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TOPLANTI : 4

MİLLET
TUTANAK

MECLİSİ
DERGİSİ

CİLT : 32
31 . 1 . 1969 tarihli 41 nci Birleşimden
13 . 2 . 1969 tarihli 50 nci Birleşime kadar

1969
T. B. M. M. Matbaası

Fihrist
ÇEŞİTLİ İŞLER
Sayfa
—• Bütçe görüşmeleri usulüne dair Baş
kanlığın açıklaması ve aynı konuda 3 Grup
temsilcisinin önergesi
430 :431
— Bütçe üzerindeki söz kaydına dair
Başkanlığın açıklaması
503

Sayfa
— Misafir

ve

ziyaretçilerin hareket

tarzlarına ilişkin talimatnamenin tatbika
tında sayın üyelerin vazifelilere yardımcı
olmalarına dair Başkanlığın açıklaması

705

KANUNLAR
No.
Cilt Sayfa
1099 — Ankara Üniversitesi kuruluş
kadroları hakkındaki 5239 sayılı
-Kanuna ek Adana Ziraat Fakül
tesi kuruluş kadroları Kanunu 20 429
21 585
23 79,
543:554
27 238,
505
28 201:
202
31 296
32 81:
83
1100 — 1968 Kalkınma
kında (Kanun

İstikrazı hak-

28
6
29 489
30 515:
542,567,577:580,628,629,668,670:673

1101 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa ek
ve geçici maddeler eklenmesine ve
bu kanunun bâzı*" hükümlerinin
kaldırılmasına dair Kanun
28 951
29 489
30 43:
72,90,122:125,139,163,188 :191,239:
240,248,273:267,286,328,353:356
31 513
32
2,
316 ;328

Cilt Sayfa
No.
1102 — İmar ve İskân Bakanlığı ku
ruluş ve vazifeleri hakkında 7116
sayılı Kanunun 3 ncü ve 7 nci
maddelerinin; değiştirilmesine, bu
kanuna bir • madde eklenmesine
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin İmar ve İskân Ba
kanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında Kanun
28
6
29 148
31 97:
105
1103 — 2262 sayılı Sümerbank Kanu
nunun 6606 sayılı Kanunla değiş
tirilen 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun
28 618
29 309
30 28:6
301,328,361:364,373,374,387,388:
391,425,454,455:458,466,500,501:504,
515,567,569 -.572
1104 — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anaya
sasının 24 ve 25 nci maddelerini
değiştiren metinlerinin onayı hak
kında Kanun
'22 87
27 508
29 308
30 562:
562:563,597,598:601
30 11,
11,90,98:101,138,162,164:167,239,240,
248,249 ;252,285,286,327,329:332

_ 4 —
KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER

&ayfa
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 275 sayılı 'Toplu İş 'Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun tekli
finin, 2/796 esas sayılı kanun teklifini,
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyo
na havalesi
504
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul 'Üye
si Rifat Öztürkçine'nin, 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı
maddelerine fıkralar eklenmesi ve bâzı
fıkralarının çıkartılmasına dair kanun
teklifinin Geçici Komisyona havalesi ve
İçişleri Komisyonundan da 5 kişinin ko
misyonlarına katılması
504
—-İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'm;
2,75 sayılı 'Toplu İş iSözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanununun 20 nci maddesi 3 neü

bendinin değiştirilmesine dair 2/728 sa
yılı kanun teklifinin 2/796 sayılı kanun
teklifim görüşmek üzere kurulan Geçici
Komisyona havalesi
504
— Sakarya Milletvekili KadHİ Eroğan
ve Kars Milletvekili Turgut Göle'nin
«25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanunu ile 298 sayılı Se
çimlerin' temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanunlara
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair
kamın teklifi» nin, havale edilmiş olduğu
İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonla
rından seçilecek 6 şar üyeden kurulu bir
Geçici Komisyonda görüşülmesi
431
— Yargıtay kanunu tasarısının, bu
konudaki teklifleri görüşmek üzere kuru
lan Geçici Komisyona havalesi
503:504

£MRA ÖNERGESİ
MECLİS ARAŞTIRMRA
—Konya Milletvekili <S. Faruk Önder
ve üç arkadaşının, 1969 Bütçesinin Cum
huriyet (Senatosundaki görüşülmesi sıra-

smda serd olunan bâzı iddiaların vâridolııp olmadığı konuşumla bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/49) 315:

ÖNERGELER
— A. P. Grup Başkanvekili ıSabit Os
man Aveı'nm, gündemde bulunan dai
mî komisyonlarla iki Araştırma Komisyo
nundaki açık üyeliklere yapılacak seçim
lerin bütçe görüşmelerinden sonraki ilk
birleşime ertelenmesine dair önergesi
432
— IBütçe görüşmeleri usulüne dair
Başkanlığın açıklaması ve aynı konuda 3
grup temsilcisinin önergesi
430:431
ve

—• (Sakarya Milletvekili Kadri Eroğan
Kars Milletvekili Turgut Göle'nin

«25 . 5 . 196.1 tarih ve 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanunu ile 298 sayılı Seçimle
rin temel hükümleri ve seçmen kütükleri
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine ve bu kanunlara bâzı
madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun
teklifi» nin, havale edilmiş olduğu İçişle
ri, Adalet ve Anayasa komisyonlarından
seçilecek 6 şar üyeden Kurulu bir 'Geçici
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi

431

RAPORLAR

Adalet Komisyonu raporları
— Asayişe müessir bâzı fiillerin ön
lenmesi hakkındaki kanun
tasarısına
dair (1/443)

233

— Uyuşturucu maddelerin murakabe
si hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/173)

233

Sayfa
— 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayıh
Kat Mülkiyetti Kanununun 51 nci madde
sinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/607)

242

Bütço Karma Komisyonu raporları
— Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısı hakkında (1/568)
428
— 1969 yılı 'Bütçe kanun tasarısı hak
kında (1/567)
427:428,528:546,547:583,583:
623,630:659,660 :705,705 :741
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanu
nu tasarısına dair (1/570)
429
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı
na dair (1/572)
428
— Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka
nunu tasarısına dair (1/573)
428
— Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısına dair (1/574)
428
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasa
rısına dair (1/575)
428
—• İstanbul Teknik Üniversitesi 1969
yılı Bütçe kanunu tasarısına dair (1/577) 428
— İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısına dair (1/576)
428
-— Karayolları Genel Müdürlüğü 1969
yılı Bütçe kanunu tasarısına dair (1/758) 428
— Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısına dair (1/579)
428:
429
— 'Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısına dair (1/582)
429
— Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısına dair (1/580)
428
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yı
lı Bütçe kanunu (tasarısına dair (1/581)
428
Çalışma Komisyonu raporları
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınma
sına dair kanun teklifi ile İstanbul Millet
vekili Kaya Özdemir'in, 931 sayılı İş Ka
nununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi
hakkındaki kanun teklifine dair (2/745,
2/797)

57

Sayfa
— 'Tarımda asgari ücret tesbiti usulle
ri 'hakkında 99 ısayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkın
da (1/412)
61:70,123:126,158,199:202
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Sosyal güvenlik hakkındaki anlaşma
nın onaylanmasının uygun
bulunduğuna
dair kanun tasarısı hakkında (1/530)
78:79,
143:148,158,219:222
r j * 11» -

Dışişleri Komisyonu raporları
— 'Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya
sası ile son prokolü ve (bunlara bağlı Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta
Biriliği arasındaki , akasmaların
onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı hakkında (1/545)
80:81,151:154,159,
227:230
— Tarımda asgari ücret tesbiti usul
leri (hakkında 99 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkın
da (1/412)
61:70,123:126,158,199:202
— Türkiye
Cumhuriyeti 'Hükümeti,
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ara
sında emniyet kontrolünün uygulanması
hususunda anlaşma ve işjbu anlaşma ile il
gili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Amerika
Birleşik Devletleri (Büyükelçiliği arasında
teati edilen mektupların onaylanmasına
dair kanun tasarısı hakkında (1/584)
73:78,
139:142,158,215:218
— Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ilfâ
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Sosyal güvenlik hakkındaki anlaşmanın
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı hakkında (1/530)
78:79,143:
146,158,219:222
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Halk Cumlıuriyeti Hükümeti
arasında/28 Aralık 1967 tarihinde Anka
ra'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında
hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile
hudut işaretlerinin, bakımı hakkında an
laşma» ile bu anlaşmanın ekleri olan «Türk

Sayfa
Bulgar Hudut komisyonlarındaki heyetle
rin faaliyet bölge ve kusmalarının voj bu
heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin
tesbiti halikında (1) numaralı > Protokol»
ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hu
dut işaretlerinin muhafazası, bakımı, ona
rımı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında
(2) numaralı protokol» un onaylanmasına
dair kanun tasarısı hakkında (1/484)
72:73,
135:138,158,211:214
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilö
Haşimî Ürdün Kırallığı arasında imzalan
mış olan Kültür Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında (1/531)
70:71,127:130,158,203:
206
— Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Ara
bistan 'Kırallığı Hükümeti arasında Hava
Ulaştırmasına dair 12 Haziran 1968 tarih
li anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısına dair
(1/548)
79:80,147:150,158,223:226
— 3 Mayıs 1967 tarihimde Monte Carlo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına
dair sözleşmenin onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkında kanun tasarısına da
ir (1/600)
(57
—• 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'
da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti
arasında Kültür Anlaşması» nm onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı hakkında (1/544)
71:72,131:134,158,
207:210
Geçici komisyonlar raporları

den kurulu
(1/157)

