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BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
- Anayasanın 162 nci maddesi gere

ğince hazırlanan ve 4951 sayılı Kanuna is
tinaden ihdas edilen yeni bir Devlet Ba
kanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığını da 
ihtiva eden Bakanlar Kurulu listesinin su
nulduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/812) ^ 19 

- Başbakan Süleyman Demirel ta
rafından teşkil olunan Hükümet progra
mının okunması. 139:166 

- Hükümet programı üzerinde görüş-
170:243,244:279 

- Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 
dönüşüne kadar Devlet Bakam Refet Sez-
gin'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/819) 474:475 

- Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı Mesut Erez'e dönüşüne ka
dar, Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'ün; ve-
killik'edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/820) ' 475 

- V a z i f e ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 
dönüşüne kadar Devlet Bakanı Refet Sez-

- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atamaca'nm 8 Temmuz 1969 gü
nü Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/30) 420 

- Cumhuriyet Senatosu Hesapları İn
celeme Komisyonu ile Türkiye Cumhuri
yeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında akdolunan Kredi Anlaş
ması konusunda kurulan Araştırma Ko
misyonu üye sayılarının 11 e çıkanlmasına 

Sayfa 
gin'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/816) ' 329 

- Vazife ile yurt dışına giden D i ş 
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dö
nüşüne kadar. Devlet Bakanı Refet Sez-
gin'in vekillik edeceğine dadr Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi ' 595 

- Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakam Orhan Oğuz'un, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Gürhan Titrek'in 
vek i l l i edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/822) * 490 

- Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin, vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/821) 475 

- Vazife ile yurt dışına giden Ti
caret Bakanı Ahmet DaIlı'ya dönüşüne ka
dar Devlet Bakanı Gürhan Titrek'in ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/824) * 568 

- Vazife ile yurt dışma giden Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşe'ye dönüşü
ne kadar Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beyli'nin,vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/826) 568 

dair Danışma Kurulu kararı 596 
- C u m h u r i y e t Senatosu. Tabiî Üyesi 

Haydar Tunçkanat'm Türkiye Cumhuri
yeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında akdolunan kredi anlaşma
sına dair Senato araştırması istiyen öner- • 
gesi (10/23) " ' 410 410 420 

- C u m h u r i y e t Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in Diyanet isleri Baş
kanlığında görevli Yaşar Tunagür'ün faa-

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 
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Sayfa 

liyetleri hakkında Senato araştırması isti-
yen önergesi (10/28) 420 

- C u m h u r i y e t Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Şükran Özkaya'nın, İller Banka
sı ve Banka tarafından kurulan Simel Şir
ketinin sorumlu kişilerine dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/31) 420 

- C u m h u r i y e t Senatosu Tabiî Üyesi 

- Başkanın Gençlik ve Spor Komis
yonuna üye seçimi ile' ilgili olarak oranla
rın yemden tesbit edildiğine dair beyanı 374 

- B a ş k a n ı n ; 16 Ocak 1964 tarihinde 
Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen Ya
sama Meclislerinin dış münasebetleri hak
kındaki kanun teklifi üzerinde Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler Mil
let Meclisince benimsenmediğinden Karma 
Komisyon teşkil edileceğine dair tebliği 596 

- B a ş k a n ı n ; Tütün tarım satış koo
peratifleri kanun tasarısı ile 931 sayılı İş 
Kanunu ile ilgili kanun tasarısını görüş
mek üzere teşkil olunacak Geçici Komis
yonların faaliyete geçebilmeleri için, tasarı
ların havale " olundukları komisyonların 
biran evvel Başkanlık divanlarını seçmele
ri hakkında tebliği * 595 

- Başkanlık Divanının; yenileri se
çilinceye kadar eski komisyonların görev
lerine 'devam etmeleri ve Başkanvekilleri 
ile Divan Kâtiplerinin iş bölümüne dair 
kararı 21:53,115:116 

- Bayram münasebetiyle, üyelerin se
çim bölgelerine gitmelerine fırsat hazır
lamak maksadiyle 9 . 12 . 1969 günü yapı
lacak birleşimin 16 . 12 . 1969 Perşembe 
gününe bırakılması hakkındaki gruplar 
başkan ve başkanvekillerinin müşterek 
imzasiyle verilen önerge 497 

- Cumhuriyet Senatosu Hesapları İn
celeme Komisyonu ile Türkiye Cumhuri
yeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında akdolunan Kredi Anlaş
ması konusunda kurulan Araştırma Ko
misyonu üye sayılarının 11 e çıkarılmasına 
dair Danışma Kurulu k a r a r ı . 596 
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Mucip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 
1969 Pazar günü İstanbul'da vukubulan 
olaylara dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/26) 410 

- Kars Üyesi Mehmet Hazer'in; Kars 
ve çevresindeki hayvan yemi sıkıntısı 
ve yem sevkiyatı hakkında Cumhuri
yet Senatosu araştırması açılmasına dair 
önergesi * 374:375 

- G e n e l Kurulun; Hükümet Prog
ramının okunmasına imkân sağlamak üze
re 7 Kasım 1969 Cuma günü saat 16,30 
da toplanmasına dair Adalet. Cumhu
riyet Halk ve Güven partileri Grup 
Başkan ve baskanvekillerinin müşterek 
önergesi. * 120:121 

- Gündemde mevcut bütün seçim-
lerin gelecek birleşime talikine dair öner
ge. ' 598 

- Münhasıran, Cumhuriyet Senato
su Araştırması istiyen önergeleri görüş
mek üzere Genel Kurulun Çarşamba gün
leri de toplanmasına dair Başkanlık Diva
nı kararı * 570:573 

- Süreleri dolmak üzere bulunan bir 
kısım kanun tasarısı ve tekliflerini gö
rüşmek üzere Genel Kurulun 26 Aralık 
1969 Cuma günü saat 15,00 te toplanıl
masını istiyen ve siyasi partiler cnıp baş-
kanvekillerince verilen önerge. " 665:666 

- Ü r d ü n ve Habeşistan'a yapılacak 
resmî ziyarette Cumhurbaşkanına refa
kat edecek heyete Necip* Mirkelâmoğ-
lu (İzmir) ve Kasım Gülek (Cumhurbaş
kanınca S Ü ) in katılmaları hususunda 
Anayasanın 78 nci maddesine göre işlem 
yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/833) " 568 

- Ü r d ü n ve Habeşistan Devlet Baş
kanlarının daveti üzerine ve memleketleri 
ziyaret edeceğine ve kendileri dönünceye 
kadar Cumhurbaşkanlığına Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Atasa-
ğun'un vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/825) " 567 

ÇEŞİTLİ İŞLER 
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DEMEÇLER VE 

Sayfa 
- A n k a r a Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'-

nm, orman yangıları ve alınacak tedbir
ler hakkında 469:470 

- A n k a r a Üyesi Yiğit Köker'in; 
Atatürk'ün ölüm yıldönümü münasebetiy
le Ankara Televizyonunda yapılan neşri
yata dair 326:327 

- A r t v i n Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; 
Devlete iş yapan mütaahhit ve taşeronla
rın istihkaklarım zamanında alamadıkları
na dair 430:431 

- B a ş k a n ı n ; sekizinci toplantı yılı 
çalışmaları, üyeleri, başarılı sonuçlar alma 
yolunda gösterdikleri gayretlerinden dola
yı tebriki ve dokuzuncu toplantı yılının 
millete ve memlekete hayırlı olması temen
nisi ile ilgili " 2:3 

-Cumhurbakanmca S. Ü. Kasım Gü-
lek'in; Cumhurbaşkanı ile Ürdün ve Et-
yopya'ya vâki ziyaretine dair 587:591 

- Cumhurbaşaknınca S. Ü. Tayfur 
Sökmen'in; Atatürk'ün ölüm yıldönümü 
münasebetiyle radyoda yapmak istediği 
bir konuşmayı Radyo Genel Müdürünün 
reddettiğine dair 327:328 

- C u m h u r b a ş k a n ı n c a S. Ü. Tayfur 
Sökmen'in; öğretmen boykotu, öğrenci ha
reketleri ve orduyu politikaya sokma gay
retlerine dair 585:587 

- Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zerin Tu-
zun'ün; İzmir'de bir direniş hareketinde 
bulunan genç kızlara, zabıtaca reva görü
len muameleye dair 594:595 

- Çanakkale Üyesi Nahit Altan'm; 
gündem dışı ve geçen tutanak hakkındaki 
görüşmelerin İçtüzükçe derpiş edilen mak
sadı aşar şekilde kullanıldığına dair 371 -.372 

- D e v l e t Bakanı Refet Sezgin; Ana
yasa ve kanunlara aykırı filimlerin televiz
yonda gösterilmesini önlemenin Hüküme
tin görevi olduğuna dair 373:374 

- Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, Ka
radeniz Bakır İşletmesine şahısların koydu
ğu sermaye miktarına dair gecen tutanak 
hakkında , * 315:316 

SÖYLEVLER 

Sayfa 
- Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, or

man yangınları hakkında konuşan Tabiî 
Üye Vehbi Ersü ve Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'ya cevabı 470:472 

- Devle* Bakanı Turhan Bilgin'in, 
Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısiyle 
Ankara Televizyonunda gösterilen filimin 
Sovyet Büyükelçiliğinden temin edildiğine 
dair 328 

