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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 

- A m e r i k a Birleşik Devletleri Eski 
Cumhurbaşkanı Dwight D. Eisenhower'in 
cenaze törenine katılmak üzere Amerika'
ya giden Başbakan Süleyman Demirel'e, 
dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in vekillik etmesi (3/769) 349 

- B a ş b a k a n Süleyman Dem^rci'm, 
Amerika Birleşik Devletleri eski Cumhur
başkanı Dwighlt Eisenhiower'in cenaze tö
reninde hazır bulunmak üzere Amerika'
ya yapacağı seyahatte kendisine refakat 
edecek olan Dışişleri Bakanı îhsan Sabri 
Çaglayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına Devlet Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu'mm vekillik etmesi (3/771) 397 

- Yakı davet üzerine Hindistan'a gi
den Ulaştırma Bakanı Sadettin BOgiç'e 
dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına 

Sayfa 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin 
vekillik etmesi (4/233) 281 

- Vâki davet üzerine İran'a giden 
Devlet Bakanı Kâmil Ocak'a, dönüşüne 
kadar Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beyli'nin vekillik etmesi (3/759) 11 

- Vâkk davet üzerine Yugoslavya'ya 
giden Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin'e dönüşüne kadar Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'un vekillik ötmesi 
(3/770) 349 

- Vazife ile yurt dışma giden Dışiş
leri Bakanı İhsan*Sabri Ça&layandl'e dö
nüsüne kadar Devlet Bakanı Seyfi Öz
türk'un vekillik etmesi (3/758) 10 4 1 

- Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topalo^lu'na, 
dönüsüne kadar Devlot Bakanı Hükmet
tin Atabeyli'nin,vekillik etmesi (3/773) 647 

- Gündemde bulunan tasarı ve tek
lifleri ve Hükümetin denetimi ile ilgili ko
nuları görüşmek üzere Genel Kurulun 
Çarşamba günleri de toplanmasına dair 
önergeler. 519:547 

>- Kore Parlâmento Heyetinin memle
ketimize yaptığı ziyaretin iadesi maksa-
ddyle bir parlâmento heyetimizin davetiy
le ilgili Başkanlık tezkeresi 397 

r- Lübnan Parlâmentosundan bir he
yetin memleketimize davet edilmesinin 
uygun olacağı yolundaki müşterek Baş
kanlık Divanı kararma dair Başkanlık 
tezkeresi 397:398 

ÇEŞÎTLÎ 

- Avrupa Istişari Meclisi 21 nci Dö- I 
nem 1 nci Oturumuna katılacak heyete se
çilen asil ve yedek üyelere dair Başkanlık I 
tezkeresi 431 

- Başkanın 19 Mart 1969 Çarşamba I 
günü saaıt 15 (M), te Birleşik Toplantı vapı-
lacağma dair sunuşu " 67 

~ Birleşik Arap Cumhuriyeti Millet 
Meclisi Başkanı Dr Lebib Sukeyr'in bir \ 
Parlâmento Heyetimizin Birleşik Arap 
Cumhurivetdni ziyaretiyle ilgili davetin 
kabui olunduğuna dair ' Başkanlık tezke
resi ^ 398 

r- C K M P isminin Milliyetçi Ha
reket Partfei nİarak d ^ t i r i W i n e daV 
adı geçen parti Genel Başkanlığı tezkere* 11 

ÇEŞÎTLÎ ÎŞLER 
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DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

Sayfa 
>- Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; 

1969 malî yılı Bütçe Kanununun 5 nei 
maddesinin gerektirdiği formalite ve Sa
p t a y ı n vizesi münasebetiyle yatır ıma da
irelerinin faaliyetlerinin aksadığına ve bu 
hususta gerekli idari tedbirlerin a l ı n m a 
na dair demeci 239:240 

- Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; 
Ege'de husule gelen depremlerle, doğur
duğu zararlar ve yapılan yardımlara dair 
demeci ' 345:346 

_ Bursa Üyesi Saffet Ural'm; Köy 
yollan ve köylerin elektriklendirilme* işi
nin gecen yıllara nazaran yavaşladığına, 
yol ve elektrik 1/3 hisselerinin temin için 
meraların ekime açıldı&ma dair dermeci ve 
Köy İşleri Bakam Salâhattin Kdıc'm ce
vabı * 645:647 

- Cumhurbaşkanınca seçilen üve Sadi 
Kocas: Akşehir Gölünün taşması üzerine 
alman tedbirlerin ve yapılan yardımların 
daha köklü olması gerektiğine'dair deme
ci 67:68 

r- Cumhurbaşkanınca Seçilen üve 
Tayfur Sökmen'in; Amerika Büyükelçisi 
ne karşı gösterilen reaksiyonun diğer bir 
Devlet elcisi hakkında da izharının do&-
ru olmayacağma dair demeci 553:554 

- Denizli Üvesi Hüseyin A t i n a ' n ı n ; 
Genclik hareketlerinin gün geçtikçe huzu
ru ve demokratik düzeni sarsıcı bir hal 
aldırma, bu yolda alınacak tedbirlere da
ir demeci ve Millî Eğitim Bakanı tlhamd 
Ertemin cevabı 554:557 

- Hakkâri Üvesi Necip Seyhan'm; 
Hakkâri bölgesinde vukubulan deprem ve 
hevelân sebebiyle Van Hakkâri yolunun 
biran evvel açılma» ve bu bölgeye hay
van yemi yardımı yapılmasına dair denge
ci ve W ve İskân Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'nun cevabı 482:483 

_ îcel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, bircıok 
tarım, ilâçlarının esasını teşkil eden DDT 
istihsalinde fiyat yükseltmek maksadiyle 
yaratılan sunî buhran dolayısiylc demeci 395: 

397 

Sayfa 
- İmar ve İskân Bakanı Haldun Men-

teşeoğlu'nun; Ege bölgesinde devam eden 
depremlere ve alman tedbir ve yapılan 
yardımlar hakkında demeci 346 :349 

~ İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'-
ın, seçim bölgesi çiftçilerinin bir müddet
ten beri motor in ' bulamamaktan ve rö
morklarla benzin varilleri taşıyanlara mâ
ni olunmasından şikâyetçi olduklarını ve 
bu konularda gerekli tedbirlerin alın
masına dair demeci ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in cevabı 644: 

645 
- Kars Üvesi Mehmet Hazer'in; yur

dun çeşitli bölgelerinde düzenlenen top
lantı ' ve yürüyüşlerde dış Dolitikanm 
önemli konularının da ele alındığına, bun
ların gerçek mahiyetlerine *Sre değerlen-
dirilmesine ve bu huzursuzlukların biran 
evvel ortadan kaldırılması lüzumuna dair 
demeci 240:242 

- M a l a t y a üvesi Hnmdi Özer'in; 
16 ŞubaJt 1969 Pazar günü İstanbul'da vu
kua gelen kanlı olaylara dair demeci 5:9 

- Manâsa üvesi Doğan Baruteuoğlu'-
nun; Ege Bölgesinde devam eden deprem
ler ve tevlidettm zararlarla, yapılması ge
reken yardımlar hakkında demeci 342:343 

- Manisa üvesi Oral Karaosmanoğlu'-
nun, Ege bölgesinde devam eden deprem
ler ve meydana getirdiği zararlar ve yapı
lan yardımlar hakkında demeci 343:345 

H1 Samsun Üyesi Rıza Isıtan'm 17 
Martta, açılacak olan Karadeniz tütün ni-
yasasmda fiyatların tesbitine dair demecfi 9:10 

- Tabiî üve Ahmet Yıldız'm; Cum
huriyet Senatosunda verilen öncelik ve 
ivedilik önemeleri sebebiyle yürütme or
a n ı n ı n denetimi ile ilgili konuların gö-
r ü ş ü W d i * m e dair demeci. B ^ v o l ^ m 
ve Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf tüo-
lu'nun eeva'bı 483:486 

- Tabiî Üve Haydar Tunckanat'ın, 
Adalet Part isi 'Grupu Başkanı Şeref Ka-
yalar'm, 51 nci Birleşimde, kürsüde konu
şanlara sataşıl mamama dair beyanı hak
kında demeci * 642:646 
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Sayfa | Sayfa 
- Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'- i m vâki boyanma cevabî dömeci 481:482 

nun; geçen birleşimde Gece öğretimi ile ! - Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hoca-
ilgili tasanımı görüşülmesi sırasında, «ka- oğlu'nun; üniversitelerde cereyan eden 
nunları kendi elimizle itibarsız hale ge-
tirmiyelim» şeklindeki konuşmasına Ada
let Partisi Grupu Başkanı Şeref Kayalar'-

olaylara ve iktidar ve muhalefet olarak 
elbirliği ile bu müesseselerimize yardım 
edilmesine dair demeci 486:488 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
1129 - 1969 yılı Bütçe Kanunu 50 3, 

4:28,29:67,67:119,122:152,152:194.194:266, 
439:466,467:516,517:599 

51 2: 
32,32:80,81:131,159:190,190:211,213:251, 

252:300,317:345,345:359,363:414,414:453, 
458:493,509:539,539:556,560:585,586:642, 
652:687,688:744,745:787,804:823,824-905, 

906:907 

1130 - T ü r k i y e Cumhuriyeti Hükü
meti, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti ve Milletlerarası Atom 
Enerjisi Ajansı arasında emniyet 
kontrolünün uygulanması husu
sunda Anlaşma ve işbu Anlaşma 
ile ilo-ili olarak Dışişleri Bakanlığı 
ile Amerika Birleşik Devletleri 
Büyükelçiliği arasında teati edilen 
mektupların onaylanmasına dair 
Kanun 51 911 

52 973, 
10,11:12,21,56:57 

1131 - Dünya Posta Birliği Kuruluş 
Yasası ile son Protokolü ve bunla
ra bağlı Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı ile Dünya Posta Birliği arasın
daki Anlaşmaların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair Kanun 51 911 

1051-1052,1094 
52 12: 

13,21,58:59 

1132 - Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kısım hükümlerinin kaldırıl
ması hakkındaki 19 . 2 . 1963 ta
rih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 
890 sayılı kanunlarla muaddel ge-

No. Cilt Sayfa 
çjici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 51 973 

1052 
52 13: 

14,21,60:61 
1133 - Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

ti ile Suudi Arabistan Kırallığı Hü
kümeti arasında Hava Ulaştırma
sına dair 12 Haziran 1968 tarihli 
Anlaşmanın uygun bulunduğu 
hakkmda Kanım 51 912 

1052 
52 14, 
22,62:63 

1134 - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun geeici 
18 nei maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun. 51 912, 

1052 
52 14: 

35 

1135 - T ü r k vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Cum,hu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan 
mal. hak ve menfaatlerin tasfiyesi 
hakkında Kanun. 47 117 

49 337, 
357:381,386:387,413,419:420 

1136 - Avukatlık Kanunu 51 973 
52 4, 

35:44,68:107,107:122,129:187 

1137 - Çeşitli vergi kanunlarında de
ğişiklik yapılması halkkmda Ka-

52 4, 
281,282:320,326,329:330 

1138 - 20 Nisan 1968 tarihinde An
kara'da imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Senegal 
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No. Cilt Sayfa 
Cumhuriyeti arasımda Kültür An
laşması» mn onaylanmasının uy-
gun bulunduğuna dair Kanun 51 911 

52 239 
320:321,326,331:332 

1139-^ Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Avusturya Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Sosyal Gü
venlik hakkındaki anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun 51 911 

52 239, 
321:322,326,333:334 

1 1 4 0 - T ü r k i y e Cumhuriyeti Hükü
meti iîe Haşimî Ürdün Kırallığı 
arasında imzalanmış olan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun 51 912 

52 239, 
322:323,327,335:336 

1 1 4 1 - T ü r k i y e Cumhuriyeti Hükü
meti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasında 28 
Arabk 1967 tarihimde Ankara'da 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
arasımda hudut olaylarının önl'enr 
mesi ve halli ile hudut işaretleri
nin bakımı hakkımda Anlaşma» 
ile bu Anlaşmanın eMeri olan 
«Türk - Bulgar Karma Hudut 
Komisyonlarındaki heyetlerin faa
liyet bölge ve kısımlarının ve bu 
heyet başkanları daimi ikâmet 
yerlerimin tesbiti hakkında (1) nu
maralı protokol) ve (Türk - Bul
gar hududu üzerindeki hudut işa
retlerimin muhafazası bakımı ona
rımı ve yenilemmesi ile kontrolü 
hakkımda (2) numaralı protokol) 
ün onaylanmasına dair Kanun 51 912, 

52 238: 
239,323:325,327,337:338 

1142 - Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 
olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sa-

No. Cilt Sayfa 
yırı Kan^Tin 1 nci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair Ka
nun 69 589, 

51 923, 
924:944,948:949,956:959,983,984: 

996,1016:1017 
1143 - Gece öğretimi yapan üniver

sitelerde öğretim üyeleri ile yar
dımcılarına ve diğer personele ek 
ücret verilmeisime dair Kanun 49 589, 

52 341, 
432:472 

1144 - 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı 
Toplum Zabıtası kurulması hak
kımda kanuna ek Kamun 51 973, 

52 239, 
325:326,489:519,519:547 

1145 — T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesine (d) fık
rasından sonra bir (e) fıkrası ek
lenmem hakkında Kanun 51 973, 

52 281, 
557:589 

1146 - Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1962 Bütçe yılı Kesinhe
sap Kanunu 50 2, 

52 194, 
628=630,648,679,703:704 

1147 - Beden Terbiyesi Geneî Müdür
lüğünün 1963 Malî yılı Kesinhesap 
Kamunu * 50 2, 

62 194 
648:649,679,705:706 

1148 - İstanbul Teknik Üniversitesi 
1963 Bütçe yılı Kesimhesap Ka
nunu 50 2, 

52 194, 
649,679,707:708 

1149 — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 1964 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu, 50 2 

52 194, 
649:650,679,709:710 

1150 - İstanbul Üniversitesi 1964 büt
çe yılı Kesinhesap Kanunu,. 50 2 

52 194, 
650:651,679,711:712 
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No. Cilt Sayfa 

1151 - İstanbul Teknik Üniversitesi 
1965 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu. 50 2 

