitesi kuruluş k a d r o t a hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı mü
nasebetiyle ' 305 307 3O8 309 31O 311 317 1 
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- Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun '6 ncı 
I maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi 

ile i'l'gili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı 
I Kanunum ek 7 mci maddesinin 3 ncü fıkra

sının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 377 

- Kore Savaşına katılan Mehmet Mir-
I zaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altıner'e vatani 

536 hizemt tertibinden maaş 'bağlanması hak-
I kında W n teklifi münasebetiyle 395 

Rifat Öztürkçine (İstanbul) - Abana ve 
I Bozkurt adlan ftle iki ilçe kurulması hak

kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 265,266 
- 6831 sayılı Orman Kanununa bir 

made eklenmesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle 333 

- Ankara Üniversitesi 'kuruluş karo
ları hakkındaki 5239 savdı Kanuna ek ka
nun tasarısı -münas©betiyle 307,310,315 

- Kadro dolayısiyle açıikta kaılaınların 
açıkta geçirdikleri "sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair kanun 
teklifi mümasebetiyle 77 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
mla bağlı sağlık kurumları İV e l e ş t i r m e 
«Rehabilitasyon» töslerime verilecek dö
ner sermaye' hakkında 209 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine Wzı maddele-
rinin değiştirilme-ıe dair 641 savdı Kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 

I bu kanuna geçici bir madde' eklenmesine 
• dair kanun tasarısı münasebetiyle 535 

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevlers hakkındaki Kanunü 
sericu şir madde ekleumesind dair kanun 
geklifi mrnasebetiyle 155 

- bmumi hayata müessir âfetler dola-
yıs'ıyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi bak
a n a kanun tasarısı münasebetiyle 170 
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Osman Salihoğlu (Sakarya) - Abana ve ! 

Bozkurt 'adları dle iki ilçe kurulması hak- i 
kındaki tasarı münasebetiyle 287,303 j 

- 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı ! 
illerinde muhtaç durumda olan halka da- ! 
ğıtılan yemeklik ve yemlik -hububat (bedel- İ 
lerinin terkini hakkındaki kanun teklifi \ 
münasebetiyle 368 

- istanbul Belediyesince 6188 sayılı 
Kanım 'hükümlerine tevfikan 'Güzel Konut
lar Yapı Kooperatifine tahsis olunan .arsa 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu münasebetiyle 490,510, 

518,519 

- Kore Savaşına katılan Mehmet Mir-
zaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altmer'e vata
ni hizmet tertibimden maaş 'bağlanması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 395 

- Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığı
na 'bağlı sağlık kurumları ile esenieştirme 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek dö
ner sermaye hakkındaki 209 savdı Kanuna 
bâzı madeler eklenmedsine bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 641 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 

Salih Tanyeli (Gaziantep) - Fıstık 
rekoltesinin yüksek olması dolayısiyle fi
yat tanzimi bakımından Hükümetçe ge
rekli tedbirleri olmasına dair demeci 327 

- Umumi hayata müessir âfetler do-
lay1Siyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 5 1959 inin ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kamuna bâzı maddeler ek 
lenmesi hakkında karanı tasamı münase 
betiyle 183 219 

Akif Tekin (Antalya) - Türkiye Cum- , 
huriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasın
da 28 Şubat 1967 tarihimde (Ankara'da im-

Sayfa 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 355 

Refet Sezgin (Enerji ve Tabu Kaynak-
lar Bakanı) - Cumhuriyet Senatosu Erzin
can Üyesi Fehmi Baysoy'un, Erzincan ova-
smdaki taşkınlara dair Tarım ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar hakanlarından sözlü 
sorusuna cevabı 473 

Hilmi Soydan (Maraş) - Umumi haya
ta müessir âfetler dolayıisyle alınacak ted
birlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanu
num bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanıma bâzı maddeler eklenmesi hak
kımda kanun tasarısı münasebetiyle 172,204 

Faruk Sükan (İçişleri Bakanı) - Aba
na ve Bozkurt adları ile iki üçe kurulma
sı hakkındaki kamum tasarısı münasebe
tiyle. 249,252,263,292,294,295,302,303 

Tayfur Sökmem (Cumhurbaşkanın-
ca Seçilen Üye) - Parlâmentonun üç ay
lık tatil devresinde cereyan eden iç ve 
dış olaylara temas eden millet ve siyasi 
partiler olarak yekvücut olmamız gerek
tiğine sağ ve sol cereyanlara kar§1 müş
terek,tedbirler alınmasına dair demeci 421 

: zalanan Türk - İSovyet hududunun yeni-
1 dem işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hak-
] kında protokol ile bu protokole ek teknik 
I protokol ve yeniden işaretleme (Rüdemar-

kasyon) işlerinde çalışan personelin Türk -
Sovyet hududundan geçiş ve diğer taraf 
arazisinde muvakkat kalış esaslarının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna bir 
kanun tasarısı münasebetiyle 405 

İbrahim Tekin (Gümrük ve Tekel Ba
kam ve Çalışma Bakan Vekili) - Çalışma 
Bakanlığı luıruluş ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
f v W ı n ı n d e v r i l m e s i ile İMİi 18 51967 
tarih ve 864 savıh Kanunun ek 7 nci mad 

T 
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ı 8*yfa 
ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 8(54 sayılı Kanu
nun ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle 161 

- Umumi hayata müessir âfetler dola-
y1Siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 168 