- Dışişleri Bakanı İhsan Sahri Çağ-
layangil'in, Türk - Sovyet münasebetleri 
hakkında 397:400 

- Gaziantep Üyesi İbrahim Tevfik 
Kutlar'ın, Gaziantep Adliye binasının elek
trik kontağından yandığının sabit olduğu
na dair 340 

- H a t a y Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 
yarı resmî bir Suriye gazetesinde çıkan 
Hatay'la ilgili makale hakkında ' 473:474 

- İçişleri Bakam Haldun Menteseoğlu^ 
nun, İstanbul Adliye binasını taiıyama-
n n adalete teslim edildiklerine dair 365:366 

- İçişleri Bakanı Haldun Menıteşeoğlu'-
nun, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühen
dislik Akademisi öğrencilerinden ikisinin 
öldürülmesi olayı ile ilgili 522:523 

- İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühen
dislik Akademisi öğrencisinin öldürülmesi 
olayı hakkında Nurettin Akyurt (Malat
ya) , Mucip Ataklı (Tabiî Üye), Mebrure 
Aksoley (İstanbul), Hamdi özer (Malat
ya), in demeci ve İçişleri Bakam Haldun 
Menteşeoğlu'nun cevabı 545:557 

- İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, 
İstanbul Adliye binasının taşlanması ola
yına dair 328:329 

- istanbul Üyesi Tekin Anburun'un, 
Atatürk'ün ölüm yıldönümünde birtakım 
saygısızlıklar yapıldığına dair 324:326 

- Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, 
sanat enstitüleri öğrencilerinin 'boykot-
l a n ile ilgili 428:429 

- Konya Üyesi Fakih Özlen'in, Konya 
Milletvekili Sadi Koçaş'ın kitabını millî 
ve sosyal yardım derneklerine hibe ettiğine 
ve satışın bu dernekler tarafından yapıl
mış ,dabileceğ,ine dair 340:341 



-

Sayfa 
- Konya Üyesi Fevzi Halıeı'mn, Türk 

Tarih Kurumunun bugünkü tutumunu, 
üye yönetmeliğini, üye sayısının dondu
rulmuş olmasını, yaymlarımn halka inti
kal ettirilmediğine dair 592:594 

- K o n y a Üyesi Sedat Çumralı'nm, 
Cumhurbaşkanı ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğini ziyaret eden Dışişleri 
Bakam İhsan Sabri Çağlayangil'in, Türk -
Rus görüşmeleri hakkında bilgi vermesi 
isteğine dair 396:397 

- Kütahya Üyesi Orhan Akca'nm, 
Cumhurbaşkanının Sovyet Sosyalist" Cum
huriyetlerine vaptığı resmî ziyareti, Rus-
yan'nın Arap" devletlerine yardım olarak 
gönderdiği Mig uçaklarının Türkiye'de ik
mal yapmalan, (Sovyetlerin Türkiye Ve aç
tığı yardım kredisi ve protokol dışı konuş
ma halklarında 429:430. 

- Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, İs
tanbul'daki özel Rum okullarındaki Türk 
Bayrağmın, Türk büyüklerinin resimleri-

. <nin ve Türkiye hartalarının kaldırılması 
için öğretmenlere baskı yapıldığına dair 320:324 

- Malatya üvesi Hamdi Özer'in, özel 
Rum okulları hakkındaki gündem dışı ko
nuşmasının basına yanlış intikal ettiğine 
dair ' 366:368 

- Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un, 
öğretmen ıbovkotu ve alman tedbirler hak
kında * 520:522 

- Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un, 
özel Rum okullarının kanun, tüzük ve Lo
zan Andlaşması hükümleri dairesinde ve 
Batı - Trakya'da bulunan Türklerin men
faatleri göz önünde bulundurularak tanzim 
ve idare edildiğine dair 341:343 

- öğretmen boykotu üzerinde Tekin 
Aroburun (İstanbul), Suphi Karaman 
(Tabiî üve), Osman Koksal (Cumhurbaş
kanınca S. t U , Hüsnü Dikeçligil (Kayse
ri), Hüseyin Atmaca (Denizli) nin demeci 
ve Devlet Bakanı Turhan Bilginin cevabı 523: 

538 
- Öğretmen boykotu üzerinde yapılan 

konuşmalara Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un cevabı 541:545 

6 -

Sayfa 
- Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, 

Hükümet programının görüşülmesi sıra
sında şahsı Ve kitapları hakkındaki yanlış 
beyanlara dair geçen tutanak hakkında 316:318 

- Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, 
Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın kitabı 
aleyhinde bir söz sarf etmediğini, bakan
lıklarca yalnız kendi kitaplarının değil 
başkalarının kitaplarının da alındığına 
dair 344:345 

- Samsun Üyesi Refet Rendeci*nin, 
bâzı üyelerin konuşmalarında .«Seçilmemiş 
Başkan, gayrimeşru Başkan» gibi "tâbirler 
kullanmalarının doğru olmadığına dair 319:320 

- Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin, 
Boyabat hâdiselerinin irtica ile alâkası 
bulunmadığına dair 651:653 

- Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin, 
gündem dışı görüşmelerin maksat ve gaye
sine aykırı hareket edildiğine dair 538:541 

- Sivas Üyesi Hüseyin Ataıaca'nın, 
yirmi kadar öğretmenin, mutemet değiştir
me yüzünden maaş alamadıklarına dair 472:473 

- Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, sa
nat okulları öğrencilerinin boykotlarına ve 
isteklerine dair 369:371 

- Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm, 
Başbakan Süleyman Demirel'in Karadeniz 
Bakır isletmesi sermaye teşekkülü l e il
gili beyanlarının tutanaklara yanlış geçti
ğine dair geçen tutanak hakkında ' 313:315 

- Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm, 
Mücadele Birliğinin Konya'da yaptığı yar
gı organını protesto mitinginin hâdisesiz 
geçtiği ve Hükümetin her zaman aynı ka
rarlılığı göstermediğine dair demeci ve 
Devlet Bakanı Refet Sezgin'in cevabı 649:651 

- Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, Sel
çuk sanatının şaheserlerinden Kayserdeki 
Gülük camiinin bakımsızlık yüzünden yı
kılmaya yüz tuttuğuna ve süratle ele alın
masına dair ' 344 

- Tabiî Üye Sami Küçük un, Ankara 
Televizyonunun getirdiği filimin sansüre 
tabi tutulduğuna dair 372:373 

- T a b i î Üye Sami Küçük'ün, Başba
kan Süleyman Demirel'in Hükümet progra-
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mı üzerinde konuşmalarındaki «99 milyon 
dolarlık Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası
nın finansmanım sağlıyan insana % 10 ncu 
denildi ve bundan ötürü ipe götürüldü» 
şeklindeki beyanının yanlış olduğuna dair 
geçen tutanak hakkında 318:319 

- Tabiî Üye Sezai O'Kan'm, merkezi 
Konya'da olan Mücadele Birliğinin, 24 
Aralık 1969 tarihinde, yargı organının tu
tumunu protesto maksadiyle bir yürüyüş 
yapacağını duyduğuna dair 591 

- Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün, orman 
yangınları ve alınacak tedbirler hakkında 465: 

469 
- Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğ-

lu, son günlerde zeytinyağı fiyatlarının 
anormal artışlar, ayçiçeği ve diğer nebati 

Sayfa 
yağlar fiyatlarının da yükseleceğine dair 
bâzı emareler bulunduğu hakkında 489:490 

- Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğ-
lu'nun, Delhi'de Barlâmentolararası Birli
ğin, doğumunun yüzüncü yıl dönümü mü
nasebetiyle Mahatma Gandi'nin üye b ü f e 
memleketlerde anılması hususunda karar 
aldığına dair 343:344 

- Van Üyesi Ferid Melen'in, HAS-
TAŞ Anonim Ortaklığı ile ilgili olarak 
Hürriyet Gazetesinde devam eden neş
riyatın, bu şirketin ortakları, iş münase
beti olanlan ve iktisadi hayatı etkiledi
ğine, bu hususta Ticaret Bakanlığının bir 
açıklama yapması gerektiğine dair 557:558 

- Y o z g a t Üyesi Sadık Artukmaçın, 
Yozgat ve çevresinde çekilen kömür sıkın
tısına dair 368:369 

No. Cilt Sayfa 
1188 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasa

sının 68 nci maddesinin değiştiril-
. mesi ve 11 ncd geçidi maddesinin 

kaldırılması hakkında Kanun 53 482, 
507,519:523 

54 2, 
53:112,117:118,121:133,134:135 

1189 - 991 sayılı Devlet Demiryolları ' 
ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü İçişleri Emekli Sandığı 
ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının Sosyal Sigor
talar Kurumuna devri hakkındaki 
Kanuna ek geçici maddeler eklen
mesine dair Kamın 53 579 

54 313, 
330:334 

1190 - 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununa bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması
na dair Kanun 53 526 

54 169, 
334:335 

1191 - Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 172 ncd maddesinin 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
değiştirilmesi hakkında Kanun 53 300, 

579 
54 354: 

358 
1192 - Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

ti ile Ege Elektrik Türk Anonim 
Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine 
mütaallik olarak akdedüen ve 
6844 sayılı Kanunla tasdik edilen 
mukavelenin feshi hakkında Ka
nun 52 430 

53 579 
54 375: 