Geçici

Sayfa
Komisyon raporu
0:42,53,61,119:122

— Avukatlık kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal 'Sarıibrahimoğlu
ve 7 arkadaşı, Konya Milletvekili Fakih
Öz fakih ve 21 arkadaşı ve Eskişehir Mil
letvekili İsmet Angı ve 2 arkadaşının,
Avukatlık kanunu teklifleri ile Çalışma
ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den. kurulu Geçici Komisyon raporu
(.1/313, 2/1, 2/54, 2/445)
42:52,86:118,338:
350,351:374,i374:419
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin
kaldırılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/557)
2,316:329
— 1969 yılı Bütçesinin finansmanı için
Vergi kanunlarında değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve İçişleri,
Ulaştırma, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurallı Geçici Komisyon raporu
(1/588)
242,505:520
— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gti
ni üşapala ve 21 arkadaşı, Kayseri Millet
vekili Feyyaz Koksal ve 10 arkadaşı ile
An kana milletvekilleri Ali Rıza Çetine r
ve Zühtii Pehlivanlı'nm, Emekli .Sandıkla
rı ile Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm Sigor
taları kanunlarına tabi işyerlerinde geçen
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228
sayılı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir maddenin kaldırılma
sına dair kanun teklifleri ve Çalışma,
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen
6 şar üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (2/756, 2/620, 2/683)
233

— Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun, Çalışma 'Bakanlığı kuruluş ve
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
— T. C. Emekli (Sandığı Kanununun
nun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının de
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra
ğiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler
6306 sayılı Kanunla eklenen (d) fıkraeklenmesi hakkında 864 sayılı Kanunun
si ve geçici maddenin değiştirilmesi hak
geçici maddesine bir fıkna eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Millî Sa
kında kanun teklifi ve Maliye, Çalışma
vunma ve Plân komisyonlarından seçilen
ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden
5 er üyeden kurulan Geçici Komisyon ra
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/690)
429
poru (1/237)
440:461
— Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İs
— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kân ve Plân komisyonlarından 5 vr üyeI kası kanım tasarısı ve Ticaret, Maliye ve
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Sayfa
Plân komisyonlarından -6 şar üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/606)
429
— Türk vatandaşlarına aidolup Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyetince
millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasarı
sına dair Cumhuriyet ISenatosu Başkanlığı
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca
yapılan değişiklikler hakkında >( 1/386) 83:
86
—• Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Tütün ziraati kanunu teklifi ve Mani
sa Milletvekili ıSami Binicioğlu ile Sinop
Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Tütün ve
Tütün Tekeli kanunu teklifi ve Tarım,
Ticaret, İçişleri, Adalet, Gümrük ve Tekel
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er
üyeden kurulu ıGeçici Komisyon raporu
(1/205, 2/198, .2/362)
159:198,243 ;287,287 :
310,316,420:423
İçişleri Komisyonu raporları
— 654 sayılı Toplum zabıtası kurulma
sı hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/565)
233
— Asayişe müessir bâzı fillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/443)
233
— Jandarma Kanununda değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısına dair
(1/217)
233
— Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve
genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci
maddesinin (C) fıkrasının değiştirilmesi
hakkında kanun teklifine dair (2/288)
233
— 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı
Toplum zabıtası kurulması hakkında Ka
nuna ek kanun tasarısına dair (1/559) 233,461:
474
— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı hakkında (1/163)
233
— Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti
ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 28 Aralık 1967 tarihinde An
kara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti

ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında
hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile
hudut işaretlerinin bakımı hakkında an
laşma» ile bu anlaşmanın ekleri olan
«Türk - Bulgar Karma Hudut komisyon
larındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kı
sımlarının ve bu heyet başkanları daimî
ikamet yerlerinin tesbiti hakkında (1)
numaralı Protokol» ve «'Türk - Bulgar hu
dudu üzerindeki hudut işaretlerinin mu
hafazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi
ilo kontrolü hakkında (2) numaralı pro
tokol» ün onaylanmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/484) 72:73,135:138,158,211:
214
— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı
Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkında
ki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve ('E)
fıkralarının değiştirilmesine dair kanun
teklifi hakkında (2/258)
233
— Uyuşturucu maddelerin murakabe
si hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısına dair (1/173)
233
(Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecdisi
misyonlarından kurulu)

ko

Karma Komisyon raporu
— Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları
kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosun
ca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında (1/398) 81:83
Maliye Komisyonu raporu
— O el ir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi ve bir kısım hükümleri
nin kaldırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963
tarih ve 202'sayılı Kanunun 642 ve 890
sayılı kanunlarla
muaddel geçici 4 ncü
maddesinin değiştirilmesi (hakkındaki ka
nun tasarıısma dair (1/592)
233,432,440,492:
495,605,522:523,'528,624:627
Millî Eğitim Komisyonu raporları
—• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Haşimî Ürdün Kırallığı arasında imzalan-
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Sayfa
mış olan Kültür Anlaşmasının
onaylan
masının uygun bulunduğuna dair'kanun
tasarısı hakkında (1/531) 70:71,127.•'130,158,203:
206
— 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti
arasında Kültür Anlaşması» nın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı ıhakkında (1/544) 71:72,131:134,158,207:
210
Millî Sabanına Komisyonu raporları
— Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/217)
233
— Rize (Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün,
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi ve geçici 18 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında j( 2/681)
335:338
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında 28 Aralık 1967 tarihinde Anka
ra'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında
hudut olaylarınım, önlenmesi ve halli ile
hudut,'işaretlerinin bakımı hakkında anlaş
ma» ile bu anlaşmanın ekleri olan i«Türk Bulgar Karana Hudut komisyonlarındaki
heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının ve
bu{ heyet başkanları daimî ikamet yerleri
nin tesbiti hakkında (1) numaralı Protokol»
ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hu
dut işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi dle kontrolü hakkında
(2) numaralı protokol» ün onaylanmasına
dair kanun tasarısı hakkında (1/484) 72:73,135:
138,158,211:214
— 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına
dair sözleşmenin, onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına
dair (1/600)
57
— Zonguldak Milletvekili Kemal Do
ğan (Sungun ve 34 (arkadaşının, Silâhlı
Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mü
hendis stlbayİâra taamıihBit verilmesi hak
kındaki k a r t a töefel&ne dair (2/496)
329:334

Sayfa
Plân Komisyonu raporları
—<654 sayılı Toplum zabıtası kurulması1
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
hakkında (1/065)
233
— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin ' değiştirilmesi, bu kanuna Ibâzı
hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümle
rinin kaldırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963
tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890 sa
yılı kanunlarla muaddel geçici 4 noü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/592)
233,432:440,492:495,505,
522:523,528,624:627
— 15 . 7 . 1965 ıtarih ve 654 sayılı
Toplum zabıtası kurulması hakkında (Ka
nuna ek kanun tasarısına dair (i/559) 233,461:
474
— Zonguldak Milletvekilli Kemal Do
ğan Sungun ve &4 arkadaşımın, Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muvazzaf yüksek mühen
dis ve mühendis subaylara tazminat veril
mesi hakkında kanun teklifine dair (2/496) 329:
334
Sağlık ve ıSösyal Yardım Komisyonu raporu
— Uyuşturucu maddelerin murakabesi
hakkındaki kanunun 23 ve 28 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısına dair '(1/173)
233
Tarım Komisyonu raporları
— Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri
hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/412)
'01:7O,123:126,158,199:202
— Uyuşturucu maddelerin murakabesi
hakkındaki Kamunun 23 ve 28 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/173)
233
Ulaştırma Komisyonu raporları
— Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasa
sı ille son protokolü ve bunlara bağlı Birleş
miş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Bir
liği arasındaki anlaşmaların onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sı hakkında (1/545)
81,151:154,159,227:230
— Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Ara
bistan Kırallığı Hükümeti arasında Hava

0—
Sayfe

Sayfa
duğu hakkındaki
(1/543)

Ulaştıranasma dair 12 Haziran 1968 tarihli
anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun

kanun tasarısına dair
79:80,147 :150,158,223:226

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER
dair
432
— Daimî komisyonlardaki açık üye
liklere seçim yapılmasına dair
237:239,243
— İki Araştırma Komisyonundaki açık
üyeliklere seçim yapılmasına dair 237:239,243

Seçimler
— A. P. Grup Başkanvekili Sabit Os
man Aveı'mn, gündemde bulunan daimî
komisyonlarla iki Araştırma Komisyonun
daki açık üyeliklere seçim yapılmasına