-

Sayfa 
desiniıı 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 166 

Fethi Tevetoğlu (Samsun) - Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imza
lanan Türk - Sovyet hududunun yeniden 
işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hakkın
da Protokol ile bu Protokole ek teknik 
Protokol ve yeniden işaretleme (Rödemar-
kasyon) işlerinde çalışan personelin Türk -
Sovyet hududundan geciş ve diğer taraf 
arazisinde muvakkat 'kalış esaslarının, 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı münasebetiyle ' 408 

- Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplu
luğu Karma Parlâmento Komisyonunun 
6 ncı toplantısına katıldığına ve orada ce
reyan eden görüşmelere ve alman kararlara 
dair demeci. ' 425 

Lûtü Tokoğlu (Kocaeli) - Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık 
kurumları ile esenleştirme «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dai* 641 sayılı Kanunım 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
geçici bir madde* eklenmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 545,548 

Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu) -
Abana ve Bozkurt adları ile iki üçe kurul
ması hakkındaki kanun tasarısı mür.asebe-
tiyle 249,252,255,256.238 

- 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 334 

- 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağn 
illerinde muhtaç durumda olan halka da
ğıtılan yemeklik ve yemlik hububat bedel
lerinin W k i n i hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 367 

- Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ile 

Haydar Tunckanat (Tabu Üye) - Ça
lışma Bakanlığı'kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
nin (D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili' 
18.5.1967 tarih ve 864 sivilı Kanunun ek 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle 165 

Sami Turan (Kayseri) - Ankara Üniver
sitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna 'ek kanun tasarısı münasebetiyle 318 

- 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 
illerinde muhtaç durumda olan halka dağı
tılan yemeklik ve yemllfe hububat bedelleri
nin terkini hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle 366 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığım 
bağlı sağlık kurumlan ile esenler ime 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 641 sayılı Kanunun 4 
ncü 'maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna eeçici bir madde" eklenmesine dair ka
nun tasamı münasebetiyle 354 

Ahmet Türkel (Ticaret Bakam) - Cum
h u r l a Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in, ihracatımızın artmasına dair sözlü 
sorusuna cevabı (6/465) 465,469 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Erdoğan Adalımın, lâmba ile balık av
cılığına dair sözlü' sorusuna. cevabı 
(6/489) 471 

Salih Türkmen (Ağrı) - Cumhuriyet 
Senatosu Danışma Kurulunun, 5 Temmuz 
1968 tarihinden muteber olmak üzere 30 
Eylül 1968 tarihine kadar tatile girmesine 
dair kararı münâsebetiyle 286 
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Sayfa 
- Eleşkirt kasabasına getirilmesi iste

nilen içme suyu, ihalesine dair sözlü son*. 
suna îmar ve iskân Bakam Haldun Men-
teşeoğln'nun verdiği cevap münâsebetiy
le 95,96 

- Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kamın tasarısı mü
nâsebetiyle 359,361 

- İstanbul Belediyesince 6188 sayılı 
Kanun hükümlerine tevfikan Güzel Konut
lar Yapı Kooperatifine tahsis olunan arsa 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Araştırma 

Komisyonu münasebetime 
Sayfa 

513, 
514,519 

- Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kamına bâzı maddeler e k l e 
mesi hakkında kanun tasarısı münâsebe
tiyle . 183 

Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. 
Üye) - Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve 
teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkında kamın teklifi münâsebe
tiyle 399 

u 
Ömer Ucuzal (Eskişehir) - Abana ve 

Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması hak
kındaki tasarı münasebetiyle 290,292 

- Bozulan Ankara - Kulu Karayolu
na dair sözlü sorusuna Bayındırlık Baka
nı Orman Alp'm cevabı münasebetiyle 476 

- Cumhuriyet Senatosu Danışma Ku
rulunun; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi hususunda Karma Komisyonca 
hazırlanmış olan raporun, görüşülmesine, 
hazırlanan program gereğince 10 Ekim 
1968 Perşembe gününden itibaren başlan 
masına dair kararı münasebetiyle 530 

- Mersin ve havalisindeki limon ağaç
larının hastalığına dair sorusuna Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş'm cevabı münase
betiyle 478 

- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumları ile esenleştir-
me «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 641 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 534,546 

flaffer Ural (Bursa) - Balıkçıların trol 
ile balık avlamalarına İmralı Cezaevi 
Balıkçılık Kooperatifinin de aynı usulü 
tatbik ettiğine ve su ürünleri kanun tasa
rısının bir an önce kanunlaşmasının sağ 
lanmasına dair demeci 118 

ü 
Mehmet Ünaldı (Başkanvekili) -

1967 - 1968 yılı çalışmalarının devamı olan 
bu toplantılarda Cumhuriyet Senatosuna 
başarılar dileyen sözleri. 420 

V 
Mehmet Varışlı (Konya) - Ankara Üni

versitesi (kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kamun tesarısı mü 
nasebetiyle ' ' 321 

- MİHÎ Eğitim Bakanlığı meslekî ve 
teknik öğretim okulları öğretmenlerinin ün-
tibakı hakkında kanun teklifi 'münasebe 
tiyle 400 



Y 
Sayfa 

îsmaia Yeşilyurt (Yozgat) - 6831 sayılı 
0 « n K k ı m ı ı m bir madde eklenmesine 
•dair taun teklifi münasebetiyle 338,339 

- Tapu ve Kadastro öene! Müdürlüğü 
Kuruluş ,ve Oörevteri hakkındaki Kanuna 
geçici !bir .madde eklenmesine dair femun 
teklifi münasebetiyle 155,156 

Sayfa 
- Umumi hayata (müessir âfetler dola-

yısiyle -alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 .1959 ^ikı ve 7269 sa
yılı Kanunun 'bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu .kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

184,186,197,198,199,203,2OT,208,217,218, 

. . . > * . . 9>9< . . «< . . . . 