377,387:388,389:391 

1193 - 237 sayılı Taşıt Kanununa bağ
lı (1) ve ,(,2) sayılı cetvellerde de
ğişiklik y a p l m » hakkında Ka
nun 53 507 

54 395, 
409:410 

1194 - Türkiye Cumhuriyeti ile Bulga
ristan Halk Cumhuriyeti arasında 
İki memleketin topraklarından 
akan nehirlerin .sularından fayda-



No. Cilt Sayfa 
lanmada işbirliği yapılması konu
sundaki anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair Ka-

53 506, 
5T9 

54 377: 
378,396,406,422:423 

1195 - Tahsis edildikleri gayelerde kul
lanılmalarına imkân veya lüzum 
kalmıyan harb sefinelerinin satıl
masına yetki verilmesi hakkındaki 

8 -
No. Cilt Sayfa 

11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sa
yılı Kanuna bir madde e k l e n t i 
ne dair Kia*ıun 53 506 

54 427, 
475:477,483,485:486 

1196 - Tütün Tarım Satış Kooperatif
leri ve bölge birlikleriyle Türkiye 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
Genel Birliği Kanunu 53 449 

54 648, 
667:678 

ÖNERGELER 

Balıkesir (Mehmet Güler) 
- Su Ürünleri taunu «aKramı gö

rüşmek üzere kasarının havalle edildiği k*>-
mlisycMardan üçer üyenün listirakiiyle bir 
geçici Komisyon toutoına dair 598:599 

Bursa (Şeref Kayalar ve 2 arkada*) 
- Genel Kurulun; Hükümet Progra

mının okunmasına imkân sağlamak üzere 
7 Kasım 1969 Cuma günü saat 16,30 da 
toplanmasına dalir 120:121 

DenizM (Hüseyin Atmaca) 
- 8 Temmuz 1969 günü Kayseri<de vu-

kubulan hâdiselere dair Senato araştırma
sı listiyen önergesi (10/30) ' 420 

Kars (Mehmet Hazer) 
- Kars ve çevrendeki hayvan yemi 

sıkıntısı ve m sevkıyatı hakkımde Cum-
huriyet Senatosu araştırmak açılmasına 
da* önergesi 374:375 

Kavseri (Hüsnü Dikeçligil) 
- W ı Eğitim Komisyonu üveMğin-

den istifasına dalir önergesi ' 475 

Manisa (Ruhi Tunakan) 
- Tütün Tarım Satış Kooperatifimi 

kanunu t a a m ı n ı görüşmek üzere .tasan-
mn h a v W e d « ğ i oornişonlardan üçer 
üye^n iştiraMyle bir Geçidi Komisyon ku
rulmasın dair , ' 598 

Mumtlyas Karaöz ve 4 arkadaşı) 
- Bayra^m münasebetiyle üyelerin se

çim b ö l l e r i n e gitmelerine fırsat hazırla-

I mak maksadiyle 9 . 12 . 1969 günü yapı
lacak WMe#min 16 . 12 . 1969 Perşembe 
gününe takılması hakkında 497 

Muğlla (Ilyas Karaöz ve 2 arkadaşı) 
- Süreleri dolmdk üzere İmlunan Mr kı

sım kamın tasarı ve « i f l e ı M görüşmek 
üzere Genel Kurulum 26 Aralık 196& 
Cuma günü saat 15 00 te toplanmasına, da-
i r , 665:666 

Taftnî Üye (Haydar Tunçkanat) 
- Türkiye Cumhuriyelfi ile Anıeritoa 

Birleşik Devletleıü HülküımM maşında ak-
dolunan kredi anlaşmasıma dair Senato 
araştırması hakkında (10/23) 410,410420 

Tabiî Üye (Mehmet özgünes) 
- Diyanet İşleıti M a n l i ğ l n i d a görevli 

Yaşar Tunaoür'ün faaliyetleri hakkında 
Senato araşt ıLasma dafir (10/28) 420 

Taîbıiî Üve (Mehmet Şükran özkaya) 
- Me/Bankas ı ve Banfe teafınto 

kurulan Simel Şirketiirain sorumlu kMleHİ-
I ne da'ir Senato araştırmasına dair (10/31) 420 

TaMiî Üye (Mucip Atakıı ve 4 arkadan) 
- 16 Şubat 1969 Pazar günü İstanbul'

da Anıkulbulan olaylara dalir Senato) larastır-
mam h a c ı n d a (10/26) * 410 

Uşak (M Faik Atayurt) 
- Gündemde mevcut bütün seçimlerin 

I i lecek b re ş ime taliMne dalir 598 
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RAPORLAR 

Sayfa 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 

- A m y » i i 84 ncü maddesinin. 3 
ncü fıkrası muvacehesinde, «Başkaıuvekil-
ierinin Genel Kurul gömmelerine katılıp 
katılamıyacafcları» hakkında 420 

- Cumhuriyet Senatosu Çamekkale 
Üyesi Nahit Altan'ın, Cumuhurtiyet Senato
su İçtüzüğünün 5 nci im&ddesinin 3 m ü ve 
4 ncü cümlerinin kaldırılması ve 8 nm 
maddesinin matlabmın ve (A) fıkrasının) 
1 nci, 2 nci ve 3 ncü bendleriyle (B) ftik" 
ıraman değiştirilmesi hakkında İçtüzük 
teklifi İHe Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'mn Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11„ 13, 14, 15, 
17, 54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci 
maddelerinin d e ğ ^ « m e s i n e dair (2/211, 
2/255) 421 

- T ü r k i y e Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin d e v r i l m e s i ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırllması hakkıdda 
kanun teklifine dair ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapor-
ılan (Millet Meclisi 2/888; Cumhuriyet 
Senatosu 2/267) (S. Sayısı : 1270 e e(k) 2,53: 

112,117:118,121:133,134:135 
- Tüıflriye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Ege Elektrik Türk Anonim: Şirketi ara
sında Demirköprü Hidro - Elektrik tesis
lerinin devrine nmitaaffik olarak akdedilen 
ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen mu
kavelenin feshi hakkında kanun tasarısına 
dair (Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet 
Senatosu 1/999) (S. Sayısı : 1275) 358,375: 

377,387:388,389:391 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 

- 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ib re t l i cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifine daür (Millet 
Meclisi 2 / 1 ; Cumhuriyet Senatosu 2/272) 
(S. Sayısı : 1311) 585,620:622,663:665, 

679:680 
- 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-

vdlerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun' tasarısına dair (Millet Meclisi 

Sayfa 
1/22; Cumhuriyet Senatosu 1/1027) (S. Sa
yılı : 1306) 585,604:609,620,633:634 

- 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde d e ğ ş ş i » yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (Millet Meclisi 
1/136; Cumhuriyet Senatosu (1/1032) (S. 
Sayısı : 1310) 585,611:62Q,641:642 

- D e v l e t Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine ek ödemek 
verilmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(Milet MecliM 1/32; Cumhuriyet Senato
su 1/1028) (S. Sayısı : 1307) 585,609:610,-

635:636 
- Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 

yılı Bütçe Kanununa bağlı c e t v e l d e ^ 
ği^klik yapılması hakkında kanun tasar* 
« dair (MMet Meclisi 1/137; Cumhura 
yet Senatosu 1/1030) (S. Sayısı : 1305) 584: 

585,599:600,604,631:632 
- Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işa
r e t i cetvellerde değişiklik y a p ı t a ş ı 
hakkında kanun tasaırısıma dair (Milet 
Meclisi 1/138; Cumhuriyet Senatosu 
1/1031) (S. Sayısı : 1309) 585,611,639 -.640 

- Teke! Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanunnına bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına, 
dair (Millet Meclisi 1/36; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1029) (S. Sayısı : 1308) 585,610: 

611,637:638 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
mün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasamı hakkmda (Millet Meclisi 1/388; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1016) (S. Sayısı : 
1287) 519,648,714:715,725:726 

- 5434 .sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nuna ek ve geçjici maddeler eklenmesi 
hakkıdda kamun teklifi hakkında (Millet 
Meclisi 2/743; Cumhuriyet Senatosu 
2/269) (S. Sayısı : 1273) 348:354 

- Ceza ve Mah Evleri ile % y u k a r ı 
nın 1961 ve 1962 yuları bilançolarının) 
ona r ı lma dair kanun tasarısı hakkında 



Sayfa 
(Milet MeciM 3/1054; Cumuhriyet Se-
natisu 1/1015) (S. Sayısı : 1286) 519,648, 

721:722;737:738 
- Devfltet Hava Meydanları isiletaesi 

Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Ke-
.sinhesap kamımı t asamı hakkında (Mil
let Meclisi 1/495; Cumhuriyet Senatosu 
1/1018) (S. Sayısı : 1314) 648,717:719,731:732 

- Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Ke-
sinhcsap kanunu tasarısına dair (Millet 
Meclisi 3/954; Cumhuriyet Senatosu 
1/1021) (S. Sayısı : 1313) 648,717, 

729:730 
- Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yilı 

Kesinhesap kanunu tasarısı hakkmda (Mil 
fet Meclisi 1/351, 3/894; Cumhuriyet Se
natosu 1/1020) (S. Sayısı : 1315) * 648,715:: 

717,727:728 
- H u d u t Ve (Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğünün 1966 , bütçe yılı * Kesimlıe-
sap- kanunu b a r ı s ı hakkmda . (Milet 
Meclisi il/449; ' ICumhunlvet Senatosu 
1/1019) (S. Sayıisı : 1285 e 1i ' nci ek) 519, 