52 194. 
651:652,679,713:714 

1152 - Ege Üniversitesi 1963 bütçe yı
lı Kesinhesap Kanunu. ' 50 2 

52 194, 
652:653,679,715:716 

1153 - Ege Üniversitesinin 1964 bütçe 
yıh Kesinhesap Kanunu. ' 50 3 

52 194, 
653:654 679,717:718 

1154 — Ankara Üniversitesi 1965 Büt
çe yılı Kesinhesap Kanunu 50 2, 

52 194: 
195,654,679,719:720 

1155 - Karayolları Gene Müdürlüğü 
1965 Bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu '• 50 2 

52 195 
654:655,679,721:722 

1156 - Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 
[Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 50 2, 

52 195, 
655:656 679,723:724 

1157 - Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1965 Bütçe yılı 

No. Cilt Sayfa 
Kesinhesap Kanunu 50 2: 

3 
52 195, 

656:657,679,725:726 
1158 - C e z a ve Islah Evleri ile îş 

Yurtlarının 1959 ve 1960 yıllan 
bilançolarının onanmasına dair 
Kanun 50 3 

52 195, 
657,679,727:728 

1159 - Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 50 2, 

52 195, 
657=658,680,729:730 

1160 - 1964 Bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 50 2, 

52 195 
658:659 680 731:732 

1161 - Yalova Kaplıcaları idaresinin 
1963 1964 ve 1965 malî yıllan 
bilançolarının onanmasına dair 
Kanun 50 3 

52 281, 
659,680,733,734 

1162 - 2284 sayılı Türkiye Halk Ban
kası Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun 49 839 

52 431 
680:696 697 700 751:752 

KABAKLAR 

Cilt Sayfa 
66 - Sayıştay üyeleri için yapılan 

seçimin onaylandığına dair 52 489 

ÖNERGELER 

Sayfa Sayfa 
- Adana (Muslihittin Yılmaz Mete) . Çarşamba günü saat 16 da münhasıran 

Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden j Avukalık Kanunu tasarısını görüşmek 
istifa 'ettiğine dair 398 üzere toplanmasına dair , 107 

- Cumhurbaşkanınca S Ü (Tayfur i İstanbul (Ekrem Özden) günidenıin 
Sökmen) Tanm " Komisyonundan istifa- I 11 ve 12 nci sırasında bulunan 6/470 ve 
sına dair 557 6/471 numaralı sorularının yazılı soru-

- E s k i d i r (Ömer Ucuzal) İstan- • ya çevrilmesi hakkmda. 557 
bul (Eifat * Öztürfcçine) Cumhuriyet Se - I - Maliye Bakanı (Cihat Bilgehan) 
natosıı Genel Kurulunun 19 Mart 1969 I Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik 
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Sayfa 
yapılması hakkımda kanım tasarısının, 
havale edildiği komisyonlardan kurula
cak geçici bir kornişonda görüşülme
sine dair. 10 

- Miîlî Eğitim Bakanı (îlhami Er
tem) Güzel Sanatlar Akademisi kanunu 
tasarsmm havale edildiği komisyonlar
dan beşer üye alınarak teşkil edile
cek bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair. 431:432 

- Millî Savunma Bakanı Vekili (Hü
samettin Atabeyli) 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 

-

Sayfa 
geçici 2 nci m i d e s i n e bir fıkra «Men¬ 
mesi hakkında kanun tasarısının havale 
edildiği komisyonlardan üçer üye alın
mak suretiyle kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair. 488 

- Tabiî Üye (Ahmet Yıldız), Balı
kesir (Nuri Demirel), Kars (Y Ziya 
Ayrım) Gündemde bulunan tasarı ve 
teklifleri ve Hükümetin denetimi ite il
gili konulan görüşmek üzere Genel 
Kurulun Çarşamba günleri de , toplam-
masına dair 519:547 

RAPORLAE 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 

- 2284 sayılı Türkiye Halik Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (Millet 
Meclfei 2/290); Cumhuriyet Senatosu 
2/256) (S. Sayısı : 1250) 680:701,751:752,431 

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve 
iskân Komisyonu raporları 

- Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya
sası ile son protokolü ve bunlara bağlı 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya 
Posta Birliği arasındaki anlaşmalarını 
anaylanimasmın uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında (M Meclisi 
1/545- C Senatosu 1/977) (S Sayısı : 
1212)' . 12:13,58:59 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Suudi Ambistan Kırallığı Hükümeti 
arasında hava ulaştırmasına dair 12 
Haziran 1968 tarihli Anlaşmanın onay
lanmasının uvzun bulunduğu hakkında 
kanım tasarısına dair (Millet Meclisi 
1/543; Cumhuriyet . Senatosu 1/979) 
(S. Sayısı : 1215) 14,62:63 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

- Ankara Üniversitesi 1965 bütçe 
yıh Kesinhesap kanun tasarısına dair 
amet Meclisi 1/356; Cumhuriyet Se
natosu 1/962) (S Sayısı : 1230) 194:195 

654 719:720 

- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı hakkında (Millet Meclisi 1/39; 
Cumhuriyet Senatosu 1/961) (S Sayısı : 
1222) 194,628:630,648,703:704 

- Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün 1963 malî yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı hakkın-da (Millet Mec
lisi 1/53; Cumhuriyet Senatosu 1/960) 
(S Sayısı : 1223) 194 648:649 705:706 

- 1964 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı hakkında (Millet Meclisi 
1/172- Cumhuriyet Senatosu 1/964) (S 
Sayısı' : 1236) 195 658:659 731:732 

- Ceza ve ısMı evleri ile iş yurt
larının 1959 ve 1960 yılları bilançoları
nın onanmasına dair kanun teklifi hak
kında (Millet Meclisi 3/410 3/478; Cum
huriyet Senatosu' 2/258) , (S Sayısı : 
1234) 195 657 727:728 

- Devlet Üretme Çiftlikleri ,(fcnel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı hakkında (Millet 
Meclisi 1/174; Cumhuriyet Senatosu 
1/958) (ıS Sayısı : 1235) 195 657:658 729:730 

^ Ege Üniversitesi 1963 bütçe yık 
Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/43- Cumhuriyet Senato
su 1/959) (S. Sayısı ': 1228) 194,652:653.715: 

- Ege Üniversitesinin 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı hakkında (Mil-



Sayfa 
let Meclisi 1/176; Cumhuriyet Senatosu 
1/971) (S. Sayısı : 1229) 194,653:654,717:718 

- Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi ve bir kısım hüküm
lerinin kaldırılması hakkındaki' 19.2.1963 
tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890 
sayılı kanunlarla muaddel geçici 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (Millet Meclisi 1/592; 
Cumhuriyet Senatosu 1/984) (S Sayısı : 
1219) 13:14,60:61 

- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı hakkında (Millet Meclisi 
1/348; Cumhuriyet Senatosu 1/970) (S. 
Sayısı : 1233) 195,656:657,725:726 

- 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler ekiemmesine da
ir kanun teklifi hakkında (Millet Meclisi 
2/290; Cumhuriyet Senatosu 2/2:56) (S. 
Sayısı : 1250) 431,680:701,751:752 

- istanbul Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
hakkında (Millet Meclisi 1/41; Cumhuri
yet Senatosu 1/965) (S. Sayısı : 1224) 194. 

649,707:708 

- İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa. 
m ı hakkında (Millet Meclisi 1/222; Cum
huriyet Senatosu 1/963) (S. Sayısı : 1225) 194, 

i649:650,709:710 
- istanbul Üniversitesi 1964 bütçe yılı 

Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/214; Cumhuriyet Sena
tosu 1/969) (S. Sayısı : 1226 194,650:651,711: 

712 
~- istanbul üniversitesi i965 5ütçe eı

lı Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/366; Cumhuriyet Sena
tosu 1/968) (S. Sayısı : 1227) 194,651:652, 

713:714 
r- Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 

bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı hak
kında (Millet Meclisi 1/343; Cumhuriyet 
Senatosu 1/966) (S. Sayısı : 1231) 195,654: 

655,721:722 

Sayfa 
- 15 .7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top

lum Zabıtası kurulması hakkında kanuna 
ek kanun tasarısına dair (Millet Meclisi 
1/559; Cumhuriyet Senatosu 1/985) (S. 
Sayısı : 1242) * 239 325:326 326:327 489:519 

- Petrol Dairesi Başkanlığı, 1965 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hak
kında (Millet Meclisi 1/349; Cumhuri-
yet Senatosu 1/967) (S. Sayısı : 1232) 195, 

655:656,723:724 
- T. C. Emekli Sandığı Kanununun 

64 ncü mides ine fU) fıkrasından sonra 
Hr (e) fıkrası eklenmeni hakkımkki ka-
-un tasarısına dair (MilW Malisi 1/237; 
Cumhuriyet Senatosu 1/986) (S. Sayısı : 
1244) 281.557:589 

- Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında yakın ak
rabaları 1952 yılına kadar Türkiye'ye göç 
etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatandaşla
rının Bulgaristan Halik Cumhuriyetinden 
Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri hak
kında Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/522; Cumhuriyet Se
natosu 1/996) (S. Sayısı : 1253) 553 

- Yalova Kaplıcaları idaresinin 1963, 
1964 ve 1965 malî yılları bilançolarının 
onanmasına dair kanun teklifi hakkında 
(Millet Meclisi 3/887; Cumhuriyet Sena
tosu 2/259) (S. Sayısı : 1243) 281.659 733 .-734 

- 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkın
daki Kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerin
de çalışan bilumum memur ve hizmetli
lerin intibakları hakkındaki kanun tekli-
fina dair (Millet Meclisi 2/521; Cumhu
riyet Senatosu 2/257) (S. Sayısı : 1251) 431, 

659:680,735:736,737:750 
Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme 

Komisyonu raporları 
- Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

1967 yılı keainhesapları hakkında (5/27) 
(S. Sayısı : 1237) 238 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 
aylarına ait hesapları hakkında (5/30) (S. 
Sayısı : 1252) 553 
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Sayfa 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Say-

manlığımn Eylül, Ekim, Kasım 1968 ay
larına ait hesapları hakkında (5/29) (S. 
Sayısı : 1221) '194 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 
1968 avlarına ait h a p l a r ı h a k k ı n a 
05/28) (S. Sayısı : 1220) 194 

D e l e r i , Basın - Yayın ve Turim Komisyonu 
Raporları 

- Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası 
ile ^ n rm^kol i ı ve bumara ha^lı BiriPş
miş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta 
Birliği' arasındaki anlaşmaların onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı hakkında (Millet Meclisi 1/545; 
Cumhuriyet Senatosu 1/977) (S Sayısı : 
1212) . 12:13 58:59 

- Tarım/da asgari ücret 'tesbiti usulleri 
hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/412; Cumhuriyet Sena
tosu 1/974) (S Sayısı : 1248) 395 

- T ü r k i y e Cumhuriyeti Hükümeti, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve 
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ara
sımda Emniyet kontrolünün uygulanması 
hususunda Anlaşma ve işbu Anlaşma ile 
ilgili olarak Dışişleri Bakanlısı ile Ame
rika Birleşik Devletleri Büvükelçiliği ara
sında teati edilen mektupların onaylan
masına dair kanun tasarısı hakkında (Mil
let Meclisi 1/584- Cumhuriyet Senatosu 
1/973) (S Sayısı ' : 1208) (1) 11:12 56:57 

, - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Sosyal Güvenlik hakkındaki anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/530- Cumhuriyet Senatosu 1/976) 
(S. Sayısı' : 1239) 239,321:322,333:334 

_ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 28 Aralık 1967 tarihinde Anka
ra'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında 

Sayfa 
hüdut olaylarının önlenmesi ve halli ile 
hudut işaretlerinin bakımı hakkında an
laşma» ile bu anlaşmanın ekleri olan 
«Türk - Bulgar Karma Hudut komisyon-

larmdaki heyetlerim faaliyet bölge ve kı
sımlarınım ve bu heyet başkanları daimî 
ikamet yerlerinin tesibiti hakkında 1 nu
maralı protokol» ve «Türk - Bulgar hudu
du üzerindeki hudut işaretlerinim muha- ' 
fazası, bakımı, onarımı ve yen i l enme 
ile kontrolu hakkında 2 numaralı proto
kolün onaylanmasına <dair kanun tasamı 
hakkında (Millet Meclisi 1/484- CubnJhu-
riyet Senatosu 1/980) (S Sayısı W ) 238: 

239,323:325,337:338 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Hasimî tMı in Kıralhğı arasında imzalan
mış olan Kültür Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında (Millet Meclisi 1/531; 
Cumhuriyet Senatosu 1/978) (S Sayısı : 
1240) 239,322:323,335:336 

- TürMye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Kırallığı Hükümeti ara
sında hava ulaştırmasına dair 12 Haziran 
1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısına dair (Millet Meclisi 1/543- Cumhu
riyet Senatosu 1/979) (S Sayısı ': 1215) 14 

62:63 
r- Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris

tan Halk Cumhuriyeti arasında yakın ak
rabaları 1952 yılma kadar Türkiye'ye göc 
etmâs olan Türk asıllı Bulgar vatandaş'-
larmm Bulgaristan Halk Cumhuriyetin
den Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri 
hakkında Anlaşmanın onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (Millet Meclisi 1/522- Cumhu¬ 
riyet Senatosu 1/996) (S Sayısı ': 1253) 553 

( - 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'
da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Kültür Anlaşması» nın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı hakkında (Millet Meclisi 1/544-
Cumhuriyet Senatosu 1/975) (S Sayısı ': 
1238) 239 320:321 331:332 
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Sayfa I 
Geçici Komisyon raporlar 

^ Arsa Ofisi kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/157; Cumhuriyet Se
natosu 1/972) (S. Sayısı : 1214) 196:234.242: 

275,349:377,398:425 
- Avukatlık kanunu tasa™ hakkında 

(Millet Meclisi 1/313; Cumhuriyet Senatosu 
1/987) (S. Sayısı : 1217) 4,35:44,68:107.107: 