SORULAR VE CEVAPLAR
SÖZLÜ SORULAR
Başbakandan
— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in
İstanbul Belediye başkanlarının radyo
konuşmalarına dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/824)
B)

YAZILI

VE

157

SORULAR

Başbakandan
— Konya Milletvekili S. Faruk Önder'in, Konya havzasında su baskınından
zarar görenlere tazminat verilmesine dair
Başbakandan yazılı sorusu (7/1038)

157

Çalışma Bakanından
— Ankıara ıMilletvekili Rıza Kuas'm,
bâzı işkollarında, 1949 dan bu yana ku
rulan ve fesholunan sendikalara dair so
rusu ve Çalışma Bakanı Turgut Toker'in
yazıl cevabı (7/839)
476:477
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Aydın'm, Cine ilçesinde inşası dü
şünülen Karpuzlu Barajına dair Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı
sorusu (7/1044)
499
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in Ertuğrul Gazi ma
hallesindeki yolun kurulanmasına dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
yazılı sorusu (7/1035)
157
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'un elektrik enerjisi ihtiya
cının karşılanmasınla dair İmar ve İskân,

CEVAPLARI

İçişleri Bakanından
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
İsparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü kasabası Belediye Başkanına dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/825)
VE

499

CEVAPLARI

Sanayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından yazılı sorusu (7/1042)
312
İçişleri Bakanından
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Ho
rasan'da vukubudıan hâdiselere ve orta
okul müdürünün Erzurum'a nakil sebebi
ne dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı
llhami Ertem ile İçişleri Bakanı Faruk
Sükan'm yazılı cevapları (7/971)
484:485
— İstanbul Milletvekili Abdurrahman
Şeref Lâç'm, İstanbul Belediye Meclisi
nin hukukî durumuna dair İçişleri Baka
nından yazılı sorusu (7/1031)
57
— 'Sakarya Milletvekili
Hayrettin
Uysal'ın, Ankara Belediyesinin, 1960 yı
lından önceki inşaat işleri için, mütaahhitlere olan borcuna ve bunları hangi
şartlarla ödediğine dair sorusu ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın yazrlı ceva
bı (7/859)
478:479
— Sivas 'Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, Küçük 'Meydan Sahnesinin
kapatılmasına dair sorusu ve İçişleri
Bakanı Faruk iSükan'm yazılı cevabı
(7/695)
474:476

— 10
Sayfa

imar ve İskân Bakanından
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zoytinoğlu'nuıı, Eskişehir depremi dolnyısiyle
köylerde yapılan evlerin bedellerinde, tek
rar '% 50 indirim yapılmasına dair İmar
ve İskân. Bakanından yazılı
sorusu
(7/1037)
157
— İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'm, 488 ve i3;31 sayılı kanunlarm tat
bikatına dair İmar ve İskân Baklanından
yazılı sorusu (7/1040)
312
— 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Adapazarı depreminde evleri yıkı
lanlardan yardım alaınıyanlara dair İmar
ve İskân
Baklanından
yazılı sorusu
(7/1043)
499
— Trabzon Milletvekili Ali Hıza Uzuner'in, Trabzon'un elektrik enerjisi ihtiya
cının karşılanmasına dair İmar ve İskân,
ıSıanayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından yazılı sorusu (7/1042)
312
Köy işleri Bakanından
—Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in Ayvalı köyüne içme
suyu teminine ve Hazineye ait toprakla
rın tevzi edilmesine dair Köy İşleri Ba
kanından yazılı sorusu (7/103(5)
157
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Köy İşleri Bakanlığınca hazır
laman tasarılara, dair sorusu ve Köy İş
leri Bakanı Salâhattin Kılıç'm yazılı ce
vabı (7/997)
487
-—• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nuıı, Sivrihisar'ın Buzluca ve Çandır
köylerindeki toprak tevziinden
istifinde
ettirilmiyenlcre dair Köy İşleri Bakanın
dan yazılı sorusu (7/1034)
157
— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu'nun Taş
köprü ilçesine bağlı Urgancı ve ıSamanlıören köylerinin sulama işine dıair Köy İş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/1041)
312
Maliye Bakanından
— Eskişehir MiMıeltlvofciili Aziz Zeytinoğlu'nun, İstiklâl Madalyası alanlara, maaş
bağlanmasından imtina edilip
edilmedi
ğine dair Maliye Bakanından yazılı soru
su (7/10:33)

157

Sayfa
Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Amerika Birleşik Devletleri ile yapı
lan anlaşma ıgereğince getirilen araçların
dağıtımına dair .sorusu ve Maliye Bakanı
Cihat Bilıgehan'ın yazılı cevabı (7/946)
479:
483
Millet Meclisi Başkanından
— Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün, İçişleri Bakanlığı bütçesinden 1967
ve 1963 yıllarında, belediyere gönderilen
ödeneklere dair ısorusu ve Millet Meclisi'
Başkanı Ferruih Bozbeyliinin yazılı ceva
bı (7/1005)
488
Millî Eğitim Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Millî ıSavımıma hizmetini öğretmen
olarak yapanlara da eğitim ödeneği veril
mesine dair ısorusu ve Millî Eğitim Baka
nı İlhaımi Ertem'in yazılı cevabı (7/1015) 488:
490
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'in, Aydın'a bağlı Köşk bucağının ilk
ve ortaokul ihtiyacınım karşılanmasına
dair Millî Eğitim Bakanından yazılı soru
su (7/1046)
499
— Bursa Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, okul kitaplarındaki 27 Mayıs konuları
na dair Millî Eğitim Bakanından yazılı
sorusu (7/1029)
57
— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali
sanın, Devlet Operasmdaki huzursuzlu
ğun giderilmesine dair Millî Eğitim Ba
kanından yazılı sorusu (7/1039)
157
— Erzurum Milletvekili Adnan Şemyurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Ho
rasan'da vukubulan hâdiselere ve ortao
kul müdürünün Erzurum'a nakil sebebine
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 11hami Erteni ile İçişleri Bakanı Faruk Su
ltan'in yazılı cevapları (7/971)
484:
485
— Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin
Erzurum Kız Lisesi ihtiyaçlarının karşı
lanmasına dair sorusu ve Millî Eğitim
Bakamı ilihami Ertemin yazılı cevabı
(7/1017)
490:491
— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin,
çocuk zammı ve eğitim ödeneklerinin za-
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manında ödenmesine dair sorusu ve Millî
Eğitim Bakanı llhami Er.tem'in yazılı ce
485:
vabı (7/986)
487
(Millî Savunma Bakanından
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, vazife esnasında sakat kalan bir erin
durumuna dair sorusu ve Millî ıSavunma
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı ceva
487:
bı (7/1002)
488
ıSağhk ve iSosyal Yardım (Bakanından
— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Pozantı ilçesinde hasta
ne veya bir sağlık merkezi açılmasına
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
yazılı sorusu (7/1030)
57
— Aydın Milletvekili 'M. Kemal Yıl
maz'm, Ana - Çocuk sağlığı merkezlerinde
ve köylerde çalışan ebelerin izin ve yolluk
durumlarına dair Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından yazilı sorusu (7/1045)
499
Sanayi Bakanından
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'un elektrik enerjisi ihtiyacı
nın karşılanmasına dair İmar ve İskân,
Sanayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlarından yazılı ısorusu (7/1042)

312

Tarım Bakanından
— Zonguldak Milletvekili Kâmil Kırıkoğlu'nun, Adıyaman Bölge Ziraat Oku
lunun inşa edileceği yere dair Tarım Ba
kanından yazılı sorusu (7/1032)

57

Ticaret Bakanından
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Aydın'm Kuyucak ilçesi Ziraat Ban
kası Sulbe Müdürüne dair sorusu ve Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı
(7/951)
483:
484

Tasarıları
— 654 sayılı Toplum zabıtası kurul
ması hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ıncü
maddelerinin değiştirilmesine dair (1/565) 233
— Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısı (1/568)
428
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek

Sayfa
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları
kanunu tasarısı (1/398)
81:83
— Arsa Ofisi kanun tasarısı (1/157)
6:42,
53,61,1119:122
— Asayişe müessir bâzı fiililerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı (1/443)
233
— Avukatlık kanunu tasarısı (1/313) 42:
52,86:118,338 :350,351:374,374:419
— Teden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1969 yılı (Bütçe kanunu tasarısı (1/569)
428
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin
kaldırılmasına daiir (1/557)
2,316:329
— 1968 yılı 'Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da (1/616)
499,526
— 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı
(1/567)
427:428,528:546,547:583,583:623
630:659,660:705,705:741
— 1969 yılı Bütçesinin finansmanı için
Vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında (1/588)
242,505:520
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu
tasarısı (1/570)
429
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (1/617) 499,
526
— Devlet <Su İşleri Genel Müdürlüğü
1969 yılı (Bütçe kanunu tasarısı (1/571)
428
— ıDevlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı
(1/572)
428
— Dünya Posta birliği Kuruluş Yasa
sı ile son protokolü ve bunlara bağlı (Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta
Birliği arasındaki anlaşmaların onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/545) 80':
81,151:154,159,227 >230
— Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/613)
312
— Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısı (1/573)
— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı

428
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hükümler eklenmesi ve bir kısım hüküm
lerin kaldı film ası hakkındaki 19 . 2 . 1963
tarih ve 202 sayılı Kanunun 042 ve 890 sa
yılı kanunlarla muaddel ^ceici 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/592)
233,
432 :440,492-495,505,522 :523,528,024 :G27
— Hacettepe Üniversitesi 1909 yılı
Bütçe kanunu tasarısı (1/574)
428
—- Hudut ve ıSahiller Sağlık dene] Mü
dürlüğü 1909 yılı Bütçe kanunu tasarısı
(1/575)
428
— istanbul Teknik Üniversitesi 1909
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/577)
428
— İstanbul Üniversitesi 1909 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve 1909 Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair
d/570)
428
— Jandarma Kanununda, değişiklik
yapılması hakkında (1/217)
233
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1908
yılı Bütçe. Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında. (1/018) 499,520
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1909
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/578)
428
— 15 . 7 . 1905 tarih ve 054 sayılı Top
lum zabıtası kurulması hakkında Kanuna
ek kanun tasarısı (1/559)
233,401:474
—• Onman 'Genel Müdürlüğü 1909 yılı
Bütçe kanunu tasarısı (1/579)
428:429
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1909 yılı
Bütçe kanunu tasarısı (1/582)
429
—• Polis Vazife ve iSalfıhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine
dair (1/103)
233
— Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında kanunun 7 nci
maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesi
hakkında (1/012)

57

— Tanında asgari ücret tesıbiti usul
leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair (1/412)
61:70,123:126,158,
199,202
— Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı (1/580)
428
— Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı (1/205)
159:198,243:287,287:310,310,420:
423

Sayfa
— Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti,
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ara
sında emniyet kontrolünün
uygulanması
hususunda anlaşma ve işbu anlaşma ile il
gili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Amerika
Birleşik Devi etleri Büyükelçiliği arasın
da teati edilen mektupların onaylanması
na dair (1/584)
73:78,139:142,158,215:218
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Sosyal güvenlik hakkındaki
anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair (1/530)
78:79,143:140,158,219:222
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilo
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında 28 Aralık 1907 tarihinde Ankara'
da imzalanan «Türkiye
Cumhuriyeti ile
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında
hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile
hudut işaretlerinin bakımı hakkında an
laşma» ile bu anlaşmanın ekleri olan
«Türk - Bulgar Karma Hudut Komisyon
larındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kı
sımlarının ve bu heyet başkanları daimî
ikamet yerlerinin tesbiti hakkında (1) nuımaralı Protokol» ve «Türk - Bulgar hudu
du üzerindeki hudut işaretlerinin muhafa
zası, bakımı, onarımı, ve yenilenmesi ilo
kontrolü hakkında (2) numaralı protokol»
ün onaylanmasına dair (1/484)
72:73,135:138,
158,211:214
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Haşimî Ürdün Kıra'llığı arasında imzalan
mış olan Kültür Anılaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair (1/531) 70:71,
127:130,1158,203:206
— T. C. Emekli Sandığı Kanununun
04 ncü 'maddesine (ç) fıkrasından sonra
0300 .sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası
ve geçici maddenin değiştirilmesi hakkın
da (L/237)
440:461
— Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Ara
bistan Kırallığı Hükümeti arasında hava
ulaştırmasına dair 12 Haziran 1968 tarih
li anliişmanm onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında (1/543)
79:80,147:150,158,
223:226
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— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası kanun tasarısı (1/606)
429
—• Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan inal, hak ve menfaatle
rin tasfiyesi hakkında (1/386)
83:86
— Uyuşturucu maddelerin murakabesi
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında (1/173)
233
3 Mayıs 1967 tarihimde Monte Carlo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına
dair sözleşmenin onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkında (1/600)
57

Sayfa
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı (1/581)
428
— Yargıtay kanunu tasarısı (1/524) 503:504
—• 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Senegal Cumhuriyeti
Hükümeti
arasında Kültür Anlaşması» nm onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/544) 71:72
131:134,158,207:210
— 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesi
nin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (1/607)
242

TEKLİFLER
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibralıimoğlu ve 7 arkadaşının Avukatlık Kanu
nu teklifi (2/1)
42:52,86:118,338:350,351:374,
374:419
— Amasya Milletvekili Nevzat Soner'
in, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ile
Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve
taşra teşkil âtına dâhil kadrolarda çalışan
ların intibakları hakkında kanun teklifi
(2/819)
232
— Ankara Milletvekilleri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlının, Emekli San
dıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm
Sigortaları kanunlarına tabi işyerlerinde
geçen •hizmetlerin birleştirilmesi hakkında
ki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine ve bir maddenin kaldırıl
masına dair kanun teklifi (2/683)

233

— Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun, Çalışma Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesi ve bu kanuna yeni maddeler eklen
mesi hakkında 864 sayılı Kanunun geçici
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
(2/690)

429

—• Antalya. Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
(2/91)

504

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, İsmail Akçay'm takdirname ve altın
madalya ile taltifi hakkında kanım tekli
fi. (2/817)
57
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'ııuı, Tütün, ziraati kanunu teldifi (2/198) 159:
198,243 :2S7,2S7 :310,316,420 :423
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Vyosi lîifat öztürkeiue'niu, 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanununun
bâzı
maddelerinin
değiştirilmesi
ve
bazı maddelerine fıkralar eklenmesi ve
bâzı fıkralarının (;ıkartılm,asına dair ka
nun teklifi (2/5G3)
504
— Erzincan .Milletvekili Âdil Sağıroğlıı ve Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagiin'ün, Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (2/825)
427
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt ve 4 arkadaşının, il özel idare ve
belediyeler kuruluşlarındaki sayman ve
Kayman mutcmetleriyle kıymet muhafız
larına aylık tutarlarının % 50 si kadar
aylık kasa tazminatı verilmesine dair ka
nun teklifi '(2/820)
232
—• Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve
2 arkadaşının Avukatlık kanunu teklifi
(2/445)
42 :52,86 :118,338 :350,35i :374,
374:419
— İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci
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Sayfa
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/797)
57
— İstanbul (Milletvekili Kaya Özdemir ve 2 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 ncü maddesinin (C) ben
dinin kaldırılması hakkında kanun tekli
fi (2/796)
504

Sayfa
kanunlarına tabi işyerlerinde geçen hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 228
sayılı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir maddenin kaldırıl
masına dair kanun teklifi (2/620)
233
— Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve
genel tatilleri hakkındaki Kanunun 2 nci
maddesinin (O) fıkrasının değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi (2/288)
233

— İstanbul 'Milletvekili Kaya Özdemir ve iki arkadaşının 275 sayılı Toplu
İş ISözlcşmesi 'Grev ve Lokavt Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/791)

— Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve
9 arkadaşının, Orman Yüksek Mühendisli
ği hak ve yetkileri hakkında (2/824)
823
— Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve
10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
(2/823)
232:233
— Konya Milletvekili Fakih Özfakih
ve 21 arkadaşının, Avukatlık kanunu
teklifi (2/54)
42:52,86:118,338:350,351:
374,374:419
— Manisa Milletvekili Sami Binioioğlu
ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Tü
tün ve tütün tekeli kanunu teklifi (2/362) 159:
198,243:287,287:310,316,420:423
— Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün,
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun geçici 4 ncü maddesinin .değiş
tirilmesi ve geçici 18 nci maddesine bir
fikra eklenmesine dair kanun teklifi (2/631) 335:
338

504

— İstanbul' Milletvekili Kaya özde-'
mir ve 3 arkadaşının, Çalışma Bakanlığı
nın Kuruluş
ve görevleri hakkında
28 . 1 . 1966 gün ve 4841 sayılı Kanuna
bir madde eklenmesi hakkında (2/821)
232
— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 3656 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
(2/816)
— İstanbul 'Milletvekili Reşat Ülker'in,
kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınma
sına dair (2/745)

2

57

— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ve 21 arkadaşının, Emekli San
dıkları ile Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm
sigortaları kanunlarına tabi işyerlerinde
geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkın
daki 228 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bir maddenin kal
dırılmasına dair teklifi (2/756)

233

— İzmir Milletvekili iŞeref Bakşık'ın,
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanununun 20 nci maddesi 3 ncü
bendinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi (2/728)