648,720:721,735:736 

- 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 
ve ;2 sayılı -cetvellerde değişiklik yapıl-
ması• hakkındaki', kanun t e k l i f i ^ cair 
(Millet Meclisi 2/854 j Cumhuriyet Sena
tosu 2/268)' (S. (Sayısı : 1282) 395,409:410 

- İ s t a n b u l •üniversitesi 1966 bütçe 
yılı Keisiinhesap îkanunu tasar-ısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/504) ; Cumhuriyet 
Senato.su 1/1017) (S. Say1Sı : 1284 \e 1 nci 
ek) 519,648,719-720,733:734 

- Tahsis edildikleri gayelerle kulla
nılmalarına ,imkân veya jlikuim kaimi-
yan harb sefinelerinin "satılmasına yetki 
verilmesi hakkındaki 11 Temmuz 4963 !ta-
rihlii İve 269 (sayılı (Kanuna bir madde 
eklenmesin dair: kamm tasarısı hakkın. 
da (Millet Meclisi 1/241: Cumhuriyet 
Senatosu 1/1012) (S Sayısı ,: 19.83) 427„475: 

477,485:486 
- Türküye 'Cumhuriyetî Hükümeti ile 

Ege .Elektrik Türk Anonim Şirketi ara
sında Demirköprü Hidro - Elektiik te
sislerinin devrine mütaailik olarak ak-

Bayfa 
« i l e n ve 16844 mavilı Kanunla tasdik 
edilen mukavelenin feshi hakkında ka
nun tasansına dair (Millet Meclisi il/392; 
Cumhuriyet Senatosu 1/999) /(S. (Sa-
yısı : 1275) 358,375:379,387:388,389:391 

- Türkiye ,CUnta%et (Merkez- Ban
kası kanunu tasarısı hakkında i(Millet) 
Meclisi İ/606} Cumhuriyet Senatosu 
1/1022) (S. Bayısı : 1312) ' 648 

- Türk Silâhlı Kuvevtleri Personel 
Kanununun 172 incil maddesinin değişti
rilmesi Ihakkmda kanun tasarısına tdair 
(Millet Meclisi 1/562: Cumhuriyet' (Se-
natosu 1/1009) (fi. Sayısı : 1274) " 354: 

358 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Kornişonu raporu 

- Türkiye Cumhuriyeti lile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyetli .arasında iki jmöm-
leketîn topraklarından akan mehirleıfaı 
ısularından .faydalanmada işbirliği yapıl
ması konusundaki Anlaşnıamn onaylan-
analsmm (uygun bulunduğuna idair kanun 
tasarısı haikkmda (Millet Meclisi 1/609; 
Cumhuriyet (Senatosu 1/1014) ' 377:378,3%, 

422:423 

Geçici Komisyon raporları 

- 991 sayılı Devlet Demiryolalrı ve 
Limanları İşletme Genel Müfdürlüğü İş
eilerii İEmiekli (Sandığı ile Askerî Fabriika-
lar Tekaüt ve 'Muavenet Sandığının 'Sos
yal Sigortalar Kurumuna devri hakkın
daki Kanuna ıek ye secici fmaddeler1 
eklenmesine İdair kanun tasarısı hakkın-
•da (Millet iMeclisi ,1/678; Cumhuriyet Se
natosu d/1025> «.S. -Sayısı : 1280)' 313,330: 

334 
- Su ü r ü n l e r kanun tasarısı hakkın

da (Millet İMecBsi 1/190; 'Cumhuriyet 
Senatlosu ü/1026) 339,378,42i,431:461 

- Tüjün İTarım Satış Kooperatiflerii 
ve bölge birlikleriyle Türkiye 'Tütün 
Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği 
kanun t an r ı s ı haikkmda (Millet Meclisi 
1/208: .Cumhuriyet >• Senatosu : 1/1010) 
(S. ;Sayısı : 1316) - 648,667:678 

http://Senato.su
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Sayfa 
- M : ,L2 2 il<M gün( ive e21 Isayıl* 

'Danıştay Kanununa" jba^ll (1) .sayılı 
c c e l d e değişiklik yapılmasına dair ka-

' mm teklifi hakfeında ı(Millet , Meclisi 
' 2/785; 'Cumhuriyet (Senatosu 2/270) i(S 

Sayısı : 1279) 169,334:335 

içişleri Komisyonu raporu 

- Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununum 172 nci maddesinin değiştiril¬ 
mesi h a t a d a feanun tasarısına dai* 
(MilM Meclisi 1/562; Cumhuriyet Senato
su 1/1009) (S. Sayısı : 1274) 354:358 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporları 

- 5434 «ayılı T C. Emekli Sandığı Ka
nununa elk ve geçici maddeler eklenmesd 
halkikımda taun teklifine dair (Millet 
Meteisi 2/743; Cumhuriyet Senatosu 
2/269) (S. Sayım : 1273) 348:354 

- Tialhsis .ediMiMari gayelerle kulla
nılmalarınla imkân ve lüzum Ikalmıyan 
harb sefinelerMm satılmasına yetki ve
rilmesi hakkındaki 11 Temmuz 1963 t;a-
rihH ve 2>69 sayılı Kanuna bir madde 
.eklenmesine da i r ' (kanun tasarısı haik-
femda (Millet M^clisi 1/241- Cumhuriyet 
Senatosu 1/1012) (S Sayısı ': 1283) 427 475: 

477,485:486 

- Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Amonim Şirikdti ara
sında Demiriköpnni Hidro - Elektrik tesis
lerinin devrine mütaaHik olarak akcledilen 
ve 6844 sayılı Kamumla tasdik edilen mu
kavelemin feshi hakkında kanun tasa r ıma 

Sayfa 
dair (Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet 
SenMiosu 1/999) (S. Sayısı : 1275) 358,375:377, 

387:388,389:391 
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka

sı kanunu tasarısı h a t a d a (Millet Mec
lisi 1/606; Cumhuriyet Senatosu 1/1022) 
(S. Sayısı : 1312) 648 

- Tür*k Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kaııunumun 172 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/562; Cumhuriyet Sena-
tosu 1/1009) (S. Sayısı : 1274) 354:358 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

- Tahsis edildikleri gayelere kulla
nılmalarına inrkân veya İ t a m kaimi-
yan harb sermelerinin s a tmas ına yetki 
verilmesi h a t a d a k i 11 Temmuz 1963 ta
rihli ve 269 sayılı Kanoma bir madde ek
lenmesine dair kamun tasarısı hakkında 
(Millet Meciasi 1/241; Cumhuriyet Sena-

!tosu 1/1012) (S Sayısı : 1283) 427 475 477 485: 
486 

- Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 172 nci madddesmdn değiş
tirilmesi h a t a d a İkamın tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/562- Cumhuriyet Se
matosu 1/1009) (S. Sayılsı : 1274) 354:358 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

- 28 7 1967 tarih ve 931 sayılı 
İş Kanunumun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının 6 nci bendinin değiştirilmıesime 
8 ve 10 ncu bedierinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi l ı a t a d a (Millet Meclisi 
2/797- Cumhuriyet Senatosu 2/266) (S 
Sayış*' : 1317) '689:714 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

And içme 

- CumfhuıHbastanjca, Cumhuriyet ıSe
natosu üyeliğime sedilen Kasım C ü l e ^ n 
aındicm^i 169 

Çekilme ve katılmalar 

- iAdam öski bağımsız Milletvekili 

Kasım C ö M k Milletvekilliğine serilen 
Sadi ıKo-çasltıan (bosıalan Kontenjan Üyeli
ğime seçilmiş (bulunduğum dalir Cümhur
başkamlığı tederesi (3/813) 20 

- »iyaribakn» Üyesi Selâbattin Cfe-
reloğlu'nun (Dilekce Karma -Komisyonun
dan isittifası * 597 
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Sayfa 
İzinler 

- Oumnuriyet Senatosu üyeleri, Be-
fliğ Beler, Ahmet Orhan Akçıa, Fahri Özdi-
lık, Büfat ö ^ k ç i n i e ve .Rifat Öçten'e izfin 
verilmesi .(3/827, 828,1829, «30, 831) 509:570 

- Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu w 
Kotenjan Üyesi M e t o t İzmen'e izin Ye-

- A d a ^ Par tM (Babalığının, igmp 
(Bastan, bakş&nviekilleri ve yönetim ku
rulu üveleri seçimleri neticesine dair tez
keresi / * 3 

- Anayasa ve .Adalet Komisyonu 
Başkan, iSözcü -re Kâtipliğine seçilen üye
leri bildiren mezkûr Komisyon Başka l ı 
ğı tezker^i. 569 

- Baş to l ı ik Divam iseciaııd. 11:14 
- tekanlık D i v a l ı n ; yenlileri Se

çilinceye kadar eski komisyonların g r e v 
lerine devam R e l e r i ve Başfcamvckilleri 
ile Divan Kâtiplerinin. liş (böfânıüne dair 
kararı. 21:53,115:116 

- Başkanlık Divanı c i m l e r i n e esas 
tutulacak dağıtım ^ tve l i . ' 4:11 

- Başkamn Gençlik ve Spor Komis
y o n a üye secimi ile ilgili A r a k oran- . 
larm venliden tesbit edildiğine dair beva-
nı * * 374 