122,129:187 
- Çeşitli vergi kanunlarında değişik

lik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
dair (Millet Meclisi 1/588; Cumhuriyet 
Senatosu 1/992) (S. Sayısı : 1245) 281.282: 

320,329:330 
- Gece öğretimi yapan üniversiteler

de öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (Millet Meclisi 
1/552, Cumhuriyet Senatosu 1/940) (S. 
Sayısı : 1247) (1) 341,432:472 

~ Kooperatifler kanunu tasarısı hak
kında (Millet Meclisi 1/151; Cumlıurivet 
Senatosu 1/957) (S. Sayısı : 1246) " 395 

_ Milletlerarası m ü r ^ V O e r ' n yü
rütülmesi ve koordinasyonu hakkında ka
rnın teklifine dair (Millet Meclisi 2/243; 
Cumhuriyet Senatosu 2/260) (S. Sayısı : 
1254 553.593:628,631:638 

- Tütün ve tütün tekeli kanun tasa
rısı hakkında (Millet Meclisi 1/205; Cum
huriyet Senatosu 1/983) (S. Sayısı : 1249) 431 

içişleri Komisyonu raporları 
- 1 5 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top

lum Zabıtası Kurulması hakkında ka
nuna ek kanun tasarısı hakkında. (Millet 
Meclisi 1/559; Cumhuriyet Senatosu 
1/985) ('S Sayısı : 1242) 239,325:326,326: 

327,489:519 
- Türkiye Cumhuriyeti HiMmetf ile 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 28 Aralık 1967 tarihimde 
Ankara'da imzalaman «Türkiye Cumhu
riyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuri
yeti arasında hudut olayîarının önlen
mesi ve halli ile hudut işaretlerinin ba
kımı hakkımda anlaşma» ile bu anlaş
manın ekleri olan «Türk - Bulgar Kar
ma Hudut komisyonlarındaki heyetlerin 
faaliyet bölge ve kîsımlarının ve bu he-

Sayfa 
yet başkanları daimî ikamet yerleri
nin tesbiti hakkımda 1 numaralı protokol» 
ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki 
hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, 
onarımı v e yemlenmesi ile kontrolü 
hakkında 2 numaralı protokoFün onay
lammasına dair kanun tasarısı hakkkında 
(Millet Meclisi 1/484; Cumhuriyet Sena
t o n 1/980 (S Sayısı : 1241) 238:239,323:325, 

337:338 
Malî ve İktisadi işler Komisyonu 

raporları 
- Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi, bu kamına 
bâzı hükümler "eklenmesi ve bir kısım 
hükümlerinin kaldırılması hakkındaki 
19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanu
nun 642 ve 890 sayılı kanunlarla muad
del geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/592; Cumhuriyet Se
natosu 1/984) (S. Sayısı : 1219) 13:14,60:61 

- 2284 sayılı Türkiye Halk Ban
kası Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (Mil
let Meclisi 2/290) ; Cumhuriyet Senatosu 
2/256) (S. Sayısı : 1250) 431,680:701,751,752 

- T . C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra 
bir (e) fıkrası eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısıma dair. (Millet Meclisi 
1/237; Cumhuriyet Senatosu 1/986) 
(S. Sayısı : 1244) 281,557:589 

- 7402 sayılı sıtmanın imhası hak
kındaki Kanuna ek, Sıtma Eradikas-
yonu merkez ve taşra teşkilât ve mües
seselerinde çalışan * bilûmum memur ve 
hiametlirerin intibakları hakkındaki ka
nun teklifine dair (Millet Meclisi 2/521; 
Cumhuriyet Senatosu 2/257) (S. Sayısı : 
1251) 431,659:680,735,736,737:750 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Haşimî Ürdün Kırallığı arasımda imza- ' 
lammış olan Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuma dair 
kamun tasarısı hakkında (Miîlet Meclisi 
1/531; Cumhuriyet Senatosu 1/978) 
(S. Sayısı : 1240) 239,322:323,335:336 
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Sayfa 
- 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'

da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Kültür Anlaşması» mu 
baylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarım hakkında (Millet Meclisi 
1/544- Cumhuriyet Senatosu 1/975) (S. 
Sayısı' : 1238) 239,320:321,331:332 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlen 
Personel Kanununun geçici 18 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (Millet Meclisi 2/631; 
Cumhuriyet Senatosu 2/262) (S. Sayısı : 
1216) 14:35 

- T . C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra 
bir (e) fıkrası eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısına dair (Millet Meclisi 1/237; 
Cumhuriyet Senatosu 1/986) • (S. Sayısı .« 
1244) ,281,557:589 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Bulgaristan. Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında 28 Aralık 1967 tarihin* 
de Anlkara'da imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhu
riyeti arasında hudut olaylarının önlen
mesi ve halli ile hudut işaretlerinin ba
kımı hakkında anlaşma» iîe bu anlaş
manın ekleri olan «Türk - Bulgar Karma 
Hudut komisyonlarındaki heyetlerin faa
liyet bölge ve kısımlarının ve bu heyet 

Çekilme ve katılmalar 

- Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Tayfur Sökmen'in Tarım Komisyonun
dan istifası 557 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Muslihittin Yılmaz Mete'nin, Dilekçe Kar
ma Komisyonu üyeliğinden istifası 398 ' 

İzinler 

- Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'ye izin veril
mesi (3/761) . 195:196 

Sayî* 
balkanları daimî ikamet yerlerinin 
tesbiti hakkında 1 numaralı protokol» 
ve «Tünk - Bulgar hududu üzerindeki 
hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, 
onarımı ve yenilenmesi ile kontrolü hak
kında 2 numaralı protokol'ün onaylan
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/484; Cumhuriyet Se
natosu 1/980) (S. Sayısı : 1241) 238:239, 

323:325,337:338 

Sosyal İşler Komisyonu raporları 
- Tarımda asgari ücret tesbiti usulle

ri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/412; Cumhuriyet 
Senatosu 1/974) (S. Sayısı : 1248) 395 

- 7402 sayılı sıtmanın imhası hak
kındaki Kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerin
de çalışan bilumum memnır ve hizmetlile
rin intibakları hakkındaki kanun teklifi
ne dair (Millet Meclisi 2/521; Cumhuri
yet SenaJtosu 2/257) (S. Sayısı : 1251) 431, 

659:680,735:736,737:750 

Tarım Komisyonu raporları 
~ Tarımda asgari ücret tesbiti usul-

' leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Ça
lısına Sözleşmesinin onaylanmasının uy-

! gun bulundu&una dair kanun tasarısı hak-
. kında (Millet Meclisi 1/412; Cumhuriyet 

Senatosu 1/974) (S. Sayısı : 1248) 395 

r- Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Âdil 
Ünlü ve Rifat Öçten'e izin verilmesi 
(3/763, 766) 398 

ödenekleri 
- Sekizinci toplantı yılı içinde iki ay

dan fazla izin alan Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi Suad Hayri Üürgüplü'-
nün tahsisatınm verilmesi (3/762) 196 

Seçimler ve komisyonlarla ilgili işler 
- Avrupa Istişari Meclisi 21 nci Dö

nem 1 nci Oturumuna katılacak heyete se
çilen asil ve yedek üyelere dair Başkan
lık tezkeresi 431 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 
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Sayfa 
— Çeşitli vergi kanunlarında değişik

lik yapılması hakkında kanun tasarısının, 
havale edildiği komisyonlardan kurulacak 
geçici bir komisyonda görüşülmene da
ir Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm öner
gesi. 10 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 2 nci maddesi-
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının havale edildiği komisyonlar 
dan üçer üye alınmak suretiyle kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine da
ir Millî Savunma Bakanı vekili Hüsamet
tin Atabeyli'nin önergesi. 488 

^ Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üveleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısının, havale edildiği komis
yonlardan beser üyenin iştirakiyle kurula
cak bir Geçici Kornişonda görüsülmjesine 
dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 242 

Sayfa 
- Güzel Sanatlar Akademisi kanunu 

tasarısının havale edildiği komisyonlardan 
beşer üye alınarak teşkil edilecek bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair öner
ge. 431:432 

Yasama Dokımulnmzlığı 

_ Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Arif Hikmet Yurtsever'in yasama doku
nulmazlığı (3/T60) * / • 4 

~ Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Kemal Turgut'un, yasan» dokunulmazlığı 
(3/765) 341 

- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi 
Koçaş'm, yasama dokunulmazlığı (3/764) 341 

fceçMte 
_ 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı 

maddesi uyarınca, Sayıştay Başkanlığın
da açık bulunan beş üyelik için Maliye 
ve Sayıstay kontenjanları adaylarının se
çildiğine' dair Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (3/772) 488:489 

A) 

Barakandan 
- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye-

si Ekrem Özden'in, etiket koyma usulüne 
dair Başbakandan sözlü sorusunu yazılı 
soruya çevirdiği haJckmda önergesi 
(6/470) 

İçişleri Bakanından 
- Cumhuriyet Ssnattosu istanbul 

Üyesi Ekrem Özden'in, dolmuş motorları-

S0BULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

557 

nın istiap hadlerine dair İçişleri Bakanın 
dan sözlü sorusunu yazılı soruya çevirdi 
ğine daiir önergesi (6/471) 

Maliye Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagiil'in iktisadi Devlet 
Teşekkülleri bütçelerinden ücret alan 
müstahdemlere dair sözlü sorusu (6/531) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Başbakandan 
- Cumhuriyet Senatosu Adana Se

natörü Mukadder öztekin'in, haklarında 
gıyabi tevkif kararı verilen Veli Koca 
ve Halil Işık'ın yakalanmamalarına dair 
Başbakandan yazılı sorusu. (7/553) 341 

557 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, dış memleket
lere seyahat edecek vatandaşlara dair 
yazılı soru önergesi ve Başbakan adına 
Maliye Bakam Cihat Bilgehan'm cevabı 
(V539) 388:389 

4 
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Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu Kam Üyesi 

Sırrı Atalay'm, baraj, kanal ve her 
türlü tesislere dair yazılı soru crargesi 
ve B a r a k a n Süleyman Demirci'm cevabı 
(7/400) 547:548 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, Kalkınma Plânının uygu
ranla esaslarına dair Başbakandan ya
zık sorusu (7/559) ' 430 

- Cumhuriyet Sematosu Kontenjan 
Üyesi Sadi Koçaş'm, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin Ankara - İstanbul ve diğer 
illerdeki kiralık binalarına dair Başba
kandan yazılı sorusu (7/543) 4 

- Cı^lhuriyet Senatom Ta.Vî fveri 
Kâmil Karavelioğlu, ilâçlı buğdayların! 
zararlarına dair Başbakandan ya,zıh soru 
önergesi ve Başbakan adına Tarımı Ba
kanı Bahri Dağdas'm cevabı (7/495) 122 424 

- Cumhuriyet* Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet ( W n e ş ' i n Ahmet Karaıkulluk-
çu'ya dair ^Başbakandan yazılı sorusu 
(7/541) 4 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Ö^ünes'in Bilecik Müftüsü Ah
met ÖztiHk° ve* Müftülük Şefi İsmail 
Hakkı Dut'a da^r Başbakandan yazılı 
sorusu (7/575) " ' ' 592 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in Kayseri'de bulunan 
Gülük (Küllük) camisine dair yazılı 
soru öne-eısi ve Başbakan Süleyman 
Demirel'in cevabı (7/521) 327:328 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Öz<nineş'in Yaşar Tunagür'ün 
zararlı f a s i t l e r i n e dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/544) 4 

- Cumhuriyet Senatosu Yozgat 
Üyesi S - h k Art ıfaıac 'm vergi dâva
larının " Damştayda görüİmeıshıe dair 
Başbakandan yazıh sorusu (7/555) 341 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet ' özgimeş'in Yaşar Tuna<riiriün 
İstanbul Müftülüğüne atanma tarihine 
dair Başbakand.an sorusu (7/542) 4 

Bayındırlık Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye

si Erdoğan Adalımın Büyükada Balıkçı 
Barına*™ dair yazılı soru önergesi' ve 

Sayfa 
Bayındırlık Bafcam Orhan Alp'in cevabı 

(7/500) 275 
Devlet Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Selâhattin özgür'ün, Dolmabahçe ve Ali 
Sami Yen stadlarmm çimlenmesi için» 
yapılan masraflara dair yazılı soru öner
gesi ve Devlet Bakanı Kâmil Ocak'm ce
vabı (7/513) 124:125 

D e l e r i Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 

Fehmi Alpaslan'ın yabancı devlet Reisle
rine verilen kabul resimlerine, Yasama 
Meclisleri BaşkanveMlleri Grup Başkan 
ve BaşkanveMlleri ile Dışişleri Komisyon 
üyelerinin davet edilmeme sebeplerine da
ir Dışişleri Bakanından yazıh sorusu 
(7/554) '" 341 

' — Cuımhuriyet Senatosu Gaziantep 
üvesi Salih Tanyeri'ndn Bonn'da yaptın-
lan Büyükelçilik binası inşaaltma dair so
ru ö n e r i r i ve D i ş l e r i Bakanı İhsan 
Sabri Cağlavan^il'in yazılı cevabı (7/547) 128 

" * ° * 477:478 
- Cumihuriyet Senatosu İstanbul Üve

si Mehmre Aksolev'in terfi ed^rniven ba-
yan memurlara dair yazıh soru öner^esi 
VP Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in cevabı (7/208) 277 

- Cumhurivet Senatosu Yozgat Üvesi 
Sadık Artukmae'm resmî t ö r e n W e ka
bul res imcinde ve sair hususlarda uyul
ması tereken protokol kaidelerine dair 
Dışişleri Bakanından yazılı sorusu (7/560) 592 

İçişleri Bakanından 
- Cnmhuriyet Senatosu Gaziantep 

Üvesi Salih Tanyeri'nm Belediye ve özel 
idareler mamurlarına avans verilmesini 
öno-ören 1069 savdı Kanuna dair İrişleri 
Bakanından yazıh so r™ (7/548) ' 238 

^ Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
üvesi Salih Tanyeri'nin beledivelerin İl
ler Bankası ile yaptığı , muamelelere dair 
İçişleri Bakanından yazdı sorusu (7/549) 238 