504

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve
9 arkadaşının, 7334 sayılı İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademileri Kanununa geçici
bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/822)
232
— Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal
ve 10 arkadaşının, Emekli Sandıkları ile
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ım, 274 sayılı Sendikalar
Kanununun
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/832)
499,527
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral'm,
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 102 nci maddesini değiştiren 545 sayı
lı 3 ncü maddesine fıkra eklenmesine dair
kanun teklifi (2/831)
499,527
— Sakarya Mıiılleıtvolkili Kadiri E:roğaıı ve Karış Milletvekili Turgut Göflie'min, 25 . 5 . 1961 ' tarih ve 3066 sa
yılı Milletvekilli Seçiimi Kanunu ile 298
islayjilı
Seçimlerin
Tenıicl
Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kamunun
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'Sayfa
ıbâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanunlara bâzı maddeler ve fıkralar ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/826)
427,431
— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi
binasının önüne aziz Atatürk'ün heykelinin
yapılmasına dair kanun teklifi (2/833) 499,627
— Trabzon Milletvekili Aıhımet Şener
ve Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın Mil
lî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel
komutanlığında çalışan sivil memur ve
hizmetlilerin tayın bedellerinin 165 liraya
çıkartılmasına dair kanun teklifi (2/818)

Sayfa
— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulu
sal Bayram ve genel tatiller hakkındaki
Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E)
fıkralarının
değiştirilmesine dair kanun
teklifi (2/258)

233

— Zonguldak Milletvekili Kemal Do
ğan Sungun ve 34 arkadaşının, Silâhlı
Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mü
hendis ve mühendis subaylara tazminat
verilmesi hakkında kanun teklifi (2/496) 329:

57

TEZKERELER
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi

Çalışma Komisyonu Başkanlığı tezkereleri

— Adalet Komisyon Başkanuığmın,
Yargıtay kanunu tasarısının, bu konudaki
teklifleri görüşmek üzere kurulan Geçici
Komisyona havalesine dair (1/524, 3/1083) 503:
504

— 2/796 esas sayılı Kanun teklifini
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona,
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 2/91
esas sayılı kanun teklifinin de havalesine da
ir (3/1085)
504

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi
— Anayasa Mahkemesi Başkanlığının,
3294 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ip
tal edüdiğine dair (3/1080)

61

Başbakanlık tezkereleri
Geri verme isteği
— ölüm cezasına hükümlü Cemil Yıldız'm dosyasının iadesine dair (8/1082)

504

Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi

503

— Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatle
rin tasfiyesi hakkında kanun tasarşsma
dair (1/386)
83:86
— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı
Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkında
ki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E)
fıkralarının değiştirilmesine dair kanun
teklifi hakkında (2/258)

— 2/796 esas sayılı Kanun teklifini
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona,
tamir Milletvekili Şeref Bakşık'm, 2/728
esas sayılı kanun teklifinin de havalesine
dair (3/1086)

— Halen İçişleri Komisyonunda bulu
nan Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Bifat Öztürkçine'nin, 2527 sayılı Basma
yazı ve Resimleri Derleme Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı
maddelerine fıkralar eklenmesi ve bâzı fık
ralarının çıkartılmasına dair kanun tekli
finin Geçici Komisyona havalesine ve İçiş
leri Komisyonundan da 5 kişinin komisyon
larına katılmasına dair (3/1084)
504
'Sayıştay Başkanlığı tezkeresi

233

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/1079)

233
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TUTANAK ÖZETLERİ
Cilt Sayfa
30 . 1 . 1969 tarihli 40 ncı Birleşi
me ait tutanak özeti
32
2
31 . 1 . 1969 tarihli 41 noi Birleşi
me- ait tutanak özeti
32
57
3 . 2 . 1969 tarihli 42 nci Birleşi
me ait tutanak özeti
32 156:
157
4 . 2 . 1969 tarihli 43 ııeü Birleşi
me ait tutanak özeti
32 232
5 . 2 . 1969 tarihli 44 ncü Birleşi
me ait tutanak özeti
32 242

Cilt
6 . 2 . J969 tarihli 45 nci Birleşi
me ait tutanak özeti
32
7 . 2 . 1969 tarihli 46 ncı Birleşi
me ait tutanak özeti
32
10 . 2 . 1969 tarihli 47 nci Birleşi
me ait tutanak özeti
32
11
me ait
12
me ait

32

3.1.2
428
498:
499

. 2 . 1969 tarihli 48 nci Birleşi
tutanak özeti
152 526
. 2 . 1969 tarihli 49 ncu Birleşi
tutanak özeti
32 630

YOKLAMA
Cilt

Sayfa

Sayfa
2,58,158,234,242,313,329,50.0,521,527

Söz alanlar
(Soyadları alfabetik sırasına göre)

Sayfa
Yaşar Akal (Samsun) - Türkiye Cum
huriyeti
Hükümeti, Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası
Atom Enerjisi Ajansı arasında emniyet
kontrolünün uygulanması hususunda an
laşma ve işbu anlaşma ile ilgili olarak Dış
işleri Bakanlığı ile Amerika Birleşik Dev
letleri Büyükelçiliği arasında teati edilen
mektupların onaylanmasına dair kanun
tasarısı münasebetiyle
77
— 'Tütün ve Tütün Tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle
164,172,193:194,250,253:
263 :264
Mustafa Akalın (Afyon Karahisar) Avukatlık kanunu tasarısı münasebetiyle
47:
48,103 :104,106 =107,112,376:377,385 :
386,399,413 :414
— 5434 sıayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı hükümleri
nin kaildi rılmasma daiır kanun tasarısı
münaseebtiyle
323:324
Ali Rıza Akbıyıkoğlu (Uşak) - Avu
katlık kanunu tasarısı münasebetiyle
405
Erol Yılmaz Akça (Rize) - 1969 yılı
Bütçesinin finansmanı için Vergi kanun
larında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle
517:518,519
Hasan Akçalıoğlu (Antalya) - T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desine (Ç) fıkrasından sonra 6306 sayılı
Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı münasebetiyle
452:453
Dursun Akçaoğlu (Çankırı) - Arsa
Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle
10,18
— Pancar bedellerinin ödenmemesi
sebebiyle üreticilerin içinde bulundukları
güçlüklere dair demeci
234

Sayfa
— Tarımda asgari ücret tesbiti usul
leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çolışma Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle
68:69
Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) - Arsa
Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle
26
— 5434 sıayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun tasaraısı
münasebetiyle
321:322,324:325
Adnan Akın (Balıkesir) - Arsa Ofisi
kanun tasarısı münasebetiyle 9,10 :11,19,22 :23,
29,31,36
Şükrü Akkan (İzmir) - Tütün ve Tü
tün Tekeli/kanunu tasarısı münasebetiyle 176,
180:181,186,195 :196,283,302,305,306:307
Tahir Akman (Çankırı) - T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine
(Ç) fıkrasından sonra 6306 sayılı Kanun
la eklenen (d) fıkrası ve geçici maddenin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
448:449,449:450,458
Ekrem Alican (Sakarya) - 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle 564:583,
713:717
— 1969 yılı Bütçesinin finansmanı için
Vergi kanunlarında değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 511:515
Mehmet Ali Arsan (Çankırı) - T. C.
Emekli ıSandığı Kanununun 64 ncü mad
desine (Ç) fıkrasından sonra 6306 sayılı
Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı münasebetiyle
451:452
— Tütün ve Tütün Tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle

181
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Sayfa
Nasuh Nazif Arslan (Sivas) - Avulkatılılk kamumu tasarısı münasebetiyle
338:339
Şevket
AsbuzoğTu
(Eskişehir) 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı T o p t a n
zabıtası ktumulımıası hakkında Kamuınıa ek
(kanun tasarım münasebetiyle
464:4-65
İhsan Ataöv (Antalya) - Som zamıaııüiarda görülen tapu/lu araziinin işgali olay
larına ve bu olayların bâzı çevrelerce teş
vik edildiğinle dair demeci
313:314
Mehmet Ali Aybar (İstanbul) - 1969
yılı Bültiçje kanlunu tasarısı münasebetiyle 547:
564,717:720
İbrahim Aysoy (Mardin) - 1969 yılı
Bütçesinin. finanısnıamı içlin vergi kainorıla-

Sayfa
rıında değişiklik yapılması hakkında kamım
tasarısı (münasebetiyle
515:516
— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı
hükümlerin eklenmesi ve bir kısım hüküm
lerin kaldırılması hakkındaki 19.2.1963
tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890
sayılı kanunlarla muaddel geçici 4 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle
432:433
—• T. C. Emekli Sandığı Kanununun
64 ncü maddesine (Ç) fıkrasından sonra
6306 sayılı Kanunla eklenen (d)
fıkrası
ve geçici maddenin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle
451

B
Halil Balkıs (Urfa) - Güney hudut
bölgesinde mevcut mayınların fazla yağış
lar sebebiyle tarlalara dağılması yüzünden
çiftçi vatandaşların huzursuzluk içinde ol
duklarına dair gündem dışı demeci
237
Hayri Başar (Eskişehir) - Tarımda
asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun
bulunduğuna
dair kanun tasarısı münasebetiyle
64:65
— Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ta
sarısı münasebetiyle
Cihat Bilgehan (Maliye Bakam ) (Ba
lıkesir) - 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
tKamıumuinia ek ve geçici maddeler e/kimımeısinıe ve bu kanunun bâzı hükümlerinin
(kaldıraltm'asma dair kanıun tasarısı müna
sebetiyle

291

323

Metin Cizreli (Diyarbakır) - Memur
işçi, emekli, dul ve yetimlerin Mart 1969
aylıklarımın Kurban Bayramından ömoe
314:315
ödenmesinle dair demeci.