- B a k a n ı n ; 16 Ocaik 1964 tarihinde 
Cumhuriyet iSenatosumda kabul iedilen 
Yasama Mers le r in in dıs münasebetleri 
hakkındaki kanun teklifi \izerimde Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
Millet Meclisince Ibenimsenmediğinden 
Karma Komisyon teşkil edileceğine dair 
tebliği 596 

- B a k a n ı n ; Tütün tam satış !koo
peratifleri kamum .tasarısı ile 931 sayılı 
İş Kamunu ile lilgili taun tasarısını gö
rüşmek üzere teşkil d m a m k geçici ko
misyonların faaliyete (geçebilmeleri için, 
b a r ı l a r ı n havale (olundukları konıisyom-
ilarm biran evvel Başkanlık 'divanlaom 
ıseçmelieri bakkında tebliği. 595 

H - Bayındırlık - tımar ve İskân Ko
misyonu Bakan l ık Divanının; 

Sayfa 
rilmesi (3/813, 3/815) 329:330 

Ödenekler 

- İka taydan fada izin alan Oumlhu-
riyet iSenatıosu üyeleri M i r i lözdilek, ÖRi-
fat 0-ztürfcclme ve Bifat öçtenim tahsisat
larının vermesi . (3/829, 830, 831) 570 

,MM1Î Eğitim Komisyonu Bakan l ik 
Divanının .seçildiğine dair ladı gecen ko
misyon Başkanlığı (tezkeresi. * 597 

- Bütçe Karma. Komisyonu Başkan, 
B.askanvekili, fâözcü ve {Kâtipliğine se
çilen üyeleri bildiren mezkûr Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. 569 

- Bütçe ye -Plân Kdmisyonu Başkam, 
Sözcü ve Kâ t i l iğ ine i ç i l e n ü y ^ bil
diren adı (geçen Komisyon Bakanl ığ ı 
tezkeresi. 569 

^ İ C . H . P . Grupu Baışkanve-Mniğd-
nin; iGrup B-aşkanv ekili eri ile Yönetim 
Kuraluna seçilen üyeHere dair tezkeresi. 20 

- Cumlhuriyet Senatosu Hesapları 
İnceleme Komisyonu ile Türkiye Cumhu
riyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında akdolunam Kredi Anlaş
ması konusunda kurulan Araştırıma Ko
misyonu üye ayı lar ının 11 e ç ıka r ı lma
na dair Danışma Kurulu kararı. 596 

- Cumhuriyet Senatosu Sosyal İş
ler Komisyonu Başkanlık ıDivanı ile; Genç
lik ve ıSpor Komisyonu Başkanlık Divanı-
nın teşkil edildiğine dair -adı gecen komis
yon başkanlıkları tezkereleri * 689 

- Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üye
si Haydar Tı.nçkamat'ın, Türkiye Cumhu
riyeti ile Amerika. Birleşik Devletleri (Hü
kümeti .arasımda -akdolunan Kredi Anılaş
masına dair kurulan Araştırma Komfayo-
yonunaüye seçimi. * 573:575 

- Güven Partisi Grup Başkanvekiffi-
ğinin; Grup Başkanvekillerivle Yönetim 
Kuruluna seçilen üyelere dair tezkeresi. 20 

- Kamu İktisadı Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu Başkanlık Divanının seçil
diğine dair iadı gecen Komisyon- Başkan
lığı Itezkeresi. * 598 

SEÇİMLER VE KOMİSYONLARLA İLGİLİ İŞLER 
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Sayfa 
- Kayseri (üyesi Hüsnü Dlkeçligil'-

Ün; Millî Eğitüm Komisyonu üyeliğimden 
i s t i f a c a d;air önengesi 475 

- K o m ş u l a r a üye .seçimi. 133,379, 
575:577 

- Kontenjan ü r u p (Başkanlığının, 
igrup Başkam, başkan/vekili ve yönetim ku-
:roJhı üyeleri seçimleri micesime dair >tez-
Ikereöi. * 3:4 

- Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
Başkanlık D i v a m ı n 'teşkil i l d i ğ i n e dair 
adı geçen komıfcyon Ibakşanlığı tezkeresi. 

653 

- M. B. Grupu Başkanlığının; Grup 
(Başkan ve Başkanvekİli file Yönetim Ku
r u t a seçilen üyelere dair tezkeresi. 20 

- Su ürünleri kemn Esansını gö
nüşmek üzıere tasanının hava1e edildiği 
komisyonlardan üçer üyenk iştirakiyle 
bir Geçici Konıfeyon Ikmrutamm dair 
Malî ve feisadli İş te ' Komisyonu Baş-' 
kanlığı önergesi. 596:599 

- Tarım, Komisyonu GBaşkanlık Diva

l a 
minin teşkil emdiğine dair adı geçen ko
misyon başkanlığı tezkeresi. 653 

- Türkiye Avrupa Ekonomik Toplu
luğu Karma Parlâmenio Kornişonuna, 
üye iseçimi. 596:597,653:663 

- Tütün Ta,rı,m Satış Kooperatifi 
kanunu 'taisa,msını .görüşmek üzene, -tagarı
nın havale b i ld iğ i komisyomlardan üçer 
üyeniin iştirakiyle, bir Geçici Komisyon 
kurulmasına Idâir Atarını Komisyonu Baş
kanlığı önergesi. ' 598 

- Yeni Kurulan. Örmian ve Geneilik 
ve Spor bakanlıklarca mütenazır Komis
yonların kurulması konusmnn görüşen 
ıDanışma Kurulunca; lOrmian Komisyonu
nun Tarım Komisyonuma ilâvesine ve 9 
üyeli ıbir Gençlik ve Spor Komisyomu ku-
rulmaisına karar verildiğine dair Başkan-' 
lık tezkeresi. 345:348 

Yasama dokunulmazlığı 

- Gmnhnriyet Senaltosu İstantoul Üye
si Ekrem özdenfeı yaisaimıa dıokumulmazlı-
ğı ı (3/834) ; 645 

SEÇİMLER 

- A n a y a s a Mahkemesine bir yedek 
133,379:382 477 

- Komisyonlara üye feçimi 477 491 
497 491:497,497,498:505 

Yüksek Hâkimler Kuruluna bir ye
dek tüye seçimli 477 

- Yüksek 'Hâkimler Kuruluna üc asıl 
üyeıseçimi * 477 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Barakandan 
- Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye

si Nejat Ş a r M ı m a n lAyvaıl&'ta SaHmı-
sakh mevkiindeki H a l e y e laiit iaremin 
t ö z ü n e dair Barbakandan sözlü sorusu 
(I6/5&t) .139 408 478 6212 

- CumhuMiyet İSenatosu <feta*M Üye- , 
si lEkrem Ö d e n i n G e n * ve (Spor Ba-
kanlığmın 'ihdasına dair IBatibakandan wfe-
M SOTUSU ('6/536) 139 408:409 622 -623. 

- C u m t a i y e t (Senatosu «fatadbul Üye- ' 
si Mebrure Aksoley'in Kalorifer Ibacala-

rmdan çıkan zehirli gazlara dair Barba
kandan 'Sözlü isorusu (16/342) [ 91İ8,«03 

- Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün (bankalann yılbaşla
rında özel dünlerinde (dağıttıkları ikrami
ye ve hediyelerin bir yullık yekûnuna dair 
sözlü sorusu Ve Badbakam adına Refet S'ez-
«in'inıcevaibı (16/5310) -402:406 

- Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk 'ün öğretmen maaşlarına 
dair Başbakandan tffellü sorusu (6/538) 313 
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Sayfa 
Bayındırlık Balkanından 

- Cumhuriyet Senatosu (Mara§ Üye
si Hilmi iSoydan'm, üç ifeeyi Maraba bağ-
lıyan yolun asfalt yapımına dair Baym-
dırlık Bakanından sözlü sorusu ^06/5290 402, 

478,>62'2 

Dışişleri Bakanından 

- Oumhuriyet (Senatosu ifetanbul Üyesi 
,Me!brare Aksoley'kı, E d i m d e n Viyana'-
ya kadar Türfe ışeMtlerinin dum-nıma dair 
D i f l e r i Bakanından sözlü sorusu :(0/58ö) 313, 

409,427 

Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Yusuf Ziya Ayrım'ın, Araş Neihri -kıyısı-
ııa yapılacak -secide dair sözffi sorusu ve 
Enerji ,ye 'Tabiî Kaynafelar (Bakam Sdbit 
Osman Aveı'nın cenatoı 06/5İ32) 4Ö6:4Ö7 

î t l e r i Balkanından 

- Cumhuriyet (Senatosu (İstanlbul Üye
si M e W o Aksolley'in, turneye bıkan ti
yatro oyuncularının uğradıkları tecavüze 
dair sö<zlü sorusu ive «çişleri Bakam Hal
dun Mentoseoğlu'nun weW«lbı /6/5^3) 407:408 

Köy îşleri Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet 'Nusuet Tuna'nm, Kastamo
nu'nun yol, su ihtiyacını ikaırşılıyacak YSE 
Bölge teşkilâtının feumlmasma dair Köy 
îşleri Bakanından Hifelü sorusu '(6/5*1) 465,623. 