" — Cumhurivet , Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nm Gaziantep'teki 
ekmeklik unlara dair İrişleri Bakanın
dan yazılı sorusu (7/550)' 238 

http://Ba�bakand.an


Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 

Üyesi Salih Tanyeri'nin, iktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle belediyelerin 3659 sayılı 
Kamına tabi personeline ikramiye, prim 
ve temettü verilmesinin t ü n ü l ü p düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi ve 
içişleri Bakam Faruk Sükan'm cevabı 
(7/551) 281,589:590 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Kayse rde bulunan 
Tarihî Türkmenler yolunun ve bu yol 
üzerindeki Hacı Ahmet Efendi çeşmesinin 
tamir ettirilmesine dair, yazılı soru öner
gesi, ve içişleri Bakam Faruk Sükan'm 
cevabı (7/522) 52:53 

- C u m h u r i y e t Senatosu Tabiî üvesi 
Mehmet Özgüneş'in, Kayseri'de Milâttan 
önceki devirlere ait yeraltı şehrinin bu
lunduğunun doğru olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi ve içişleri Bakanı 
Faruk Sükan ile Turizn, ve'Tanıtma Ba
kanı Nihad Kürşad'm cevabı (7/520) 275: 

276 
î m a r v e î s k â n B a k a n ı ı ı t e 

v - Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üvesi Salih Tanyeri'nin, belediyelerin iller 
Bankası ile yaptığı muamelelere dair lıuar 
ve iskân Bakanından yazılı sorusu (7/549) 238 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
üvesi Salih Tanyeri'nin. Yusufeli Beledi
yesine dair yazılı soru öne r i s i ve Im,ar 
ve iskân Bakanı Haldun MenteşeoShı'-
nun cevabı (7/552) 281,548:549 

Köy İsleri Baikaamnta 
- Cumhuriyet Senatosu Adana Üye

si Mukader Öztekin'in, 1969 yılı icra pro
gramından Adana iline baSlı" kövler için 
ayrılan tahsisat miktarına dair yazdı soru 
önemesi ve Köy taleri Bakanı Salâhattin 
Kılıç'm cevabı (7/527) 190:191 

Millî EJHrtim Bahnamıdıın 
, - Cumhuriyet 'Senatosu Denizli Üye

si Hüsevin Atmaca'nm, üniversitelere gi
riş imkânlarına dair vasılı soru önergesi 
ve Millî Eşitim" Bakanı tlham4 Ertem'in 
cevabı (7/364) 377,378 

Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

KaUri Kaplan'in, ödenmiyen eğitim öde
nekleri tutarına dair yazılı soru önergesi 
vo Millî Eğitim Bakam İlhami Ertem'in 
cevabı (7/536) 53:54 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, bâzı eğitim kurumla
rındaki yıllık masraflara dair yazılı soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı ilhamı 
Ertem'in cevabı (7/466) 188:190 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Cağaloğlu Mühendis
lik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulunun 
kapatılmasına dair, yazılı soru önergesi 
ve Millî Eğitin, Bakanı Ilham* Ertem'in 
cevabı (7/519) 51:52 

, - Cumhuriyet Senatosu Tabiî üvesi 
Mehmet Özgüneş'in, istanbul'da LCC 
Language And Culture Center ismi altın
da faaliyette bulunan Özel öğretim kuru
muna dair, yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı ilhamı Entem/in cevabı 
(7/505) 379:388 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üvesi 
Mehmet Özs-ünes'in, Kayseri îlköoret-
men okuhma dair, yazıh soru ö n e r i s i ve 
Millî Eğitim Bakanı Ilhami Ertem'in ce
vabı (7/518) 50:51 

- Cumhurivet Senatosu Tabiî Üvesi 
Mehmet Özsüues^in, Kayseri Val i l i* em
rine verilen ilköğretmen okulu mezunları
na dair yazılı soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakam ilhami Ertem'in cevabı (7/517) 46: 

47 
- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet Özgüneş'in, LCC Language And 
Culture Center isimli özel öğrettim kuru
munun kanunsuz faalivetlenine dair, ya
zılı soru önergesi ve Millî Eğitim. Baka
nı ilhami Ertem'in cevabı (7/504) 44:45,379 : 

388 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in. Vatan, Bilâs, Gayret
tepe özel yüksek okullarının öğretim* baş-
lam,a izninin tarih ve numarasına dair ya
zılı soru önergesi ve Millî Eğitim, Bakanı 
ilhami Ertem'in cevabı (7/540) 389:390 
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Sayla 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

- Oumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep^teki 
ekmeklik unlara dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından yazılı sorusu (7/550) 238 

Sanayi Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye-

si Hüseyin Atmaca'nm, Çimento Sanayii
nin geliştirilmesine dair, 'yazılı soru öner
gesi Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un 
cevabı (7/506) 45:46 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'te ku
rulması öngörülen sanayi sitesine datir ya
zılı soru önergesi ve Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un cevabı (7/462) 378:379 

Tarım Bakanından 
- Cr ı^ur iye t Senatosu Adana Üyesi 

M. Nuri Â4,moP*lu'nun teknik DDT ima
linin konsoluna dair Tarım Bakanından 
yazdı sorusu (7/574) 592 

- Cumhuriyet Senatosu Kars üvesi 
Sırrı Atalay'm.' Doğu Anadolu bölgesin
de halkm kalkınması için, hayvanc ık ta 
dengenin saklanmasına dair Tarım Baka
nından vazdı sorusu (7/558) 430 

~ Cumhuriyet Senatosu Kars Üvesi 
Sırrı Atalav'm. T. C. Süt Endüstrisi Ku
rumuna ba^lı süt fa.brikalarmea üretici
deu ahnan süt için ödenen fiyatlara dair 
Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/Mİ) 430 

- Cumhuriyet Senatosu Kocaeli üve-
si Hikmet W n ' i n , Kore l i . Sakarya, 
B^ln î ' l o ^ o V^e„r kilo M ^ V n t ^ buğ-
day tohumcuk tahsüs edildiğine dair va
zıh soru önemesi ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağdas'm cevabı (7/535) 702 

- fWn,Hve/t Senatosu M a ™ Üyesi 
Hilmi Sovdan'm. Maras bölgesindeki or
man hizmetlerine denr. soru önemesi ve 
Tar,m Bakam Bahri D a v a s ' ı n cevabı 
(7/493) ^ ^ 472:476 

Ticaret Bakanından, 
- Cu,r,hurwet Senatosu Ankara Üve

si F ı ^ ı O ^ z Beka.+a.nm, şoförlerin ara
ba sahibi o l n , , W a dair. vazdı som öner-
gesi ve T i t r e t Bakanı Ahmet Türkel'in 
cevabı (7/502) ' 426:427 

Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nm, Denizli'de Merkez 
Bankan şubesinin açılmasına dair yazılı 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel'in cevabı (7/526) 53 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'teki 
ekmeklik unlara dair Ticaret Bakanın
dan yazılı sorusu (7/550) 238 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, Türkiye'ye kakao itha
line dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu 
(7/546) 66 

- Cumhuriyet Senatosu Kars üvesi 
Sırrı Ata!ay'm, 1 . 1 . 1968 tarihi ile 
1 . 1 . 1969 tarihi ve 1 . 1 . 1969 tarihi ile 
1 . 4 . 1969 tarihleri arasında Halk Ban
kasınca verilen kredilere dair Ticaret Ba
kanından yazıh sorusu (7/562) 592 

- Cumıhurivet Senatosu Kars Üvesi 
Sırrı Atalay'm. kooperatiflere ve Msilere 
acılan hayvancılık kredilerine dair Tica
ret Bakanından yazılı sorusu (7/561) 592 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üvesi 
Sırrı Atalav'm,' T. C. Süt Endüstrisi Ku
rumuna bağlı süt fabrikalarınca üretici
den alman süt idin ödenen f iyat lar dair 
Ticaret Bakanından yazıh sorusu (7/557) 430 

- C u m h u r i y e t Senatosu Kars Üvesi 
Sırrı Atalav'm. T. C. Ziraat Bankası ta
rafından eski yıllar bordan aşında yeni
den verilen kredilere dair Ticaret Baka
nından yazdı sorusu (7/556) 430 

Turtam ve Tanıtma Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üvesi 

Mehmet Özgrünes'in, Kayseri'de Milâttan 
önceki devir ler ; ait yeraltı şehrinin bu
lunduğunun dosru olup olmadı^na dair, 
vazıh soru ö n e r i s i ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan ile Turizm ve Tamtma Ba
kanı Nihacl Kürşad'ın cevabı (7/520) 275:276 

Ulaştırma Bakanından 

- - Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Devlet Demiryolları 
idaresine dair yazılı sora önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Sadettin Bilgiç/in cevabı 
(7/530) 427:428 
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Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye

si Ekrem Özden'in, istanbul telefon tesisa
tına dair yazılı soru önergesi ve Ulaştır
ma Bakanı Sadettin Bilgiç'in cevabı 
(7/545) 66,390:391 

Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye

si Mebrure Aksoley'in, PTT dağıtıcıları 
ile hat bakıcılarına fiilî hizmet zammı ve
rilmesine dair yazılı soru önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in cevabı 
(7/537) 54,55 

TASARILAR 

- Anlkara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
KesimhesaTn hakkında (Millet Meclisi 
1/356; Cumhuriyet Senato.su 1/962) (S 
Sayısı : 1230) 194:195 654 719-720 

- Arsa Ofisi kanunu hakkımda (Mil- ' 
let Meclisi; 1/157; Cumhuriyet Sena
tosu 1/972) (S. Sayısı • 1214) 196:234 

242,275,349:377,398-425 
- Avukatlık Kanununa dair (Millet ' 

Meclisi 1/313; Cumhuriyet Senatosu 
1/987) (S.' Sayısı :1217) 4 35:44 68:107 

107:122,129:187 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

nün 1962 bütçe yıh Kesimhesabı hakkın
da (Millet Meclisi 1/39; Cumhuriyet 
Senatosu 1/961) (S Sayısı : 1222) 194 628: 

630,648,703:704 
- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

nün 1963 malî yılı Kesimhesabı hak
kında (Millet Meclisi 1/53; Cumhuriyet 
Senatosu 1/960) (S Sayısı : 1223) 194 648: 

649 705-706 
- Beden Terbiyesi Genel Müdürlü- ' 

ğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabıma 
dair (Millet Meclisi 3/924 1/248- Cum
huriyet Senatosu 1/995) , ' 394 

- 1964 bütçe yıh Kesinhesap Kanu
nu hakkımda (Millet Meclisi 1/172-
Cumhuriyet Senatosu 1/964) (S Sayısı ': 
1236) 195 658:659 731-732 

- Ceza ve ıslah evleri ile iş yurt- " 
larmın 1959 ve 1960 yılları b i l L o -
larınm onanmasına dair (Millet Mec
lisi 3M10 3/478; Cumhuriyet Senatosu 
2/258)' (S Sayısı : 1234) 195 

- Çeşitli Vergi kanunlarında deği
şiklik yapılması hakkında (Millet Mec
lisi 1/588 Cumhuriyet Senatosu 1/992) 410 

6667 281282:320 329-330 
- Devlet Mühendislik ve, Mimarlık ' 

Akademileri Kanunu hakkında (Millet 

Meclisi 1/533, 2/117, 2/204, 2/361; 
Cumhuriyet Senatosu 1/994) 341 

- Devlet Üretme iÇftlikleri Genel 
Müdürlüğümün 1964 bütçe yılı Keisim-
hesap Kanunu hakkında (MilPet Meclisi 
1/174; Cumhuriyet Senatosu 1/958) (S 
Sayısı : 1235) 195 657:658 729:730 

- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1965 bütçe yılı Kesinesabı 
hakkında (Millet Meclisi 3/947, 1/325; 
Cumhuriyet Senatosu 1/998) 395 

- 9 2 6 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkımda (Mil
let Meclisi 1/493- C Seatosu 1/1000) 480 

' . 488 
- Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya

sası ile son protokolü ve bunlara bağlı 
™rleşmh Milletler Teşkilâtı ile Dünya 
Posta Birl ik arasındaki anlaşmaların 
onaylamasının uygun bulunduğuna 
dair "(M Meclisi 1/545• C Senatosu 
1/977) (S Sayısı : 1212)' . 12:13 58:59 

- Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı 
Kesimhesabı hakkında (Millet ' Meclisi 
1/43; Cumhuriyet Senatosu 1/959) (S 
Sayısı : 1228) 194 652:653 715:716 

- Ece Üniversitesinin 1964,bütçe yılı 
Kesinheslbı hakkımda (Millet Meclisi 
1/176- Cumhuriyet Senatosu 1/971)' (S 
Sayısı' : 1229) 194 653:654 717:718 

- Gece öğretimi yapan üniversite
lerde öğretim üyeleri ile yardımcılarına 
ve diSer personele ek ücret verilmesine 
dair "(Millet Meclisi 1/522- Cumhuriyet 
Senatosu 1/940) (S Sayısı ' 1247) 242 341 
' " ' " : 432:472 

- Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilesi bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım 
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Sayfa 
hükümlerinin kaldırılması hakkındaki 
19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanu
nuz* 642 ve 890 sayılı kanunlarla nmacU 
del geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında (Millet Meclisi 1/592-
Cumhuriyet Senatosu 1/984) (S Sayısı ' 
1219) . 13:14 60:61 

- Güzel Sanatlar Akademisi Kanunu 
hakkında (Millet Meclisi 1/480; Cum
huriyet, Senatosu 1/993) 341431:432 

- Hudut ve Sahiller Sağlık Geneî 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesin
hesabı hakkında (Millet Meclisi 1/348; 
Cumhuriyet Senatosu 1/970) (S Sayısı : 
1233) 195 565:657 725:726 

- İstanbul Teknik Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ok kanun hak
kında (Millet Meclisi 1/519; C Senatosu 
1/1001) 480 

- İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1963 bütçe yılı Kesinhesabı hakkımda 
(Millet Meclisi 1/41; Cumhuriyet Sena
tosu 1/965) (S Sayısı : 1224) 194 649 707: 

, , 708 
- İstanbul' Teknik Üniversitesinin 

1964 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
(Millet Meclisi 1/222; Cuhuriyet Sena
tosu 1/963) (S Sayısı : 1225) 194 649:650 