— 1969 yılı Bütçe kamunu tasarısı mü(tıasıebeıtiyle
528:546,684:705
Sadi Binay (Bilecik) - Arsa Ofisi usa
ndın tasarısı münasebetiyle
6,12,31
— Silâhlı Kuvvötlerde görevli muvaz
zaf yüksek mühendis ve mühendis subay
lara tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle
334
—• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Sosyal güvenlik hakkındaki
anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı münasebetiyle
78:79
— Tütün ve Tütün Tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle
182,188
Osman Bölükbaşı (Ankara). - 1969 yı
lı Bütçıe kanunu tfasarısı münasebetiyle
614:
623,711:713,739,740

Ali Cüceoğlu (Giresun) - Tütün ve
'Tütün Tekeli kanunu tasarısı münasebe
tiyle
'257:258,264,370:271
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ç
Sayfa
İhsan Sabri Çağlayangll (Dışişleri Sa
kanı) (O. S. Bursa Üyesi) - Bursa Mil
letvekili ibrahim Öktem'in memleketimizin
Ortak Pazara girmesinde öngörülen geçiş
devresine intikal için gerekli hazırlıkların
yapılmadığı yolundaki söylentilere ve bu
hususta Hükümetin güttüğü politika hak
kında bilgi verilmesine dair demeci müna
sebetiyle
60:61
iSüleynıan Çağlar (Manisa) - Tütün ve
Tütün Tekeli kanunu tasarısı münasebe
tiyle
184,250
Sadrettin Çanıga (Bursa) - Tekel mad
delerinin fiyatlarındaki artışlar doiayısiyle
içinde bulunduğumuz ekonomik bunalım
hakkındaki demeci
501:502
Nihat Şükrü Çavdaroğlu (Tokat) Tütün ve Tütün Tekeli kanunu tasarısı
münasebetiyle
175,196:197,249,272:273,283

Sayfa
Fethi Çelikbaş (Burdur) -1969 yılı Büt
çesinin fiınajnsmaını için vergi katnıunılıarmda değişiklik yapılması haıkkıınıda kamun
tasarısı münıasebetiyile
520
— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı
hükümlerin eklenmesi ve bir kısım hüküm
lerin kaldırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963
tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890 sa
yılı kanunlarla muaddel geçici 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
tasarısı münasebetiyle
438:439
— 15 . 7 . 1969 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası hakkında Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle
472:473
Kemal Çetinsoy (Adana) - Avukatlık
kanunu tasarısı münasebetiyle

93

D
— 15 . 7 . 1969 tarih ve 654 sayılı TopSüleyman Demirel (Başbakan) (İs
i
lum
Zabıtası hakkında Kanuna ek kanun
parta) - 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı
tasarısı münasebetiyle
462:463
münasebetiyle
610:614,720:738,740
Nihat Diler (Erzurum) - Avukatlık
—• Tarımda asgari ücret tesbiti usul
kanunu tasarısı münasebetiyle
92,101,105:106
leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Ça
— Erzurum'da çekilmekte olan kömür
lışma Sözleşmesinin onaylanmasının uy
sıkıntısına dair demeci
4
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı mü
— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
nasebetiyle
67 :68
delerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı
Hasan Dinçer (Adalet Bakanı Kon
hükümlerin eklenmesi ve bir kısım hü
ya) - Avukatlık kanunu tasarısı münase
kümlerin kaldırılması hakkındaki 19.2.1963
betiyle
404,406:407,418:419
tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890
sayılı kanunlarla muaddel geçici 4 ncü
Muzaffer Döşemeci (îznıir) - Tütün ve
mıaddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
Tütün Tekeli kanunu tasarısı münasebe
nun tasarısı münasebetiyle
433
tiyle
249,308:309

E
Bülent Ecevit (Zonguldak) - 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle 583:610
Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) - Ar
sa Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle 11,12,19

Süleyman Arif Emre (Adıyaman) Tütün ve Tütün Tekeli kanunu tasarısı
münasebetiyle
288:289

— 20 —
Sayfa
Ali Naili Erdem (İzmir) - Avukatlık
kanunu tasarısı münasebetiyle
45 :46,90:91
Mesut Erez (Kütahya) - 5434 sayılı T.
ıC. Emeldi Sandığı Kanunuma ek ve geçici
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
tasarısı münasebetiyle
322 :323,327,328
— 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
656:659
İlhami Ertem (Millî Eğitim Bakanı)
(Edirne) - Tııabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in; üniversite ve asistanlarının boy
kot yapmalarına sebebolan durumlarının

Sayfa
düzeltilmesi için Hükümetçe gereken ted
birlerin alınmasınla dair demeci münase
betiyle
3 :4
Salâhattin Hakkı Esatoğlu (Nevşe
hir) - Avukatlık kanunu tasarısı münase
betiyle
48 :51,87,87:88,89 :90,97 ;98,104,108:
109
— Üzüm ve patates üreticilerinin so
runlarına dair demeci
235 :236
Lûtfi Evliyaoğlu (Malatya) - Tarımda
asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99
sayılı Milletlerarası Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
62,70

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle 630:656,
708 :711

Cevdet G-eboloğlu (Bitlis) - Tütün ve
Tütün Tekeli kanunu tasarısı münasebe
tiyle
166:1G7

Muslihittin Gürer (Sakarya) - Tütün
ve Tütün Tekeli kanunu tasarısı münase
betiyle
181,183:184

Settar İksel (İzmir) - Türk vatandaş
larına laidolup Yugoslav Federatif Halk
Cumhuriyetince ınillileştirilmiş bulunan
mal, hak ve menfaatlerim, tasfiyesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
84,85,86

Hilmi İncesulu (Çorum) - Bütçe göriişmeileri usulüne dair Başkanlığın açıklama
sı ve aynı konuda 3 grup temsiİGİsıiıniın
önergesi mümaseibetiyle
430

Şefik İnan (Çanakkale) - Gtalr Vergi
si Kamununum bâzı maddelerimin değiştirilmıesi, bu kaınıuna bâzı hükürrdıeriım ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerdin kaldırıl
ması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tartiıh vıe 202
sayılı Kamunun 642 ve 890 sayılı 'kanun
larla muaddel geçdcd 4 nıoü maddesinin
değiştirilmesi hakkımdaki kanun tasarısı
mürıasıeıbötiyıle
433
— 1969 yılı Bütçesinin
finaınsmıamı
için vergıi kanraın'larıımda değişiklik yapıl
aması münasebetiyle
506:510

— T. C. Emekli Sandığı Kaınunıuınutn
64 ncü maddesine (Ç) fıkrasından soaurıa
6306 sayılı Kanunla okleneın (d) fıkrası
ve geçici maddenin değiştirıMmesi halikın
da kamum tasarısı münasebetiyle
440:441
— Tütün ve Tütün Tekeli kamumu ta
sarısı münasebetiyle
161:162
İsmet İnönü (Malatya) - 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı münasebetiyle
705:707
Hilmi işgüzar
(Sinop) - Avukatlık
kaininim tasarısı münasebetiyle
91:92

Sayfa
— Gelir Vergisi Kamununum bâzı
maddelerindin değiştirilmesi, bu kamuna
bâzı hükümlerin ekiemımesi ve bir kısım
hükümlerin
kaldırılması
hakkındaki
19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun
642 ve 890 sayılı kanunllarla muaddel
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi •
• hakkımdaki kamum tasarısı münasebetiyle
438
— 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum zabıtam kurtulması hakkında Kamu
ma ek kamum tasarısı münasebetiyle
468:469

Sayfa
— Tarımda asgari ücret tesbiti usul
leri hakkımda 99 sayılı Mülletlemarası Ça
lışma Söyleşmesinin omaylanmasımım uy
gum bulunduğuna dair kamum tasarısı
münasebetiyle
65:66
—• Tütün ve Tütün Tekeli kamunu ta
sarısı münasebetiyle
160:161,177,182:183,298:
299
Mehmet Ziyaeddin izerdem (Konya) Avukatlık kamumu tasarısı münasebetiyle