- Cumtfmriyet Senatosu » a s Üyesi 
Hüseyin ÖstürMn, Sivas İH 'köy yollan ve 
içme sularına dair Köv (İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/5(37) " 312,620 

Maliye Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Ali toagiPin, İktisadi- Devlet 
Teşekkülleri bütçelerinden ücret lalan müs
tahdemlere dair Maliye İBakanından sözlü 
sorusu (6/331) 406,478,622 

Sayfa 
- Cumhuriyet (Senatom Hatay Üyesi 

Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim 'Şir
ketine dair Ticaret ve (Maliye (bakanlarım 
dan sözlü sorusu ('6/54(3) ' 51i9,S33 

Millî EPÖUL İBakanından 

- Cumlhuriyet -Senatosu Denizü Üye
si Hüseyin Atmacamın, (MİM Eğitim Şû
rası toplantılarına dair Millî Eğitim Ba
tandan sözlü Borüsu (İ6/405) 406,478,622 

- Cumhuriyet SSnatosu (Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk^ün, eğitim bölümlerini bi
tiren öğretmenlerin hak ettikleri (görevlere 
atanmamaları sebeplerine dair sözlü soru
su ve Millî Eğitim (Bakanı Orhan Oğuz'un 
cevatbı 06/523) 400,477,478480 

- Cumhuriyet Senatosu ISivas Üyesi 
Hüseyin Öztiüık'ün, İsmet Paşa Kuz Sanat 
Enstitüsünün isminin değişt ir i lmece dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
C6/540) '367 

- Cumhuriyet (Senatosu Talbiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in İstanlbul'da LOC, Ean-
guage And Culture Center femi ile faali
yette 'bulunan özel öğretim kurumuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü » 
(6/534) 400:401,477,60ö:603 

Orman Bakanından' 

- Cumhuriyet Senatosu Eskâselhir Üye
si Ömer Üeuzal'm, Orman 'İdaresine genel 
Ibütçeden ödenen ipaıralara dair Orman Ba
kanından sözlü sorusu (G/500) 4O0,477,622 

Sağilık ve Sosyal Yardım Bakanından 

- Cumhuriyet (Semtosu Erzurum Üye-
« Osman AlilhocagiKin, Erzurum'da sağlık: 
ocağı 've sağlık evi sayılarına dair Sağlık 
Bakanından «sözlü sorusu (6/528) 4012,477, 

Tarım Bakanından 
- Cumlhuriyet (Senatosu K ı r d i r Üye

si Halil özmen'in, Kaman ins in in , Akpı-
nar bucağına bağlı Himmetuişağı ve h a 
rındaki köylere dikilen (kavak v;e tesym ' 
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Sayfa 
f i d a n l a r a dair taı © a k a m d a n sözlü 
sorusu •6/5211) 400,477,622 

- - Cumhuriyet İSenatosu Kırşehir Üye
si Halil öızmen'iu, Kı r^h i r <ve ilçelerinde 
bulunan « . ç i l e r i m i Konya'nın Altmo-
™, Delvlet Üretme Çiftliğinden tohumluk 
tahsis (edilmesnıin eden 'e r ine dair (Tarım 
Bakamından sözlü sorusu 06/316) 4O0,477,62!2 

Ticaret Bakanmdan' 

S<,y/« 

Turizm we Tanıtma Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu feas Üyesi 
Hüseyin Oztürk'ün, TBT'nin malî s ı k ı n a 
tana dair Turizm ive Tanıtma (Baıkanın-
dıan -sözlü sorusu 06/5ı36) 312,4*78 '623 

- Cumhuriyet (Senatosu Hatay Üyesi 
Mus t^a Devel i 'n in , Hâstaş Anonim b r 
iketine dair Ticaret ve (Malive bafcanhkla-
mdian sözlü sorusu (6/543)* 519 «28 

Ulaştırana Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu tDenizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Deni r i s ınMan için-
de birbirini kesen kara ye demiryolları -
na dair sözlü sorusu ive Ulaştırma Bakam 
Nahit Menteşe'nin eevabı' (6/460) 401 402 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Balkanından 
- Cumlhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet özgüneş'in, (bir Arap derneğinin 
toplantısına katılanlarla Idair yaızılı soru 
önergesi <ve Adalet Balkanı Ziya Önderin 
cevabı (7/613) 489,OT:580 

BasJbalbandan 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Sena
törü Mukadder öztekinfrı, haklarında gı
yabi tevkif kararı 'verilen Yeli Koca ve 
Halil Işık'ın yakalanamamalarına dair ya
zılı soru önergesi ve Başbakan Süleyman 
Demirel'in cevabı (7/553) 2 Ö 2 - » 

- Cumhuriyet 'Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata'.nın Memurlar Yar-
d a l a ş m a Kurumunun 'kurulmasına dair 
yazılı soru önergesi ve (Başbakan adına 
Devlet Bakanı Seyffi öztürk'ün cevabı 
(7/4199) 288:284 

- Cumlhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm 'Cumhuriyet Senato
su Samsun Üyesi Fethi Teivetoğlu tarafın
dan yazılan kitaplara dair yazılı som 
öner/esi ve Başbakan Süleyman Demirel'- ' 
in cevabı (7/350) 280 

- Cumhuriyet 'Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacamın Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı Genel Müdürüne dair 
yazılı soru önergesi ve Başbakan Süley
man Demirel'in 'cevabı (7/381) 559:560 

- Cumhuriyet Senatosu <M*nıtep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Sabah gazetesi
nin bir yazısına, dair 'vazıh soru, önergesi 
ve Başbakan Süleyman Demirel'in yaızılı 
cevabı (7/463) 308:30-9 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Cemal YıMırım'm İktisadi Devlet Te
şekküllerine dair soru önergesi ve Başba
kan Süleyman Demirel'in yasalı cevabı 
(7/434) SÖ6:308 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem özden'in Denizli'nin « h i s a r 
ilçesinde bulunan CYFRIE harabelerinin 
onarımına dair yazılı soru öneülgesi ve1 
Başbakan 'Süleyman Demirel'in cıevabı 
(7/600) TO 

- -Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem özden'in İstanbul'da inşası dü
şünülen «metroya 'dair ya'zılı soru önergesi 
ve Başbakan adına Devleıt Bakanı Seyfi 
ÖztürFün cevabı (7/567) 206 

- Cumihuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem üzden'in ıner'i mevzuatı belli 
edecek bir çalışmaya 'dair yazıh soru öner
gesi Başbakan adına Devlet Bakanı Seyfi 
Öıztürldün 'cevabı (7/568) 206:207 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in Seçmen kütüklerine 
dair yazılı soru önemesi ve Başbakan Sü-
l^ynıan Demirel'in cevabı-(7/604) 562:563 
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- Cumhuriyet Senatom İstanibul Üye-

si Rifiat ( t o & ç i n e , dış ülkelerde Sasıyan 
veya Türkiyeye geiien v a t a n a arımıza 
'dair sözliü «orusunu, ya-z.lı soruya ç e l d i ğ i 
hakkındaki önergesi ve B a l a t a Süley
man Demirelln cevabı ('7/4912) 281 : » 

- Cumhuriyet Senatosu Kam Üyesi 
Mehmet Haızerin, Kars ve çsresinde Et 
Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Yem Sanayii, !T. C. Ziraat (Bankası, DSl 
gibi kurum ve kuraluşların koordime bir 
»çalışma yapması ve gerekli tedlbirlerin 
alınmasına dair, yaızılı soru lömerigesi ve 
B a r a k a n >Süleymam Demirel'in cevabı 
•(-7/5İ9I2) !960:'5İ62 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, yeniden kurulan sermaye 
şirketlerine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakan Süleyman Demirdim cevabı (7/389) 281 

- Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, Malatya ilinin çeşitli so
runlarına dair Ba rakandan yazılı soru
su. (7/619) 519 

- Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özerin, Malatya vilâyeti ka
ra ve demiryollarına dair yazılı soru öner
gesi Başbakan adına Devlet Bakanı Refet 
Sezginin cevabı. (7/620) 519,723:724 

- Cumhuriyet Senatosu 'Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, Sivas ilindeki tarihî 
anıtların onarımına dair yazılı soru öner
gesi ve Başbakan Süleyman Demirelln 
cevabı. (7/533) 289:290 

- C u m h u r i y e t Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet Özgüneşln, (Bilecik Müf
tüsü Ahmet Öztürk ve Müftülük Şefi 
femail Hakkı Daut'a dair yazılı soru öner
gesi ve Başbakan Sülevman Denrirel'in 
cevabı. (7/575) " 558:559 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneşln, bir Arap derneğinin 
Genel Kurul Toplantısına katılanlara dair, 
yazılı soru önergesi ve Başbakan adına 
Devlet Bakanı Refet Sezginin cevabı 
(7/614) 489,685:686 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Baş-

Sayfa 
kanlığı müfettişlik görevlerinde çalışan 
Nihat Ergün ve Hamza Eroğlu'nun nakil 
sebeplerine dair, yazılı soru önergesi ve 
Başbakan Süleyman Demirelln cevabı 
(7/516) 14:15 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneşln, Yaşar Tunagür'ün İs
tanbul Müftülüğüne atanma tarihine dair 
yazılı soru önergesi ve Başbakan Süleyman 
Demirel'in cevabı. \(7/542) 290:291 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Selâhattin Özgür'ün, Devlet ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile bunlara bağlı mü
esseselerde vazife alan eski senatör ve mil
letvekillerine dair yazılı soru önergesi ve 
Başbakan Süleyman Demirelln cevabı 
(7/512) 505:513 