,709-710 
- İstanbul Üniversitesi 1964 bütçe yılı ' 

Kesinhesabı hakkında (Millet Meclisi 
1/214; Cumhuriyet Senatosu 1/969)' (S 
Sayısı :1226) 194 650:651711:712 

- İstanbul Üniversitesi 1965 bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkında (Millet Mec
lisi 1/366- Cumhuriyet Senatosu 1/968) 
(S Sayısı' : 1227) 194 651:652 713-714 

- Karayolları Gene* Müdürlüğü 1965 ' 
bütee yı l ıKesinhabı hakkında (Millet 
MeJlisi 1/343; Cumhuriyet Senatosu 
1/966) (S Sayısı : 1231) 195 654:655 721:722 

- Kooperatifler Kanunu, hakkında 
(Millet Meclisi 1/151; Cumhuriyet Se
natosu 1/957) (S Sayısı :1246) 395 

- 1 5 7 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası Kurulması hakkımda ka
muna ek 'karnın (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/985) (S Sayısı : 
1242) 239 325:326 326:327 489:519 

Sayfa 
- Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 büt

çe yılı Kesinhesabı hakkında (Millet 
Meclisi 1/349; Cumhuriyet Senatosu 
1/967) (S. Sayısı : 1232) 195,655:656 723:724 

- Tarımda asgari ücret tesbiti usul
leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylanmasının uy-
gun bulunduğuma dair (Millet Meclisi 
1/412; Cumhuriyet Senatosu 1/974) (S. 
Sayısı : 1248) 395 

- T. C. Emfeli Sandığı Kanunumun 
64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra 
bir (e) fıkrası eklenmesi hakkındaki 
kanuna dair (Millet Meclisi 1/237; Cum
huriyet Senatosu 1/986) (S Sayısı : 
1244) . 281,557:589 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
ve M i l l e t W a s ı Atom Enerjisi Ajansı 
arasında Emniyet kontrolünün uygulan* 
ması hususunda Anlaşma ve işbu An
laşma ile İ M İ olarak Dışişleri Bakan* 
hğı ile Amerika Birleşik Devletleri Bü-
yükeMliği arasında teati edilen mek
tupların onaylanmasına dair (Millet Mec
lisi 1/584- Cumhuriyet Senatosu 1/973) 
(S Sayısı' : 1208) (1) 11:12,56:57 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sımda Sosyal Güvenlik hakkındaki an¬ 
laşmanın onaylanmasının uygun bulu-
lunduğuna dair (Millet Meclisi 1/530; 
Cumhuriyet Senatosu 1/976) (S Sayısı : 
1239) 239,321:322,333:334 

- Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında yakın ak
rabaları 1952 vılma kadar Türkiye'yö 
fföç etmiş olan *Türk asıllı Bulgar va-
tandaşlarmm Bulgaristan Halk Cum
huriyetimden Türkiye Cumhuriyetime 
göç etmeleri hakkımda anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair 
(Millet Meclisi 1/522- Cumhuriyet Se
natosu 1/996) ' 394,553 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ite Bulgaristan Halk Cumhuriyett Hü
kümeti arasımda 28 iml ık 1967 tarihim-

| de Ankara'da imzalanan «Türkiye Cum-
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Sayfa 
a r i y e t i ile Bulgaristan Halk Cumhu
riyeti arasında hudut olaylarının önlen
mesi ve halli ile hudut işaretlerinin ba
kımı hakkında anlaşma» ile bu anlaşma
nın eklen olan «Türk - Bulgar Karma 
Hudut komisyonlarından heyetlerin 
faaliyet bölge ve kısımlarının ve bu he
yet başkanları daimî ikamet yerlerinin 
tesbiti hakkında 1 numaralı protokol» 
ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki 
hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, 
onarımı ve yenilenmesi ile kontrolü hak
kında 2 numaralı protokolün onaylan-
masına dair (Millet Meclisi 1/484- Cum
huriyet Senatosu 1/980) (S Sayısı ': 1241) 238: 

239,323-325,337:338 
- Türlkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi 
arasında Demirköprü Hidro - Elektrik 
tesislerinin devrine mütaatlik olarak 
akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik 
•edilen mukave lem feshi hakkında (Mil
let Meclisi 1/392; Cumhuriyet Senatosu 
1/999) 430 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Hasimî Ürdün Kırallığı arasında 
imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının uy
gun bulunduğuna dair (Millet Meclisi 
1/631; Cumhuriyet Senatosu 1/978) ('S. 
Sayısı : 1240) 239,322:323,335:336 

- Cumhurbaşkanınca S. Üye (Cevat 
Açlkalm ve 11 arkadaşı) Milletlerarası 
münasebetlerin yürütülmesi ve koordinas
yonu hakkında (Millet Meclisi 2/243; 
Cumhuriyet Senatosu 2/260) (S. Sayısı : 
1254) 553 593:628 631:638 

r - Eskişehir (Ömer Ucuzal), Cumhuri
yet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucu-
zal'm; Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
dair (2/264) 67 

- Malatya (H. Hilmi Boztepe «Millet
vekili» ve 3 arkadaşı) 7402 sayılı sıtma
nın imhası hakkındaki Kanuna ek, Sıtma 
Eradikasyonu merkez ve taşra teşkilât ve 

Sayfa 
- Tünkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Suudi Arabistan Kırallığı Hükümeti 
arasında hava ulaştırmasına dair 12 
Haziran 1968 tarihli Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
(Millet Meclisi 1/543; Cumhuriyet Se^ 
atosu 1/979) (S. Sayısı- : 1215) (1) 14,62:63 

- Tütün ve tütün tekeli Kanunu 
hakkında (Millet Meclisi 1/205; Cum
huriyet Senatosu 1/983) (S. Sayısı : 1249) 431 

- 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Car-
lo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâ
tına dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında (Millet Mec
lisi 1/600; Cumhuriyet Senatosu 1/997) 395 

- 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'
da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti iîe Senegal Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Kültür Anlaşma
sı» nın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (Millet Meclisi 1/544; Cum
huriyet Senatosu 1/975) (S. Sayısı 1238) 239, 

320:321,331:332 

- 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında (Millet Meclisi 1/607 ; Cumhu
riyet Senatosu 1/1002) 480 

müesseselerinde çalışan bilumum, memur 
ve hizmetlilerin intibakları hakkında (Mil
let Meclisi 2/521; Cumhuriyet Senatosu 
2/257) (S. Sayısı : 1251) 431,659:680,735:736, 

737:750 
- Maraş (Enver Kaplan «Milletve

kili») 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine da
ir (Millet Meclisi 2/290); Cumhuriyet Se
natosu 2/256) (S. Sayısı : 1250) 431,680:701, 

751:752 

Millet Meclisi teklifleri 

- Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 
1959 ve 1960 yıllan bilânçolarının onan-

TEKLlFLER 
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Sayfa 
masına dair (Millet Meclisi 3/410, 3/478; 
Cumhuriyet Senatosu 2/258) (S. Sayısı : 
1234) 657,727:728 

- Yalova Kaplıcaları idaresinin 1963, 
1964 ve 1965 malî yılları bilançolarının 
onanmasına dair (Millet Meclisi 3/887; 
Cumhuriyet Senatosu 2/259) (S. Sayısı : 
1243) 281,659,733:734 

Sayfa 
Rize ( W i l Sarıgöz «Milletvekili») 

926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun geçici 18 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair (Millet Meclisi 

2/631; Cumhuriyet Senatosu 2/262) (S. 

Sayısı : 1216) 14:35 

Başbakanlık tezkereleri 
(yasama dokunulmazlıkları) 

4 

- Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Arif Hikmet Yurtseverim yasama doku
nulmazlığı hakkında (3/760) 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli üvesi 
Kemal Turgut'un, yasama dokunulmazlığı 
hakkında (3/765) 341 

^ Cumhuriyet Senatosu üvesi Sadi 
Kocas'm. yasama dokunulmazlığı hakkın
da (3/764) 341 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

- Amerika Birleşik Devletleri Eski 
Cumhurbaşkanı Dwi.*ht D. Eisenhoweriin 
cenaze törenine katılmak üzere Amerika'
ya giden Başbakan Süleyman Demirel'e. 
dönüsüne kadar. Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in vekillik edeceğine dair (3/769) 349 

- Başbakan Sülevman Demirel'in 
Amerika Birleşik Devletleri eski Cum
hurbaşkanı Dwi*ht D. Eisenhower'in ce
naze töreninde hazır bulunmak üzere Ame
rika'va yanaca^ sevahatte kendisine refa
kat edecek olan ^ş iş ler i Bakanı İhsan 
Sabri Camlayaneil'in dönüsüne kadar; 
D ı ^ l e r i B a k a m ı n a Devlet Bakam Sa
dık Tekin AT^tiioğlu'nun vekillik edeceği
ne dair (3/771) ' " 397 

- Vâki davet üzerine Hindistan'a id
den Ulaştırma Bakanı Sadettin Bildc'e, 
dönüsüne kadar, Ulaştırma B a k a n ı m a 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabevli'nin 
vekillik edeceğine dair (4/233) " 281 

- Vâki day«t üzenine İran'a iriden 
Devlet Bakanı Kâmil Ocak'a, dönüşüne 

TEZKERELER 
kadar. Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
bevli'nin vekillik edeceğine dair (3/759) 11 

' - Vâki davet üzerine Yugoslavya'ya 
dden Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezdn'e. dönüsüne kadar. Devlet 
Baknm Seyfi Öztürk'ün vekillik edeceği
ne dair (3/770) 349 

- Vazife ile yurt dışma giden Dışiş
leri Bakam İhsan Sabri Çağlayandım 
dönüsüne kadar. Devlet Bakanı Seyfi Öz
türk'ün vekillik edeceğine dair (3/758) 10:11 

- Vazife ile yurt dışına giden. Millî 
Savunma Bakam Ahmet. Topalo&lu'na, 
dönüşüne kadar. Devlet Bakanı Hüsamet
tin Atabeylimin vekillik edeceğine dair 
(3/773) 647 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

- Avrupa Istişari Meclisi 21 nci Dö-
^ , 1 nei Oturumuna katılacak heyete se
çilen asil ve yedek üyelere dair * 431 

- Birleşik Arap Cumhuriyeti Millet 
Meclisi Başkam Dr. Lebib Şukeyr'in bir 
Parlâmento Heyetimizin Birleşik Arap 
Cumhuriyetini "ziyaretiyle ilgili davetinin 
kabul olunduğuna dair 398 

- Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üvesi Suad Havri Ürgüplü'ye izin verilme
si hakkında (3/761) " * 195:196 

- Cumhurivet Senatosu Üyeleri Adil 
Ünlü ve Rifat öeten'e izin verilmesine da
ir (3/763, 766) * 398 

. - Kore Parlâmento Heyetinin mem
leketimize yaptığı ziyaretin iadesi maksa-
divle bir parlâmento'heyetimizin davetiyle 
ilgili " ' 3 9 7 
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Sayfa 
- Lübnan Parlâmentosundan bir he

yetin memleketimize davet edilmesinin 
uygun olacağı yolundaki müşterek Baş
kanlık Divanı kararma dair 397:398 

— Sekizinci toplantı yılı içinde iki ay
dan fazla izin alan Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün 
tahsisatının verilmesi hakkında (3/762) 

-

diğer personele ek ücret verilmesine da
ir kanun tasarısının, havale edildiği ko
misyonlardan beşer üyenin iştirakiyle ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair 

Sayfa 

242 

196 

Komisyon başkanlıklan tezkereleri 
«Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı» 

- 832 sayıh Sayıştay Kanununun 
6 nei maddesi uyarınca, Sayıştay Başkan
lığında açık bulunan beş üyelik için Ma
liye ve Sayıştay kontenjanları adaylarının 
seçildiğine dair (3/772) 488:489 

«Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı» 

- Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyelerii le ya rd ımla r ına ve 

«Sosyal îşler Komisyonu Başkanlığı» 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Sosyal Güvenlik hakkındaki anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair (Millet Meclisi 1/530; Cumhuriyet 
Senatosu 1/976) (S Sayısı : 1239) 239,321: 

322,333:334 

Parti grupları başkanlıkları tezkereleri 

«M. H. P» 

- C K. M. P. isminin Milliyetçi Hare
ket Partisi olarak değiştirildiğine dair 11 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

25. 
13. 
18. 
19. 
20. 
21. 
25. 