415

K
İhsan Kabadayı (Konya) - 5434 sayılı
T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve ge
çici maddeler efclemtmeısine ve bu kanunum
bâzı hükümlertiniın kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ımünasebetiyle
327
— 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum zabıtası kurulması hakkımda Kamuna
ek kamun (tasarısı münasebetiyle
468
— T. C. Emekli Sandığı Kamunuınun
64 moü maddesıiınıe (Ç) fılkrasımdam sonra
6306 sayılı Kamumla eklenen (d) fıkrası
ve geçidi maddenin değiştirilmesi hakkım
da kaınmın tasarısı mümasebetiyle
455
— Günüm ahlâki sorunları ve millejtimizim vekarıma uymıyam kıyafet ve davTianışilajr hakkımda gündem dışı demeci 500:501
Yahya Kanbolat (Hatay) - 1969 yılı
Bütçesimin finansmanı için vergi kaıntumlarımda değişiklik yapılması hakkımda
kanon tasarısı ımünasehetiyle
510:511
— Tanımda asgari ücret tesbiti usul
leri hakkımda 99 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylanmasının! uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı mü
masebetiyle
62:63
— Tütüm ve Tütün Tekeli kamunu ta
sarısı münasebetiyle
309:310
İsmet Kapısız (Konya) - 1969 yılı
Bütçe kanomu tasarısı münasebetiyle
683:684
Gıyasettin Karaca (Erzurum) - Avu
katlık Kanunu tasarısı münasebetiyle 345:346
Ali Karahan (Hakkâri) - 5434 sayılı
T. C. Emekli Sandığı Kanıumuna ek ve

geçici maddeler elklenmesine ve bu kamu
mun bâzı hükümlerinim kaldırılmasıma da
ir kamum tasarısı münasebetiyle
320:321
Ali Karcı (Adana) - 15 . 7 . 1965 tarih
ve 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması
hakkında Kamuma ek kamun tasarısı mü
nasebetiyle
470:471
tlyas Kılıç (Samsun) - Tütün ve Tütün
Tekeli kamumu tasarısı münasebetiyle 244,245:
246,254:255,274:275,297,303
İbrahim Etem Kılıçoğlu (Giresun) 1969 yılı 'Bütçe kanunu tasarısı münase
betiyle
660:683,738
Faik Kırbaşlı (Burdur) - Arsa Ofisi
kanun tasarısı münasebetiyle
6:7,15:16,20:21
— Avukatlık kanunu tasarısı münase
betiyle
109
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve l)iı kanunun bâzı hükümlerinin
kaldırılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle
326,327:328
— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı
hükümlerin eklenmesi ve bir kısım hü
kümlerin kaldırılması hakkındaki 19.2.1963
tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890
sayılı kanunlarla muaddel geçici 4 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle
436:437
-—• 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum zabıtası kurulması hakkındaki Kanu
na ek kanun tasarısı münasebetiyle
469

Sayfa
— Türk vatandaşlarına aidolup Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyetincc
millileştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle
84,85
— 'Tütün ve Tütün Tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle
160,167:168,183,188:
189,191:192,285:286
Yunus Koçak (Konya) - Avukatlık
kanunu tasarısı münasebetiyle
47,92:93,104:
105,107:108,113 =114,347,388
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ana
sında emniyet kontrolünün uygulanması
hususunda Anlaşma ve işbu Anlaşma ile
ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Ame
rika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ara
sında teati edilen mektupların onaylan
masına dair kanun tasarısı münasebetiyle

76

Sayfa
— Türkiye 'Cumhuriyeti ile Suudi
Arabistan Kıra!lığı Hükümeti arasında
hava ulaştırmasına dair 12 Haziran 1968
tarihli Anlaşmalım onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı
münasebetiyle
80
Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - Avu
katlık kanunu tasarısı münasebetiyle 341:342
—• 'Tarımda asgari ücret tesbiti usul
leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun
tasarısı
münasebetiyle
63:64,69,70
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Haşimî Ürdün Kırallığı arasında imzalan
mış olan Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı münasebetiyle
70 :71
Talât Köseoğlu (Hatay) - Avukatlık
kanunu tasarısı münasebetiyle
340
— Tütün ve Tütün Tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle
254,258,260,269,276

M
Nahit Menteşe (Gümrük ve Tekel Ba
kanı) (Aydın) - Bursa Milletvekili Gad
rettin Çanga'nm, Tekel maddelerinin fi
yatlarındaki artışlar dolayısiyle içinde bu
lunduğumuz ekonomik bunalım hakkın
daki demecd münasebetiyle
502:503
— Tütün ve Tütün Tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle
264,307:308
Sadık Tekin Müftüoğlu (Devlet Baka
nı) (Zonguldak) - Arsa Ofisi kanun ta
sarısı münasebetiyle
15
— Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'nun, pancar bedellerinin ödenmeme
si sebebiyle üreticilerin içinde bulundukla
rı güçlüklere dair demeci münasebetiyle 234:
235
— Nevşehir
Milletvekili Salâh attin

Hakkı Esıatoğlu'ııun, üzüm ve patates üre
ticilerinin sorunlarına dair demeci müna
sebetiyle
236:237
— Tarımda asgari ücret tesbiti usulle
ri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı müna
sebetiyle
69,70
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ara
sında emniyet kontrolünün uygulanması
hususunda anlaşana ve işbu anlaşma ile il
gili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Büyükelçiliği arasın
da teati edilen mektupların onaylanmasına
dair kanun tasarısı münasöbetiyle
76:77,77:78

O
Mustafa Ok (Manisa) - Tütün ve Tü
tün TelkeıM kanıuınıu tasarısı münasebetiyle 165:
166,173,174:175,176:177,190,196,243:244,249:

250,252:253,257,268 269,271:272,276,282:283,
302,303
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Sayfa
Süleyman Onan (Kırşehir) - 5434 sa
yılı T. O. Emekli Sandığı Kamununa ek
vıe geçici maddeler eklenmesine ve bu ka
mumun. bâzı hükümlerinin kaldırılmasına
dair kanun tasarısı münasebetiyle
317
— 1969 yıllı Bütçıesinlim finansmanı
için vengi kamunllarunda değişiklik yapıl
ması hakkımda kamum tasarısı münasebe
tiyle
516:517
— öeflir Vergisi Kanumımum bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu kamuna bâzı
hükümlerin eklenmesi ve bir kısım hüküm
lerin kaldırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963

Sayfa
tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890
sayılı kamunlanla muaddel geçici 4 mcü
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
mun tasarısı münasebetiyle
434:436
Hamdi Orhon (Trabzon) - Ansa Ofisi
ikamın tasarısı münasebetiyle
22,24,26:27
— T. C. Emekli Sandığı Kaımtnıuınıuın
64 ncü maddesine (Ç) fıknasımdan sonuna
6306 sayılı Kamumla eklenen (d) fıkrası
ve geçiei maddemin değiştirilmesi hakkım
da kamım tasarısı münasebetiyle
446:448
Mesut Ozansü (Balıkesir) - Avukaftlıik
kanunu tasarım münasebetiyle
43:45,90,345

ö
İbrahim öktem (Bursa) - Memleketi
mizin Ortak Pazara girmesinde öngörülen
geçiş devresine intikal için gerekli hazır
lıklarım yapılmadığı yolundaki söylenti
lere ve bu hususta Hükümetin güttüğü
politika hakkımda bilgi verilmesine dair
demeci
58:60
Murat öner (Afyon Karabisar) - Avu
katlık kamumu tasarısı münasebettiyle 403:404
Reşat özarda (Aydın) - 5434 sayılı T.'C.
Emekli Sanıdığı Kamıınuına ek ve geçici
maddeler eklenmesine ve bu kamuimuın bâ
zı hükümlerinin kaldırılmasıma dair ka
ntin talsansı münasebetiyle
320:321
— Gelir Viemgisi Kanonunum bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu kamuma bâzı
hükümlenim dkleinmesi ve bir kısım hü
kümlerin
fcaidımılması
hakkındaki
19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kamutnıum 642 ve 890 sayılı kanıumlaria muaddel
geçici 4 mcü maddesinin değiştirilmesi hakIkımdaiki kamum tasarısı münasebetiyle
434
— 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayilı
Toplum zabıtası kurulması hakkımda Ka
muna ek kamum tasarısı münasıebetiyle 465:466
— T. C. Emekli Sandığı Kanunumun
64 ncü maddesinle (Ç) fıkrasından somna
6306 sayılı Kamumla eklemem (d) fıkrası
ve geçici maddenin değiştirilmesi hak
kımda kamum tasarısı münasebetiyle
443:444

— Tünkiye Ouımhuniyeti
Hükümeti
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve
'Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ara
sımda emmiyet komtroilumüm uygulanması
hususunda anlaşma ve işibu anılaşma ile
ilgili olanak Dışişleri Bakanlığı ile Ame
rika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ana
sında teati edileni mıektiuplarım omaylammasma dair kamum tasarısı münasebetiyle 73:74,
75
Kaya özdemir
asgari ücnet tlesbiti
sayılı Mületleranası
nin omaylammasımım
dair kamum tasarısı

(İstanbul) - Tanımda
usulleri hakkında 99
Çalışma Sözleşmesi
uygum bulunduğuma
mümaısebetiylıe
66:67

Niyazi özgiiç (Sinop) - Tütün ve Tü
tün Tekeli kamumu tasarısı münasebetiyle

159

Hüsnü Özkan (Hatay) - Silâhlı Kuvvetılerde görevli muvazzaf yüksek mühen
dis ve mühendis subaylara tazminat ve
rilmesi hakkımdaki kamum teklifi müna
sebetiyle
333
Nazmi özoğul (Edirne) - Arsa Ofisi
kanun tasarısı münasebetiyle

28

— 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun geçici 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi ve geçici 18 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
*
337:338

— 24 —

Sayfa

Sayfa
ve geçici maddenin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 441:443,
449,454:455,460:461