Dışişleri Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Türkiye - Suriye 
hudut rejimine dair yazılı soru önergesi 
ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
layangilln cevabı. (7/610) 395,683:685 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özdenin, Türkiye'nin Al
manya'da yaptırdığı elcilik binasına dair 
Dışişleri Bakanından sJrusu ve Bayındır
lık Bakanı Turgut Gülez'in yazılı cevabı 
(7/605) 483:484 

- Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Türfedye'deM özel Rum 
okulları ve Batı - Trakya'daki Türk okul
larına dair Millî Eğitim ve Dışişleri ba
kanlarından yazılı sorusu. .(7/621) 519 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneşln, bir Arap derneğinin 
Genel Kurul Toplantısına katılan bâzı 
kimselere dair Dışişleri Bakanından yazılı 
sorusu. (6/615) 489 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Güney hudutla
rımızda meydana gelen kaçakçılığa dair . 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanların
dan yazılı sorusu. (7/611) 395 

http://ya-z.l�
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Sayfa 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Belediye ve özel 
idareler memurlarına avans verilmesini ön
gören 1069 sayılı Kanuna dair yazılı soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'-
ın cevabı. (7/548) 291:292 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Güney hudutları
mızda meydana gelen kaçakçılığa dair İç
işleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
yazılı sorusu. (7/611) 395 

- Cumhuriyet Senatosu Malatya Se
natörü Hamdi Özer'in, polislerin muayene 
ve tedavilerine dair, İçişleri Bakanından 
yazılı sorusu. (7/623) 519 

- Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi M. Ali Pestilcimin, Zonguldak il 
Emniyet Müdürüne dair, İçişleri Bakanın
dan yazılı sorusu. (7/607) 365 

İmar ve İskân Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in, Malatya il, ilçe, bu
cak ve köylerinde meydana gelen âfetlere 
dair, yazılı -soru önergesi ve İmar ve İskân 
Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun sevabı 
(7/618) 519,624:629 

Köy işleri Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mukadder Öztekin'in Toprak Tevzi Ko
misyonunun Hacılar köyünde yaptığı top
rak dağıtanına dair yazılı soru önergesi 
ve Köy Mer i Bakam Selâhattin Kılıc'in 
cevabı (7/514) ' 286:289 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Muzaffer Yurdakulermı Simel Şirketine 
dair Köy isleri Bakanımdan yazılı soru
su. (7/622) 519 

Maliye Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in emekli dul ve ye-
timlerin maia,şlarnnalırken çektikleri müş
külâta dair yazılı soru önergesi ve Başba-

Sayfa 
kan adına Maliye Bakam Cihat Bilge-
han'ın cevabı. (7/573) 309:310 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Muzaffer Yurdakuler'in, derneklere yapı- ' 
lan para yardımına dair, Maliye Bakanın
dan yazılı sorusu. (7/625) 584 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, basında yayınlanan 
bâzı yazılara dair yazılı soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm cevabı 
(7/508) 284:286 

Millî Eğitim Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atmacamın, İzmir'de yayın
lanan «öğretmen Dünyası Gazetesinin 
75 nci sayısında yayınlanan bir yazıya dair 
yazılı soru önergesi ve Billî Eğitim Ba
kanı İlhamı Ertem'in cevabı. (7/580) 306 

- Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in Orman Teknikerlerine 
dair Millî Eğitim ve Orman bakanların
dan,yazılı sorusu. (7/609) 387 

- Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in, Türkiye'deki özel Rum 
okullan ve Batı - Trakya'daki Türk 
okullarına dair Millî Eğitim ve Dışişleri 
bakanlarından yazılı sorusu. (7/621) 519 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in Ankara Zafer Mühen
dislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu
nun dört öğrencisine dair Millî Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu. ,(7/616) 489 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in İzmir İktisadi ve Ti
cari İlimler Özel Yüksek Okuluna dair ya
zılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İlhami Ertem'in cevabı. (7/590) 112:114 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in Kadıköy Özel Yük
sek Mühendislik ve, Mimarlık Okulunun 
kurucusuna dair yazılı som önergesi ve 
Millî Eğitim Bakam Orhan Oğuz'un ce
vabı (7/586) 383 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in Kayseri Valiliği em-
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Sayfa 
rine verilen ilkokul öğretmenlerinin tâ
yinlerine dair, yazılı soru önergesi ve Mil
lî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in cevabı 
(7/578) 298:305 

Millî Savunma Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, Edirne'den Viya-
na'ya kadar Türk şehitliklerinin durumu
na dair, Millî Eğitim Bakanından vazıh 
som ö n e r d i . (7/617) " 519 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, Muharip Gazilerin 
Askerî Devlet, Belediye hastanelerinde pa-
ras1Z tedavilerine dair, Millî Savunma Ba
kanından yazılı sorusu. (7/626) 584 

Orman Bakanından 

~ - Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerdin, Orman Teknikerlerine dair 
Millî Eğitim ve Orman bakanlarından 
yazılı sorusu. (7/609) 387 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

- [Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özerin, Sosyalizasyon bölgesin
deki şoför, tıbbi sekreter ve müstahdem
lere tazminat verilmemesinin sebebine 
dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan yazılı sorusu. (7/624) 584 

Tarım Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si M. Nuri Âdemoğlu'nun, teknik DDT 
imalinin kontroluna dair yazılı soru öner
gesi ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm 
cevabı. (7/574) 297:298 

SayH 
- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı Atalay'm, Doğu - Anadolu bölgesin
de halkın kalkınması için, hayvancılıkta 
dengenin sağlanmasına dair yazılı soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Bahri Dağdas
ın cevabı. (7/558) 294 

Ticaret Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özdenin, Etiket koyma usu
lüne dair yazılı soru önergesi ve Başba
kan adına Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'-
in cevabı. (7/563) 295:296 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, 1 . 1 . 1968 tarihi ile 
1 . 1 . 1969 tarihi ve 1 . 1 . 1969 tarihi ile 
1 . 4 . 1969 tarihleri arasında Halk Banka
sınca verilen kredilere dair yazılı soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'-
in cevabı. (7/562) 294:295 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, Kars halkının yiyecek, to
humluk, hayvan yemini tedariki için Zi
raat Bankası veya diğer bankalarca kredi 
açılmasına dair, Ticaret Bakanındn yazılı 
sorusu. (7/606) 138,514:515 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, T. C. Ziraat Bankası tara
fından eski yıllar borçlan dışında yeniden 
verilen kredilere dair yazılı soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in ce
vabı. (7/556) 293 

Ulaştırma Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Cemal Yıldırım'm, Denizcilik Ban
kasına dair yazılı soru önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Sadettin Bilgiçin cevabı 
(7/602) 359:361 

TASARILAR 

- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesabı hakkın
da (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Se
natosu 1/1016) .(S. Sayısı : 1287 ye 1 nci 
ek) 519,648,714:715,725:726 

- 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-

vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(Millet Meclisi 1/22; Cumhuriyet Senato
su 1/1027) (S. Sayısı : 1306) 585,604:609,620, 

633:634 
- 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
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Sayfa T 
(Millet Meclisi 1/136; Cumhuriyet Sena¬ 
tosu 1/1032) (8. Sayısı : 1310) 585,611*20,641: 

642 , 
- Ceza ve ıslah evleriyle işyurtlarmm 

1961 ve 196:2 yuları bilançolarının onan-
masına dair (Millet Meclisi 3/1054; Cum
huriyet Senatosu 1/1015) (S. Sayısı : 
1286 ya 1 nci ek) 519,648,721 -.722,737:738 

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Ke-
sinhesabı hakkında (Millet Meclisi 1/495; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1018) (S. Sayı
sı :1314) 648,717:719,731:732 

- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçesine ek ödenek ve
rilmesi hakkında (Millet Meclisi 1/32; 
€umhuriyet Senatosu 1/1028) (S. Sayısı : 
1307) 585,609:610,635:636 

- 991 sayılı Devlet Demiryolları ve I 
Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü İş
çileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrika
lar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki 
Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesi
ne dair (Millet Meclisi 1/678 • Cumhuriyet 
Senatosu 1/1025) (S Sayısı ' : 1280) 313 330: 

,334 , 
- Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı 

Kesinhesabı hakkında (Millet Meclisi 
1/351 3/894; Cumhuriyet Senatosu 1/1020) 
(S. Sayısı : 1315) 648,715:717,727:728 

- Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı I 
Kesinhesabına dair (Millet Meclisi 1/954; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1021) (S Sayı
sı : 1313). 648,717,729:730 

- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesa-
bı hakkında (Millet Meclisi 1/499; Cum
huriyet .Senatosu 1/1019) (S Sayısı : 
1285 « 1 nci ek) 519 648 720:721 735:736 

- İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkında (Millet Mee
lisi 1/504; Cumhuriyet Senatosu 1/1017) 
(S Sayısı : 1284 e 1 nci ek) 519 648 719:720 

. , ,733-734 
- Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 ' 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de-

Sayfa 
ğişiklik yapılması hakkında (Millet Mec
lisi 1/137; Cumhuriyet Senatosu 1/1030) 
(S. Sayısı : 1305) 584,585,599:600,604,631: 

632 
- Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında (Millet Meclisi 1/138; Cumhuriyet 
-Senatosu 1/1031) (S. Sayısı : 1309) 585,611, 