2.1969 
31969 
31969 
3.1969 
31969 
3.1969 
3.1969 

tarihli 
tarihli 
tarihli 
tarihli 
tarihli 
tarihli 
tarihli 

38 nei Birleşime ait 
39 ncu Birleşime ait 
40 ncı Birleşime ait 
41 nei Birleşime ait 
42 nei Birleşime ait 
43 ncü Birleşime ait 
44 ncü Birleşime ait 

52 
52 
52 
52 
52 
52 

3 
66 

128 
194 
236 
238 

27. 3.1969 tarihli 45 nei Birleşime ait 

52 280: 
281 

1 41969 tarihli 46 ncı 
3 41969 tarihli 47 nei 
8 41969 tarihli 48 nei 

10. 4 1969 tarihli 49 ncu 
15. 41969 tarihli 50 nei 
16 41969 tarihli 51 nei 
17. 4 1969 tarihli 52 nei 

Birleşime ait 
Birleşime ait 
Birleşime ait 
Birleşime ait 
Birleşime ait 
Birleşime ait 
Birleşimce ait 

52 340: 
341 

52 394 
52 430 
52 480 
52 552 
52 592 
52 641 
53 2:3 

YOKLAMALAR 

Cilt Sayfa 
52 4 

44 67 195 236 281 326 341 377 395 425 431 481 
' , , , , , , , , 52 125 

702 

DÜZELTİŞLER 
Cilt Sayfa 

52 1215 
702 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Erdoğan Adalı ( t a m i m i ) - Avukatlık 
kanunu tasarısı münasebetiyle 180,185,186 

- Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 449,455,459 

- Usul hakkında 168 

Mehmet Nuri Âdemoğlu (Adana) -
15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Toplum 
Zabıtası Kurulması hakkında kanuna ek 
kanun tasarısı münasebetiyle 512 

Nurettin Akyurt (Malatya) - Avukat
lık kanunu tasarısı münasebetiyle 175,186 

Osman Alinocagü (Erzurum) - Arsa 
Ofisi kanunu tasarısı münasebetiyle 263 

- 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine da
ir kanun teklifi münasebetiyle 680,681 

~ 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkın
daki kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerin
de çalışan bilumum memur ve hizmetlile
rin intibakları hakkındaki kanun teklifi 
münasebebtiyle 669,671 

Fehmi Alpaslan (Artvin) - Arsa 
Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle 205,257, 

274 
- Avufeatbfc kanunu tasamı müna

sebetiyle. 43,76,94,148,166,180,186 
- 1969 malî yılı Bütçe Kanununun 

5 nci maddesinin gerektirdiği formalite 
ve Sayıştayın vizen münasebetiyle ya
tırımcı dairelerin faaliyetlerinin aksa
dığına ve bu hususta gerekli idari tedbir
lerin alınmasına dair 239 

- Ege1de husule gelen depremlerin 
doğurduğu zararlar ve yapılan yardım
lara dair 345 

Sayfa 
- 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top

lum Zabıtası kurulması hakkında Ka
nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 497, 

498,500 

Nahit Altan (Çanakkale) - Avukat
lık kanunu tasamı münasebetiyle 179 

- Gece öğretimi yapan üniversite
lerde öğretim üyeleri ile yardımcılarına 
ve diğer personele eık ücret verilmesine 
dair kanun t a * ™ münasebetiyle 469 

- Milletlerarası münasebetlerin yü
rütülmesi ve koordinasyonu hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 608,609,611 

- 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı 
Toplum Zabıtası Kurulması hakkında 
Kanuna ek kanun tasarısı münasebe
tiyle! 522 

- T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra 
bir (e) fıkrası eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 584,587.588 

Tekin Antourun (istanbul) - Gece 
öğretimi yapan üniversitelerde öğretim 
üyeîeri ile yardımcılarına ve diğer per
sonele ek ücret verilesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 439 

- Gündemde bulunan tasarı ve 
teklifleri ve Hükümetin denetimi ile il-
gili konuları görüşmek üzere, Genel 
Kurulun Çarşamba günleri de toplanma
sına dair önergeler münasebetiyle 520 

- Milletlerarası münasebetlerin yü
rütülmesi ve koordinasyonu hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 616,620 

- T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (d) fıkrasından somra 
bir (e) fıkrası eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 564,073,583,585 
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Sayfa 
- 7402 sayılı sıtmanın imhası hak

kındaki kanıma ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müessese-
lerinde çalışan bilûmum memur ve hiz
metlilerin intibakları hakkındaki kamın 
teklifi münasebetiyîe. 664 

Sadık Artukmaç (Yragat) - Arsa Ofi
si kanunu tasamı müna«tfbetiyle 211,361.365, 

368,369,371,373,376,399,406,409,410,413,416 
r- Avukatlık kanunu, tasarısı münase

betiyle 80,108,167,168,171 
Hüsamettin Atabeyli (Devlet Baka-

nı) - Arsa Ofisi kanunu tasarısı münase-
betiyle 410.411,412 

Mehmet Faik Atayurt (Uşak) - Avu
katlık kanunu tasarısı münasebetiyle 73 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 8 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tekl'fi m ü n a ^ c t i y l e 16.21,25 

Hüseyin Atmaca (Demdi) - Gençlik 
hareketlerinin gün geçtikçe huzuru ve de-

Doğan Barutçuoğlu (Manisa) - Ege 
bölgesinde devam eden depremlere ve 
alman tedbir ve yapılan yardımlar hak
kında 342,347,349 

Kudret Bayhan (Niğde) - Gece öğreti
mi yapan üniversitelerde öğretim, üyeleri 
ile yardımcılarına ve diğer personele ek 
ücret verilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 

Sayfa 

554 

689 

665 

mjokratik düzeni sarsıcı bir hal aldığına, 
bu yolda alınacak tedbirlere dair 

- 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine da
ir kanun teklifi münasebetiyle 

- 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkın
daki Kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerin
de çalışan bilumum memur ve hizmetlile
rin intibakları hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 

Hidayet Aydmer (Cumhurhaşkanınca 
S. Üye) - Arsa Ofisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 423,424 

- Avukatlık kanunu tasarısı münase
betiyle 104,105 

- 7402 sayılı sıtmanın imlıası hakkın
daki Kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müessesele
rinde çalışan bilumum memur ve hizmetli
lerin intibakları hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 674 

B 
| Beliğ Beler (îzmir) - 15 . 7 . 1965 ta

rih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası kurul-
I ması hakkında Kanuna ek kanun tasarısı 

münasebetiyle 

466 

Fehmi Baysoy (Erzincan) - 7402 sayılı 
sıtmanın imhası hakkındaki Kanuna ek, 
iSıtma Eradikasyonu merkez ve taşra teş
kilât ve müesseselerinde çalışan bilumum 
memur ve hizmetlilerin 'intibakları hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 675 

Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) - Çeşitli 
vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 287 

- 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
ta Zabıtası kurulması hakkında'Kanuna 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 510,514 

- Usul hakkında 37 

511 

Erkan Bener (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) (Hazine Müşaviri) - Milletlerarası 
münasebetlerin yürütülmesi ve koordinas
yonu hakkında kanım teklifi münasebe
tiyle 619,624,626,627 

Zihni Betil (Tokat) - Avukattık Kanu
nu tasarısı münasebetiyle 40,42,43 

Cihat B%ehan (Maliye Bakanı) - Çe
şitli vergi kanunlarında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 300,303,305,307,315 

Lûtfi B%em (tçel) - Arsa Ofisi kanu
nu tasarısı münasebetiyle 375 

- Birçok tarım ilâçlarının esasını 
teşkil eden DDT istihsalinde fiyat yük
seltmek maksadiyle yaratılan sunî buhran 
dolayısiyle 395 



- 2 4 -

Sayfa 
- 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top

ta Zabıtası kurulması hakkında Kanuna 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 544,545 

- 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkın
daki Kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerin
de çalışan bilûmum memur ve hizmetlile
rin intibakları hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 676 

Sayfa 
İsa Bingöl 'Muş) - Gece öğretimi ya

pan üniversitelerde öğretim üyeleri ile 
yardımcılarına ve diğer personele ek üc
ret verilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 411,451,458 

- 2284 sayılı Türkiye Halk Ban
kası Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle 698,701 

Osman Nuri Canpolat (Konya) -
926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun geçici 8 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 25,26 

Selâhattin Cizrelioğlu (Diyarbakır) -

Avukatlık kanunu tasarısı münasebe
tiyle 168,169 

" Celâlettin Coşkun (Aydın) - 15 7 . 
1965 tarih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası 
Kurulması hakkında Kanuna ek kanun 
tasarısı münasebetiyle 490,501 

Nazif Çağatay (izmir) - Avukatlık kanunu tasarısı münasebetiyle 76,186 

D 
Mustafa Deliveli (Hatay) - Adalet 

Partisi Grupu Başkanı Şeref Kayalar'-
m, 51 nci Birleşimde kürsüde konuşanlara 
sataşmamasına dair beyanı hakkında 644 

Nuri Demirel (Balıkesir) - 7402 sa
yılı sıtmanın imhası hakkındaki kanuna 
ek, Sıtma, Eradikasyonu merkez ve taşra 
teşkilât ve müesseselerinde çalışan bilu-
„ memur ve hizmetlilerin * intibakları 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 666 

Muzaffer Denizdöven (Halk Bankası 
Genel Müdürü Muavini) - 2284 sayılı 
Türkiye Halk Bankası Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 694,696 

Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) - Arsa 
Ofisi kanunu tasarısı münasebetiyle 259,260, 

363 
- Gece öğretimi yapan üniversite

lerde öğretim üyeleri il'e yardımcıları

na ve diğer personele ek ücret veril
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 455 

- 2284 savılı Türkiye Halk Ban
kası Kanununa"'bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifi münasebetiyle 690,691 

- 1 5 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası Kurulması hakkında kanu
na e,k kanun tasarısı münasebetiyle 501,518 

- 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkın
daki Kamına ek Sıtma Eradikasyonu mer
kez ve taşra teşküât ve müesseselerim 
de çalışan* bilumum memur ve hizmetli
lerin in t ıbah la r ı hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 667 

Hasan Dinçer (Adalet Bakanı) - Avu
katlık kanunu tasarısı münasebe
tiyle 84,88,89,98,147,149,160,163,165,170, 

173,184,187 
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E 
Sayfal 

İskender Cenap Ege (Aydın) - Gece 
öğretimi yapan üniversitelerde öğretim I 
üyeleri ile yardımcılarma ve diğer perso
nele ek ücret verilmesine dair kanım ta-
s . ™ münasebetiyle 448.453,454 

î. Ethem Erdinç (Kütahya) - Arsa I 
Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle 208,22! ] 

Mehmet Nazif Ergeneli (Edirne) -
Avukatlık kanunu tasarısı münasebetiyle 82,92 

Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik 
y a p ı t a s ı hakkındaki kanun tasarısı' mü
nasebetiyle 307 

- 2284 sayıh Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle 698,699 

Vehbi Ersü (Tabiî Üye) - Çoğunluk 
olup olmadığı hakkında 242 

İlhami Ertem (Millî Eğitim Bakanı) -
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, genç
lik hareketlerinin gün geçtikçe huzuru ve 
demokratik düzeni sarsıcı' bir hal aldığı
na, bu yokla alınacak tedbirlere dair de
meci münasebetiyle 

Sayfa 

556 

- Gece öğreftimi yapan üniversiteler
de öğretim, üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 442.443,444, 

455,459,467 
- Güzel Sanatlar Akademisi kanunu 

tasarısı münasebetiyle 

Celâl Ertıığ (Elâzığ) - Gece öğretimi 
yapan üniversitelerde Meretim üyeleri ile 
ya rd ımla r ı na ve diğe/ 'personele ek üc
ret verilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 

432 

445 

G 
Hüseyin Avni Göktürk (Niğde) - Arsa 

Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle' 232 
363 364.365,366.367.372.376.406,408.409.410. 

412.421,422,423 
Osman Zeki Gümüsoğlu (İstanbul) -

Avr-a^ ık kamımı t a s / ı s ı mimas^efcvle ^ 
* 154,157 

- 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 savıh Top
lum Zabıtası kurulması hakkında* Kamına 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 535 

- Arsa Ofisi kamın tasarısı münasebe
tiyle 196.197.204.213.221.229.231.232.233,247, 

255 2M 970 971 97? 97JL o~n ^ 9 ^ 3 ^ 3G0.370 

371,373,374,377,406,409,411,412,413,416,418, 
422,423.425 

Fikret Giindoğan (İstanbul) - Avukat
lık kanun tasarısı münasebetiyle 35,94 

- Çeşitli vergi kanunlarında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 291,297.303,305 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 8 nci madde
nde bir fıkra ekiemmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 25 

- Gece öğrctfimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile' yardımcılarına ve 
dürer personele ek ücret verilmeline dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 442.453,454 

- 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kamımı™ bâzı madeler eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle 680,681.684.685, 

693.694.695.696,697,698.699.700.701 

- Milletlerarası münasebetlerin yürü
tülmesi xe koordinasyonu hakkında ka
mın teklifi münasebetiyle 596.597 603 604, 

607.608.609.622 

- 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı 
Toplum Zabıtası kurulması hakkında Ka
nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 489, 

490,491,494,495,497,500 

- Seçim bölgesi çiftçilerinin bir müd
detten beri motorin bulamamaktan ve rö
morklarla benzin varilleri taşıyanlara ma
ni olunmasından şikâyetçi olduklarını ve 
bu konularda gerekli tedbirlerin alınma
sına dair 644 
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Suphi Gürsoytrak (Tabii Üye) - 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 8 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 15,25,27,30 

- Milletlerarası münasebetlerin yürü
tülmesi ve koordinasyonu hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 611,612 

. - 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası kurulması hakanda Kanuna 

Smfa 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 525 

~ T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü m i d e s i n e (d) fıkrasından sonra 
bir (e) fıkrası eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 580,581,585 

- Usul hakkında 32 

Vaharp Güvenç (Cumlırtaşkaamıca 
ıS. Ü.) - Avuka t la kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 74,143,144,150 

Mehmet H a m (Kars) - Arsa Ofisi 
kanun tasarısı münasebetiyle 196,197,208,274, 

369,372 
- Avuka t l a kanunu tasarısı mü

nasebetiyle 38,40,100 
- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet

leri Personel Kanununun geçici 8 noi 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle 26 30 31,34 

- Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına 
ve diğer personele ek ücret verilmesine 
dair kanun tasamı münasebetiyle 436 

- Gündemde bulunan tasarı ve 
teklifleri ve Hükümetin denetimi ile il
gili konuları görüşmek üzere Genel Ku
rulun Çarşaımba günleri de toplanması
na dair önergeler münasebetiyle 522 

- 1 5 7 1965 tarih ve 654 sayılı 
Toplum Zabıtası Kurulması hakkında Ka
n ı ™ ek kanun tasarısı münasebetiyle 501 

510 
- Usul hakkında 32,36,37 

- Yurdun çeşitli bölgelerinde düzen
lenen toplantı ve yürüyüşlerde dış po
litikanın önemli koklar ın ın de ele alın
dığına bunların gerçek mahiyetlerine 
göre değerlendirilmesine ve bu huzur
suzlukların biran evvel ortadan kaldırıl
ması lüzumuna dair 241 

Salim Hazerdairu (Elâzığ - Arsa 
Ofisi kanunu tasamı münasebetiyle 260 377 

399 401402 404 421425 

H 
- Çeşitli vergi kanunlarında deği

şiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle 320 

- 2 2 8 4 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 685,693,695, 

698,701 

- 1 5 7 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası Kurulması hakkında ka
nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 498 