Sabri özcan San (Gümüşane) - Arsa
Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle
31,33,36
— 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası kurulması hakkında Kanuna
ek kanun tasarısı münasebetiyle
471:472

— Tütün ve Tütün Tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle
170:171,187,255,270
Refet Sezgin (Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı) (Çanakkale) - Erzurum Mil
letvekili Nihat Diler'in; Erzurum'da • çe
kilmekte olan kömür sıkıntısına dair de
meci münasebetiyle
4:5
İrfan Solmazer (Tokat) - 5434 sayılı
T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve
geçici maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair
kanun tasarısı münasebetiyle
321,329

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun
64 neü maddesine (Ç) fıkrasından sonra
6306 sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası

İsmail Sarıgöz (Rize) - Gelir Vergisi
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, bu kanuna bâzı hükümlerin eklen
mesi ve bir kısım hükümlerin kaldı
rılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve
202 sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı ka
nunlarla muaddel geçici 4 neü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle
439
— 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun geçici 4 neü mad
desinin değiştirilmesi ve geçici 18 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
336,337
— T. C. Emekli Sandığı Kanununun
64 neü maddesine (Ç) fıkrasından sonra
6306 sayılı - Kanunla eklenen (d) fıknası
ve geçici maddenin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
456,457
Kemal
Sarıibrahimoğlu
(Adana) Avukatlık kanunu tasarısı münasebetiyle 3401:
341,344,392 :394,404,418
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin
kaldırılmasına dair kanun tasarısı müna
sebetiyle
317:318
—• 1969 yılı Bütçesinin finansmanı için
Vergi kanunlarında değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 518:519
Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Arsa
Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle 34:35,38:
39,41
— 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası 'kurulması hakkında Kanu
na ek kanun tasarısı münasebetiyle
469:470

— 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun geçici 4 neü madde
sinin değiştirilmesi ve geçici 18 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
336,337
— ıSilâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf yüksek mühendis ve mühendis subay
lara tazminat verilmesi hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
333
— T. ıC. Emekli (Sandığı Kanununun
64 neü maddesine (O) fıkrasından sonra
6306 sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası
ve geçici maddenin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
445:446,
457,459 :460
— Tütün ve Tütün Tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle
258,260
Ruhi Soyer (Niğde) - Arsa Ofisi ka
nun tasarısı münasebetiyle
13,18,20,32,34,36
— 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin
kaldırılmasına dair kanun tasarısı müna
sebetiyle
319
Kemal Doğan Sungun (Zonguldak) Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yük
sek mühendis ve mühendis subaylara taz
minat verilmesi hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
332
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ş
Sayfa
Turan Şahin (Muğla) - Arsa Ofisi
kanun tasarısı münasebetiyle
19 :20,23
Ahmet Şener (Trabzon) - Üniversite
asistanlarının boykot yapmalarına sebebolan durumlarının düzeltilmesi için Hü
kümetçe gereken tedbirlerin alınmasına
dair demeci
3
Nevzat Şener (Amasya) - T. C. Emek
li ıSandığı Kanununun 64 ncü maddesine
(Ç) fıkrasından sonra 6306 sayılı Kanun
la eklenen (d) fıkrası ve geçici maddenin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
münasebetiyle
444:445
— Türk vatandaşlarına aidolup Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyetince
mıillileştirilmiş bulunan mal, hıak ve mcn-

Sayfa
faatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle

85

Kemal Şensoy (Ordu) - Gelir Vergisi
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, bu kanuna bâzı hükümlerin eklen
mesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılma
sı hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202
sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanun
larla muaddel geçici 4 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
münasebetiyle

438

Adnan Şenyurt (Erzurum) - Arsa Ofi
si kanun tasarısı münasebetiyle
— Tütün ve Tütün Tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle

40
298

T
Ahmet Tahtakılıç (istanbul) - Arsa
Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle
8,13:14
Vefa Tanır (Konya) - Toprak dağıtımı
ve bu konuda yapılacak uygulamanın nasıl
olacağının açıklanması gerektiği hususun
da gündem dışı demeci
429:430
Ramazan Tekeli (Urfa) - Arsa Ofisi ka
nun tasarısı münasebetiyle
7:8,25:26,37
İsmail Hakkı Tekinel (istanbul) Avukatlık kanunu tasarısı ınünasebetliylıe
42,

98:101,111,113,343 :344,347 :349,351,357,377,
384 =385,388,388:391,397 398,399,400,406,408,
409,416
Ahmet Topaloğlu (Millî Savunma Ba
kanı) (Adana) - T. C. BmıekM Sandığı
Kanunumun 64 ncü maddesine (Ç) fıkra
cından sonra 6306 sayılı Kamımla eklemen
(d) fıkrası ve geçici mıaddenıiın değişti
rilmesi hakkında kanon tasarısı münase
betiyle
450:451,451

U
M. Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) - Anka
ra Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 saydı Kanonıa elk Adıama Ziraat
Fakültesi kuruluş kadrodan kamunu tasa
rısının Cuımhoırdyet Senatosunca değişti
rilen ve Millet Mecilisıiınoe benimsenımiyeoi'
mıaddeıleıri hakkında Karma Komisyon ra
poru münasebetiyle
81
— Ansa Ofisi kanun tasarısı münasebetiylıe
14:15,25,29
— 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı
Toplum zabıtası kurulması hakkında ka-

nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 466:467
— T. C. Eımıeiklıi Sandığı Kanununun
64 ncü maddesine (Ç) fıkrasından sonra
6306 sayıılı Kanıunıla eklenen (d) fıkrası
ve geçici maddenin değiştirilmesi hakkın
da kanıun tasarısı münasebetiyle
453 :454
•— Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ta
sarısı münasıöbeıtiyle
164:165,260 :261,264:
265
Ömer Usta (Trabzon) - 15 . 7 . 1965
ıtarih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası Hak-

— 26 —
Sayfa
'kuruda Kanlunıa ıek kanıuın 'tasarısı münase
betiyle
467
Mustafa Uyar (İzmir) - Avukatlık ka
mumu tasarısı münasebetiyle
104,339,346:347,
394,414
— Tütün ve Tütün 'Tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle
175:176,180,194:195,250,
252,253 :254,261:262,266,269 :270,273,277,278:
279,299,306,308

Sayfa
Hayrettin Uysal (Sakarya) - Arsa Ofisi
kanınım tasarısı 'münasıebetiyile
33,36
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Arsa Ofi
sti kanun tasıarısı münasebetiyle
21:22,27:28— Silâhlı Kuvveıtüıerde görevli muvaızzaf yüksek mühendis ve mühendis subay
lara tazminat verilmesi hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
332:

Ü
Reşit Ülker (İstanbul) - Artsa Afisi ka
mun tasarısı münasebetiyle
12:13,32:33,38
— Avukatlık kanunu tasarısı münasöbetiylle
51 52,96:97,109,3ı91:392
— 1969 yıllı Bütçesinin finansmanı

ismail Hakkı Yılanlıoğlu
(Kastamo
nu) - Tıürlkiıye Cumhuriyeti Hükümeti, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Mil
letlerarası Atom Enerjisi Ajansı arasım
da eımmıiyeıt kontrolümün uygulanması hu
susumda anlaşıma ve işbu anlaşma ile ilgi
li olanak Dışişleri Bakanlığı ile Amerika
İBinlıeişilk üeıvilıetilıerd. Büyükelçiliği arasımda
teati eıdiılem mektupların onaylanmasına
dsailr kamum tasarısı münasebetiyle
74:75
M. Salih Yıldız (Van) - Avukatlık ka
mumu tasarısı münasebetiyle
46 :47,91,339,349

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Gdedir
'Vergisi Kaınumulnun bâzı maddelerinim
'değişitlirlilmesıi, bu kanuna bâzı hükümılıerin ekllemimesi ve bıir kısım hükümlerin
ikaldıırıllıması halkkımıdalki 19 . 2 . 1963 tanilh ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 890

iğin vergi kanunlarında değişiklik yapılıması hakkınldıa, kamun tasarısı münasebe
tiyle

505

Hasan Ünlü (Tunceli) - Avukatlık ka
munu tasarısı münasebetiyle
402:403,404:405

Mustafa Kemal Yılmaz (Aydın) - Tü
tün ve Tütün Tekeli kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
165,262:263
M. Zeki Yücetürk (Balıkesir) - Silâhlı
Kuvvetlerde görevli muvazzaf
yüksıek
ımühemdis ve mühendis subaylara tazmi
nat veriillmesi haMkımıdaki kanun
teklifi
münasıelbetiyle
332"
— 'Tütün ve Tütün Tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle
163,168:170,182,184:186,
187,247,256:257,261,277,283,289,290,291,292,
293, 296,303:305,307

sayılı kanunlaria muaddel geçici 4 ncü
ımaddıesinliın değıişlt&rilmesd hakkındaki ka
mum tasarısı münasebetiyle
437:438
— Tütün ve Tütün Tekeli kanunu ta
sarısı müınasıcbetiyle

166