500,502,503,514 

- 7402 sayılı S ı t emın imhası hakkın
daki Kanuna ek Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müessesele
rinde çalışan bilumum memur ve hiz
metlilerin ' int ibaklan hakkında kanun 
teklifi ımünasebetiyle 663 

Ömer Lûtfi HocaoMu (Trabzon) -
Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğ
retim üyeleri ile yardımcılarına ve diğer 
personele ek ücret verilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 437 440 441442 458 

- Gündemde bulunan tasarı ve tek
lifleri ve Hükümetin denetimi ile iligili 
konuları görüşmek üzere Genel Kurulun 
Çarşamba günleri de toplanmasına dair 
önergeler münasebetiyle 520,521 

~ Üniversitelerde cereyan eden olay
lara ve iktidar ve muhalefet olarak elbir
liği ile bu müesseselerimize yardım edil
mesine dair 487488 
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I 
Sayfa 

Enver Işıklar (Samsun) - Arsa Ofisi 
kanunu tasarısı münasebetiyle 377 

Rıza Isıtan (Samsun) - Gece öğretimi 
yapan üniversitelerde öğretim üyeleri ile 
yapımcılarına ve diğer personele ek üc
ret verilmesine dair kanun tasarısı müna
»ebetiyle 454 

Sayfa 
, - 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top

lum Zabıtası kurulması hakkındaki kanuna 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 510 

- 17 Martta açılacak olan Karadeniz 
tütün piyasasında fiyatların tesbitine dair 9 

Nazım înebeyli (Sinop) - 7402 sayılı 
sıtmanın imhası hakkındaki kanuna ek, 
Sıtma Eradikasyonu merkez ve taşra teş
kilât ve müesseselerinde çalışan bilumum 
memur ve hizmetlilerin intibakları hak-
kmdaki kamın teklifi münaselbetiyle 666,676 

Cemalettiıı înfcaya (Balıkesir) - Arsa 
Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle 234 

- Avukatlık kanunu tasarısı münase
betiyle 42,43,73,180,181,184,185,186,187 

- 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine da
ir kanun teklifi münasebetiyle 695 

- Milletlerarası münasebetlerin yürü- ' 
tü lmesive koordinasyonu hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 611,612 

~ 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı 
Top]mm ZaU^ası kurulması hakkında ka
nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 534, 

535 
Hikmet îşmen (Kocaeli) - 15 . 7 . 1965 

tarih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası ku
rulması hakkında Kanuna ek kanun tasa
rısı münasebetiyle 501,505,506,507,508 

Mehmet îzmen (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - Avukatlık kanunu tasamı müna
sebetiyle 99 

K 
Hüseyin K a l p a k l ı u (Kayseri) - Avu

katlık kanunu tasarısı münasebetiyle 42,43, 
101,178,185,187 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 8 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 27 

- Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 450 

- 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası kurulması hakkında Kanuna 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 501,502,503, 

504,505,523,534,535,543 
- Üniversitelerde, cereyan eden olay

lara ve iktidar ve muhalefet olarak elbir

liği ile bu müesseselerimize yardım edil
mesine dair 488 

Kadri Kaplan (Tabu ittye) - T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desine (d) fıkrasından sonra bir (e) fık
rası eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 585 

Suphi Karaman (Tabiî üye) - 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 8 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle 17,27,29,33 

Oral Karaosmanoğlu (Manisa) - Ege 
bölgesinde devam eden depremlere ve 
meydana getirdiği zararlara ve yapılan 
yardımlar hakkında 343 

t 
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Sayfa 
İlyas Karaöz (Muğla) - Gece öğre

timi yapan üniversitelerde öğretim üye
leri ile yapımcılarına ve diğer personele 
ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 461 

- 2284 sayılı Türkiye Halk Bankam 
K a ^ m ı n a bâzı maddeler eklenmesine datir 
kanun teklifi münasebetiyle 701 

- Milletlerarası münasebetlerin yürü-
inilmedi ve koordinasyonu hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 621 

- Usul hakkında * 36,37 

- 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkın
daki Kanuna ek Sıtma Eradikasyonu mer
kez ve taşra teşkilât ve müesseselerinde ça
lışan bilumum memur ve hizmetlilerin in
tibakları hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 670,679 

Kâmil Kamvelioğlu (Taibiî Üye) - Gece 
öğretimi yarmıı üniversitelerde öğretim 
üyeleri ile* yardımolarma ve diğer per
sonele ek ücret verilmesine dair kanun 
tasam! münasebetiyle 449,462,465 

- Geçen b i l i m d e gece öğnetlilmi ile 
ilo-ili t a ^ m r göriisül-mH? sırasınla «ka-
mınlanken.di'elimizle itibarsız hale getir-
miyelim» şeklindeki" konuşmasına Adaılet 
Partisi Grumı" Başkanı Şeref K a v a k ' 
ın vâki beyanına cevabı * ' ' 481,482 

Şeref Kayalar (Bursa) - Gece öğre
timi" yapan üniversitelerde öğretim üye
leri ile yardımcılarına ve diğer personele 
ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 465 

- Milletlerarası münasebetlerin yürü
tülmesi ve koordinasyonu hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 611,613,614 

Salâhattin Kılıç (Köy işleri Bakanı) - -
Bursa Üyesi Saffet UraPın; köy yolları 
ve köylerin eloktriklendirilmesi işinin ge
çen villa™ T,«zaraT, yavadadı&ma yol 
ve elektrik 1/3 hisselerini temin için me 
ların ekime acıldı&ma dair demecine ce 
vabı '* 646 

Sayfa 
Faruk Kınaytürk (Burdur) - Arsa 

Ofisi kanunu tasarısı münasebetiyle 262 

Sadi Koçaş (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) - Akşehir gölünün tasması üzerine alı
nan tedbirlerin ve yapılan yardımların 
daha köklü olması gerektiğine dair 67 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 8 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 23,25,26,32,33 

Orhan Kor (İzmir) - 15 . 7 . 1965 tarih 
ve 654 sayılı Toplum Zabıtası Kurulması 
hakkında kanuna ek kanun tasarısı 
münasebetiyle 494,542 

- T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra 
bir (e) fıkrası eklenesi hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 574,586 

Yiğit Kcker Ankara) - Milletlerarası 
münasebetlerin yürütülmesi ve koordi
nasyonu hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 614,616,619,620,624,626,627 

- T C Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra 
bir (e) fıkrası eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 565,566,579,581,585 

Osman Koksal (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - Çalışma müddeti bittiğinden Bir
leşime devam olunması hakkında verilen 
önerge münasebetiyle 325 

- 1 5 7 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası Kurulması hakkında kanu
na ek kanun tasarısı münasebetiyle 497 501 

502,533,534,535,536,540,541,542 

Tevfik Kutlar (Gaziantep) - 2284 
sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 687 

- 1 5 7 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası Kurulması hakkında ka
nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 501 

Sami Küçük (Tabiî Üye) - Avukat
lık kanunu tasarısı münasebetiyle 82 
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- T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra 
bir (e) fıferası eklemesi hakkımdaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 569 

Orhan Kürümoğlu (Bitlis) - Arsa 
Ofisi kanunu tasarısı münasebetiyle 271 

Ferid Melen (Van) - Arsa Ofisi ka
nun tasarısı münasebetiyle 218,404,405 

- Avukatlık kanunu tasarısı müna
sebetiyle 80,93,94,95,99,100,147,152,153, 

154,155,175 
- Çeşitli vergi kanunlarında değişik

lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 291 

- Milletlerarası münasebetlerin yü
rütülmesi ve koordinasyonu hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 604,625 

Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) -
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun geçici 8 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 21 

- Gündemde bulunan tasarı ve tek
lifleri ve Hükümetin denetimi ile ilgili 
konuları görüşmek üzere, Genel Kuru
lun Çarşamba günleri de toplanması
na dair önergeler münasebetiyle 520,521 

- Milletlerarası münasebetlerin yü
rütülmesi ve koordinasyonu hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 614 

- 16 Şubat 1969 Pazar günü İstan
bul'da vukua gelen kanlı olaylar müna
sebetiyle 7,8 

- 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı 
Toplum Zabıtası Kurulması halkkmda 
kanuna ok kanun tasarısı münasebe
tiyle 495,497,501,503,537,538,539,543,544 

- T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 64 ncü maddesine (d) fıkrasından 
sonra bir (e) fıkrası eklenmesi halkkm-
kmdaki kanun tasarısı münasebetiyle 570, 

577 
- Usul hakkında 37 
- 7402 sayılı sıtmanın imhası hak

kındaki kanuna ek, Sıtma E r a d f a y o n u 

Sayfa 
- Avukatlık kanunu tasarısı müna

sebetiyle 97,105 
- Gece öğretimi yapan üniversite

lerde öğretim üyeleri ile yardımcıla
rına ve diğer personele ek ücret veril
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 467 

merkez ve taşra teşkilât ve müessesele
rinde çaîışan^ bilumum memur ve hiz
metlilerin * intibakları hakkındaki kanun 
teklin münasebetiyle 661,662,677 

Haldun Menteşeoğlu (imar ve iskân 
Bakanı) - Ars>a Ofisi kanun tasarısı mü
nasebetiyle 204.208,221,229,230,232.233, 

' 243,215,255,264:266,269,274,352,359,360, 
362,370,373,375,376 

- Ege bölgesinde devam öden dep
remlere ve alman tedbir ve yapılan yar
dımlar hakkmda 346,347,349 

- Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın; 
Halkkâri bölgesinde vukubulan deprem ve 
heyelan sebebiyle Van - Hakkâri yolunun 
biran, evvel açdması ve bu bölgeye hay
van yemli yardmı yapılmasına dair de
mecine cevabı 483 

Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) - Arsa 
Ofisi kanunu taaansı münasebetiyle 356,360. 

301,362,366 

Sackk TeMn Müftüoğlu (Devlet Ba
kanı) - Avukatlık kanunu tasarısı müna
sebetiyle 39,10 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlen Per
sonel Kanununun geçici 8 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kımun teklifi 
münasebetiyle 26,28,30,31.33,34 

- T a b i î Üye Ahmet Yildız'm; Cum
huriyet Senatosunda verilen öncelik ve 
ivedilik önergeleri sebebiyle yürütme or
ganının denetimi ile i lgil konuların gö-
msü taed iğ ine dair ı 485,486 

- T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü .maddesine fld) fıkrasından sonra 
bir (-e) fıkrası eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 576,577 

M 
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O 
Sayfa 

Sabahattin Orhon (Giresun) - Arsa 
Ofisi kanunu tasamı münasebetiyle 266 

- 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası tamıaması hakkmida Karnı-

Ekrem özden (İstanbul) - Arsa Ofisi 
kanun tasarısı münasebetiyle 215,358,364, 

373 374 408 05,416,421,422,423,425 
- Avukatlık kanunu tasarısı münase

betiyle 68,69,88,89,97,98,99,100,101,156, 
159,160,171,172,187 

- Gese öğretimi yapan üniversiteler-
Ide öğretim üyeleri ile yapımcılarına ve 
diğer personelle ek ücret v e r i c i n e da!* 
kanun tasarısı münasebetiyle 453 

- Milletlerarası münasebetlerin yürü-
tülmesi ve koordinasyonu hakkımla ka
nun teklifi münasebetiyle 610,61] 

- T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 neü maddesine (id) fıkrasından sonra 
bir (ie) fıkrası eklenmedi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 562,575,588 

- Usul hakkında 36 

Hamdi Özer (Malatya) - 16 Şulbat 
1969 Pazar günü İstanbulda vukua gelen 
kanlı cavlar münasebetiyle 5,7,8,9 

Mehmet Özgüneş (Tabiî Üye) - 926 sa
yılı Türk Mâhlı Kuvvetleri Pe-ionel Ka
nununun geçici 8 nc-i maddesine -bir fık
ra eklermc^ıe dair kanun teklifi müna
sebetiyle 20,29 

- Gece öğretimi yapan üniveırsiteler
de öğretim üyeleri 111.; yardımcılarına ve 
•diğer peı. mele ek ücret verilmesine da
ir kanun t sa r ı s ı münasebetiyle 442,448,469 

Halil özmen (Kırşehir) - 15 . 7 . 1965 
tarih ve 654 sayılı Toplum Zartas ı ku
rulması hakkında Kanuna ek kanun ta
sarısı münasebetiyle 501,524 

- 7402 sayılı sıtmanın imhaisı hak
kındaki kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve ta**, teşkilât ve müesseselerin
de çalışan bilûmum memur ve hizmetiile-

Sayfa 
na ek kanun tasarısı münasebetiyle 501 

Cahit Ortaç (Bursa) - Avukatlık ka
nunu tasarısı münasebetiyle 79,82,83,100 

rin intibakları hakkındaki kanun tekllifi 
münasebetiyle 661 

MukacMer östekin (Adana) - Avukat
lık kanunu tasarısı münasebetiyle 99,101,172 

Hüseyin Öztürk (Sivas) - Arsa Ofisi 
kanun tasarısı münasebetiyle 213 

- Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
düğer personele ek ücret verilmesine da
ir kanun tasarısı münasebetiyle 432,440,442. 

443,444,445,446,448,453,454,491,467,469,470, 
471 

- 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası kurulması hakkında Kanu
na ak kanun tasamı münasebetiyle 495.501. 

522,523,524 
- Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm; Cum

huriyet Senatosunda verilen öncelik ve 
ivedilik önemeleri sebebiyle yürütme or
a n ı n ı n Idenettoi ile ilgili konuların görü-
şülemediğine dair 485,486 

- 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkın
daki Kanuna ek, Sıtma Eratdikasyoıra 
merkez ve taşra teşkilâtı ve müessesele
rinde çalışan bilumum memur ve hizmet
lilerin intibakları hakkındaki kanun tek
llifi münasebetiyle 663 

Seyfi öztürk (Devlet Bakanı) - Mil
letlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve 
koordinasyonu halkkmda kanun teklifi 
münasebetiyle 596,597,6O1.603.6O4,60'8.609,610 

Rifat öztürkçine (Manbul) - Arsa 
Ofisi kanun tasamı münasebetiyle 214.256. 

257,275,358,359,374,377,404,405 
- Avukatlık kanunu tasarısı münase

betiyle 75,76,81,103,104,105,156,159,178 
- Çeşitli vergi kanunlarında değişik

lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 296 



- Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri fite y a r t a k l a r ı n a ve 
diğer peraonele ek ücret verilmesine da
ir İkanun tasamı münasebetiyle 437,453,468 
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Sayfa Sayfa 
- 1 5 . 7 . 1965 tarih ve 054 sayılı Top

ta Zabıtası kurulması hakkında Kanu
na ek kamın tasarısı münasebetiyle 491,501, 

505 

R 
Refet Rendeci (Samsun) - Arsa Ofisi 

kanunu tasarısı münasebetiyle 420 
- Gece öğretimi yapan üniversiteler-

ide öğretlim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret ve verilmesine 
dair karnın tasarısı münasebetiyle 470 

- 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine da

ir kanun teklifi münasebetiyle 685,688,697. 
698,700 

- 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkın
daki Kanuna ek Sıtma Eradikasyonu 
merlkiez ve taşra teşkilât ve müesseselerin-
da çalışan bilûmum memur ve hizmetlile
rin "intibakları nak!kmdaki kanun teklifi 

j münasebetiyle 664 671 

S 
Osman Salihoğlu (Sakarya) - 15.7.1965 

tarih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası ku
rulması hakkırMa Kanuna ek kanun ta
s a m ı münasebetiyle 505,506,531,533,535,537 

- 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkın
daki Kanuna, ek Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerin
de çailışan bilumum memur ve hizmetli
lerin intibakları hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 671 

Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) - 15 71965 
tarih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası ku
rulması (hakkında Kanuna ek kanun tasa
rısı münasebetiyle 502 510 

Halûk Sayınsoy (Dışişleri BakanMı , 
temsilcisi (Mari İşler Müdürü) - Millet
lerarası münasebetlerin yürütülmesi ve 
koordinasyonu hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 624,626,627 

Necip Seyhan (Hakkâri) - Avukatlık ' 
kanunu tasarısı münasebetiyle 81 157 159 171 

- Hakkâri bölgesinde vukübulan dep- , 
rem Ve heyelan sıeıbebiyle Van - Hakkâri 
yolunun biran evvel açılması ve bu böke
ye hayvan yemi yardımı yapıılmasıma da
ir ' 482 483 

- 15 7 1965 tarih ve 654 sayılı , 
Toplum Zabıtası kurulması hakkmda Ka
nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 501 516 

- Usul halklonda ' 490 

- 7402 sayılı sıtmanın imhası hak
kındaki Kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerin
de çalışan blumum memur ve hiznıetllile-
rin'intibakları hakkındaki kanun teklifi 
'münasebetiyle 661 

Refet Sezgin (Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakam) - İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm seçim bölgesi çiftçilerinin bir 
müddetten beri motorin bulamamaktan ve 
römorklarla benzin varilleri taşıyanlara 
mâni olunmasından şikâyetçi olduklarına 
ve bu konularda gerekli tedbirlerin alın
masına dalar demecine cevabı 644 

Edip Somunoğ-lu (Erzurum) - 926 sa
vdı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel KaL 
nununun geçici 8 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklfifi münasebe
tiyle 25 26 

" - 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkm-
claiki Kanuna ek Sıtma Eradikasyonu 
merkez vte taşra ieşkilât ve müesıseselerin-
de çahşan bilûmum memur ve hizmetffie-
ıfn intibakları hakkındaki kanun ı teklifi 
münasebetiyle 660,668,069,670,671,674 

Tayfur Sökmen (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - Amerika Büyükeççisine karşı gös
terilen reaksiyonun digfcr bir devlet elcM 
hakkında da * izharının <doğru olmıyacağı-
ı ı ada i r 563 554 



- 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkın
daki Kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra, teşkilât ve mimssesekuin-
<fe çalışan bilumum nromur ve hizmetlile
rin intibakları hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 666 

Orhan Süersan (Manisa) - 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu-
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Sayfa Sayfa 
nunun geçici 8 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle 22,25,26,30,34 

Faruk Bükan (lehleri Bakanı) -
15 . 7 . 1965 tarih ve (554 sayılı Toplum 
Zabıtası kurulması hakkında Kanuna ek 
kanun tasarısı münasebetiyle 511,512,513,514. 

525,531,533;537,539,541,542,543,544,545.546 

Salih Tanyeri (Gaziantep) - Ar.a Ofi
si kanunu tasarısı nıimasebetiyle 423,424 

- 7402 savıh sıtmanın imhası hakkın
daki Kanına :ek, Sıtma Err:irka->voını 
merkez ,-e - ^ r a teşkilât ve mi l^e^^TüP-
<de çahşan blumum memur ve hizmetlile-
rin i n t i bakh - hakkındaki kar,v,n teklifi 
miinaveVbvİe ' 672 

CemPİ Tarlan (Tekiıtfa*) - f W öğm-
ti™ ynpan ^üversheler 'de^^et im üyele
ri ü e V a ^ ^ ı a ™ a ve d i ^ ^ ^ 
ücret *ve^b^,4ne dair kamm ' t a sa ra mü-
nasebetiv^ " 467 

- 2284 ..vılı Türkiye Halk Bankası 
Karnımda h ^ r^ddeler eklenmesine da
ir kamu, teklifi münasebetiyle 69^700 

- ^ l o * W r a s ı münasebets in ^ - ' 
ı -ü tü ln^ ve koordinasyonu hakkında ka
nun teklifi mimasebethdp ' * 626 

Akif Tdr'n (A^alya) - T O Emekli 
Sandık K^nnvun 64 ncfl . m H H ^ 
(d) f i l — v i ? n sonrab i r ^ fV ,sı"ek
lenmek hrkb^daki kanun A ^ l ^ ¬ 
s e W o " ^ 581 582 

Ziya Ts .^en ,CnTl f l .Vkple) - G _ 5&re¬ 
timi v a ^ n i b h v e ^ - l ^ d e ö ^ e t ^ V e l * -
ri ile" v ^ ^ l a r - r . ve di-*r ' ^ r - m d e 
el/üerVf v ^ r ^ dair "kanmı tabamı 
münasphet:Vie ' ' " " ' 43^ 4H 

V&V V ^ , o * l u ^ ^ . I I Î I ) - Oah-m 
^irMet i % ^ * V 1 P " " B i r İ e ^ r 'devam 
•olunma- h o k i - i l a ' — Uen ö n e - e müna-
^ t i y l e "l"""" ^ '* "" 325 

l * T a . V - t Ve Ahm,t Yıkhz'ııı- Cum
huriyet' o t o s u n d a ~ verilen 'öncelik 
ve i v e ^ l - ^ ' ^ ^ e l e ^ sebebVle n M t m e 
o r g a n ı ™ ' ' d ^ e t h n i ' ile ilgili " Vonnlarm 
« .örüs i iVnHi-n /da i r ""' 485 486 

- 7402 sayılı Sıtmanın ihması hakkın
daki Kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müessesele
rinde çahşan bilûmum memur ve hiz-
m e a ^ H n i n t i b ^ a r ı 'hakkındaki kanun 
t^ldifi münasebeiivle 664 674 

Mustafa Tığh (Sakarya) - Milletler- , 
arası münasebetlerin yürütülmesi ve koor
dinasyonu hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle 611 

Gürhan Titrek (Çankırı) - 15 . 7 . 1965 
tarih ve 654 sayıh Toplum Zabıtam Ku
rulması hakkında kanuna ek kanun ta
sarısı münasebetiyle 512 
" İhs8.n Topalcğlu (Giresun) - Çeşitli 

vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 314, 

316 
M»W. t Orhon Tuğrul (Bilecik) -

15 7 T % 5 t a r h ve 654 sayıh Toplum 
Z ^ ı t a * ^ l m a s ı hakkında kanuna ek 
kanun' 'tasarısı^münasebetiyle' 503 
" Ahmet W e t Tuna '(Kastamonu) -
Ar,-a"Of 4 k - u ^ n "tasarısı münasebe-
tiyle * " ' 245^73 274 410 

- ' Avnkathk kanuım tasarısı müna- , 
sebetivî; ' 78 81V? 84 91 139 140149 150 155 

, " " " , , 156 168 170 173 184 
- 9*6 s - ı l ı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

P — r.î Kamıurnun - ç i c i 8 nci mad
desine' bir fıkra ' eklenmesine daiv kanun 
te l i f i mnımsebetiyle * 27 28 30 31 

""—" ^ s V ^ v ı h Türkiye Halk Bankası, , 
Kanununa ^ bâ^ı madd^er eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle ' 684 

- i f i iMie^ras ı münasebetlerin yü-
ı*t iU^Y~ve ko^-dinasyonu hakkında ka-

I Y "teklifi' münasebetiyle ' 627 



- 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı 
Toplum Zabıtası Kurulması hakkında ka
nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 514 

- Usul hakkında 168 

- 7402 .sayılı Sıtmanın imhası hak
a n d a k i Kanuna ek, Sıtma Eradikasyo-
nu merkez ve taşra teşkilât ve müesse
selerinde çalışan bilumum memur ve hiz
metlilerin intibakları hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle 669,672,673,675 

Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) -
Adalet Partisi Grupu Başkanı Şeref 
Kayalar'm, 51 nei Birleşimde kürsüde ko
nuşanlara sataşılmamasına dair beyanı 
hakkında 642,643 

- Arsa Ofisi kanun tasarısı müna
sebetiyle 206,208,220,230,243,245,355,360 

- Gündemde bulunan tasan ve tek
lifleri ve Hükümetin denetimi ile ilgili 
konulan görüşmek üzere, Genel Kuru
lun Çarşamba günleri de toplanmasına 
dair önergeler münasebetiyle 521 

- Milletlerarası münasebetlerin yürü
tülmesi ve koordinasyonu hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 13 

- T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra 
bir (e) fıkrası eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 571 
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Sayfa Sayfa 
Ali Kemal Turgut (Denizli) -

15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Toplum 
Zabıtası Kurulması hakkında kanuna 
ek kanun tasarısı münasebetiyle 501 

Ahmet Türkel (Ticaret Bakanı) -
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 690,694,695, 

696 
Salih Türkmen (Ağrı) - Arsa Ofisi 

kanunu tasarısı münasebetiyle 366,367,376, 
401,409,413,421 

- Avukatlık kanunu tasarısı müna
sebetiyle 76,87,96,153,154,177,186 

- Çalışma müddeti bittiğinden Birle
şime devam olunması hakkında verilen 
önerge münasebetiyle 325 

- Çeşitli vergi kanunlarında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı-
sı .münasebetiyle 305 

- 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kanunum bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 696,701 

- Milletlerarası münasebetlerin yürü-
rütüknesi ve koordinasyonu hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 

- 1 5 . 7 . 1 9 6 5 tarih ve 654 sayıli 
Toplum Zabıtası Kurulması hakkında 
kanuna ek kanun tasarısı münasebe
tiyle 

612 

504 

u 
Ömer Ucuza! (Eskişehir) - Arsa Ofisi 

kanun tasarısı münasebetiyle 204,212,213,257, 
424,425 

- Avukatlık kanunu tasarısı müna
sebetiyle 73,95,104,149,154,158,180 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 8 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 23 

- Gece öğretimi yapan üniversiteler
de öğretim üyeleri ile yardımcılarına 
ve diğer personele ek ücret verilmesi
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle 438 

- Gündemde bulunan tasan ve tek
lifleri ve Hükümetin denetimi üe ilgili 

konulan görüşmek üzere, Genel Kurulun 
Çarşamba günleri de toplanmasına dair 
önergeler münasebetiyle 521 

- 2284 sayıh Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 686 

- 1 5 . 7 . 1 9 6 5 tarih ve 654 sayıh 
Toplum Zabıtası Kurulması hakkında 
kanuna ek kanun tasarısı münasebe
tiyle 497,501,502,508,510,513,546 

- Usul hakkında 
- 7402 sayılı Sıtmanın imhası hak

kındaki Kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müessese
lerinde çalışan bilumum memur ve hiz-

27 



metlil'erin intibakları hakkındaki kanım 
teklifi münasebetiyle 

Saffet Ural (Bursa) - Arsa Ofisi ka
nunu tasarısı münasebetiyle 

- Köy yolları ve köylerin elektriklen-
dirilmesi işinin geçen yıllara nazaran 
yavaşladığına yol ve elektrik 1/3 hisse-
îerini temin için meraların ekime açıl
dığına dair 

- T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra 

Mehmet Varışlı (Konya) - 1 5 . 7 . 1 9 6 5 
tarih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası Ku-
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Sayfa 

678 

423 

645 

Sayfa 

V 

bir (e) fıkrası eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 560,576,578,579, 

587 

Ahmet Üstünoğlu (Sağlık Bakan
lığı Müsteşarı Muavini) - 7402 sayılı Sıt
manın imhası hakkındaki kanuna ek, Sıt
ma Eradikasyonu merkez ve taşra teşki
lât ve müesseselerinde çalışan bilumum 
memur ve hizmetlilerin intibakları hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 670 671 

675,676 

rulması hakkında kanuna ek kanun ta
sarısı münasebetiyle 535,536,542 

İsmail Yeşilyurt (Yozgat) - Avukat
lık kanunu tasarısı münasebetiyle 39 

Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) - Cumhu
riyet Senatosunda verilen öncelik ve 
ivedilik önemeleri sebebiyle yürütme orga
nının denetimi ile ilgili konuların gö
rüşülmediğine dair 483 484 486 

* - Gündemde bulunan tasarı ve tek
lifleri ve Hükümetin denetimi ile ilgili 
konuları *örüşmek üzere Genel Kurulun 
Çarsamba°günleri de toplanmasına dair 
önemeler münasebetiyle 520 

' - 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayıîı 
Toplum Zabıtası Kurulması hakkında 
kanuna ek kanun tasarısı münasebe
tiyle 501,510,511,512,513,514 

Alâeddin Yılmaztürk (Bolu) -
15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Toplum 
Zabıtası Kurulması hakkında kanuna ek 
karnın tasarısı münasebetiyle 542 

Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) -
Avukatlık kanunu tasarısı münasebe
tiyle 87 95,178 

*>*« 