639:640 

- Su Ürünleri Kanununa dair (Millet 
Meclisi 1/190; Cumhuriyet Senatosu 
1/1026) (S. Sayısı : 1281) 339,378,421,431:461, 

598-599 
- iTahsis edildikleri gayelerle kulla

nılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan 
harb sefinelerinin satılmasına yetki veril
mesi hakkındaki 11 Temmuz 1963 tarihli 
ve 269 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair (Millet Meclisi 1/241; Cumhu-
riyet Senatosu 1/1012) (S Sayısı : 1283) 427 

475:477,485:486 

- Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik 'yapılması hakkında (Millet Meclisi 
1/36- Cumhuriyet Senatosu 1/1029) (ıS. 
sayısl : 1308) 585,610:611,637:638 

- Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında iki mem
leketin topraklarından akan nehirlerin su
larından faydalanmada işbirliği yapılması 
konusundaki Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair (Millet Meclisi 
1/609; Cumhuriyet Senatosu 1/1014) 377 378 

396 422:423 
- Türkiye Gumhuriyeti Hükümeti ile 

Ege Eelektrik Türk Anonim Şirketi ara
sında Demirköprü Hidro - Elektrik tesis
lerinin devrine mütaallik olarak « e d i l e n 
ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen mu
kavelenin feshi hakkında (Millet Meclisi 
l/39'2- Cumhuriyet Senatosu 1/999) (S 
Sayısı' : 1275) 358 375:377 387 -388 389:391 

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununa dair (Millet Meclisi 
1/606- Cumhuriyet Senatosu 1/1022) (S 
Sayısı' : 1312) 648 



- Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 172 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında (Millet Meclisi 1/562; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1009) ((S. Sayı
sı : 1274) 354:358 

- Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve 

- 2 0 -

Sayfa Sayfa 
bölge birlikleriyle Türkiye Tütün Tanm 
Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanu
nu hakkında (Millet Meclisi 1/208; Cum
huriyet Senatosu : 1/1010) (S. Sayısı : 
1316) 648,667:678 

- 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesi hakkında (Millet, Meclisi 2/743; 
Cumhuriyet Senatosu 2/269) (S. Sayısı : 
'1273) 348:354 

- 1 9 6 9 yılı Bütçe Kanununa hağlı 
(A/ l ) işaretli cetveMe değişikliik yapılma^ 
sı hakkında (Millet Meclisi 2 / 1 ; Cumhu
riyet Senatosu 2/272) (S. Sayısı : 1311) 585, 

620:622,663:665,679:680 
- Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 

Üyesi Nattıit Altan'm Cumihuriye't Senato
su İçtüzüğünün 5 nc,i maddesinm 3 ncıi 
ve 4 ncü cümleıerihin 'kaldırılması ve 8 nci 
maddesinin matlaibmın ve (A) fıkrasının 
I nci, 2 nci ve 3 ncü bendleriyle (B) fık
rasının değiştirilmesi hakkında İçtüzük 
teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15. 
17, 54, 56, 59, 60, 72, 73, 120' ve 125 nci 
ınaneler inin değiştirtmesine ıdair (2/211, 
2/255) 421 

- 2 3 7 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 
II ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapıl-

TEKLİFLER 

ması hakkında (Millet Meclisi 2/854; Cum
huriyet Senatosu 2/268) 395,409:41ö 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi M* 
«nurları Teşkilâtı hakkıüdaki 231 sayılı: 
Kanuna bağlı cetvellerde 'değişiklik ya
pılması hakkınida (Millet Meclisi 2/65; 
Cumhuriyet Senatosu 2/273) 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin k a f e l m a s ı hakkında 
(Millet Meclisi 2/8'88; Cumhuriyet Sena-
tosu 2/267) (S. Sayısı : 1270 e ek) 2,53:112r 

'117:118,131:133,134:135 

- 24 . 1 2 . 1964 gün, ve 531 sayılı D a 
nıştay Kanununa (bağlı (1) sayılı cettvel-
<de" değişiklik yapılmasma dair (Millet 
Meclisi ^ 2/785; Cumhuriyet Senatosu 
2/270) (S. Sayısı : 1279) 169,334:335 

- 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı • 
İş Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fık
rasının 6 nci bendinin değiştirilmesine, 8 
ve 10 ncu nendlerinin IkaıUdırfmasma dair 
('Millet Meclisi 2/797; Cumhuriyet Sena
tosu 2/206) (S. Sayısı : İ317) 689:714 

TEZKERELER 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri 

- 624 sayılı Devlet Persıoneli Kanunu
nun 14 ncü maiddesinin (İ) bendinin Ana^ 
yasaya .aykırı olduğundan iptaline karar 
verildiğine dair 330 

- 4373 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin CC) fıkrasındaki (... veya Vakıflar 
İdaresine...) ibaresinin Anayasaya aykırı 
olduğundan iptaline kaırar ve rMğine da
ir (3/823) 568:569 

— Kalkınma Plânının uygulanması 

esaslarına dair 933 sayılı Kanunun bâzı 
ımadde ve hükümlerinin iptal ddildiğine^ 
dair (3/811) 3 

Başbakanlık tezkereleri 

_ Cumlhurbaşkanmın Sovyet Sosyav 
lM Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı zi
yarette kendilerine refakat edecek heyete 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mustafa Gül-
ic%il ve Ferid Melen'in katılmalarına ve 
Anayasanın 78 nci maddesi gereğinin ya
pılmasına dair 400 



Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden'in y — a dokunulmazlığı 
'hakkırida (3/834) 645 

- ürcGün ve Habeşistan'a yapılacak 
resmî ziyarette Cumhurbaşkanına re&kat 
eldecek heyete Necip Mirkelâmoğlu (İzmir) 
ve Kasım Gülek ( € ^ h ^ b a § ! k a m n c a S. Ü.) 
in katılmaları o s u n d a Anayasanın 78 
nci maddesine göre işlem yapılmasına 
dair (3/833) 568 

Cumhurl)aşkanlığı tezkereleri 

- A d a n a eski bağımsız Mlleltvekil 
•Kasım Gülek'in, Milletvekilliğine seçilen 
Sadi Koçaş'tan boşalan Kontenjan Üyeli-
ğine seçilmiş o l u n d u ğ u n a te (3/813) 20 

- Anayasanın 162 nci maddesi gere
ğince hazırlanan ve 4951 sayılı Kanuna is-
tinalden ihdas edilen yeni Ibir Devlet' Ba^ 
kanlığı ile Gemlik ve Spor Bakanlığını dal 
ihtiva dden Bakanlar Kurulu ö tes in in su
nulduğuna dair (3/8H2) 19 

- Ürdün ve Halbeşistan Devlet Baş
kanlarının Idaveti üzerine hu memleketleri 
ziyaret edeceğine ve kendileri dönünceye 
kaJda-r Cumhurbaşkanlığına Cumhuriyet 
Senatosu B a s t a n ı İbrahim Şevki Atasa-
ğun'un vekillik edeceğine dair (3/825) 567 

- Vâki davet merine Sovyet Rusya'
yı z iyne t etmek üzerce 12 Kasım 1969 günü 
Ankara'dan ayrılacağına ve kendisime, tdö-
nünceye kadar, Cumhuriyet ıSenatosu Baş
kanı İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik 
eideceğine dair (3/817) 329 

- Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
'Dışişleri Bakanı İhsan SaJbri Çağlayangil'e, 
(dönüşüne kaldar, Devlet Bakanı Refet Seız-
ıgin'in vekillik edeceğine dair (3/819) 474:475 

> - Vazife ile yurt «dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı Mesut Erez'e, dönüşlüne ka
dar" Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'ün; ve- ' 
İ k i » eideceğine dair (3/820) 475 

- Vazife ile yurt dışına giden Dısiş-
leri Batanı İhsan ISaihri Çağlayangiİ'e, 
dönüşÜne kaldar, Devlet Bakanı Refet Sez-

-

Sayfa 
gin'in vekillik edeceğine dan- (3/816) 3!29 

- Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Salbri 'Çağlayangil'e, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Refet Sez-
ğin'in vekillik edeceğine Idair 595 

- Vazife ile yurt dıısma giden Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un, dönüşüne 
kaldar, Devlet Bakanı Gürhan Titrek'in 
vekillik edeceğine dair (3/822) 490 

- Vazife ile yurt idışmagiden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeylimin, ' Vekillik edeceğine dair 
(3/821) 475 

- Vazife ile yurt dışına giden Tica
ret Balkanı Ahmet Dall ıca döngüne kaldar, 
Devlet Bakanı Gürhan Titrekln vekillik 
edeceğine dair (3/824) 568 

- Vazife ile yurt dışma «Men Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşeye, ıdtoüşü-
ne kaldar, Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
beyli'nin vekillik eldeceğine dair (3/826) 568 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkereleri 

- Cumhuriyet Senatom üyeleri, Be
liğ Beler, Ahmet Orhan Akça, Fahri Öz-
dilefc, Rifat Öztürkçine ve Rifat Öçten'c 
izin verilmesi hakkında (3/827, 828, 829, 

,#30, 831) 569:570 
- Giresun Üyesi İhsan T,oıp>aioğlu ve, 

Kontenjan Üyesi Mehmet İzmen'e izin ve
r m e s i n e ıdair (3/813,3/815) 329:330 

- İki aydan faızla izin alan Cumhu
riyet Senatosu üyeleri Fahri Özdüek, Ri
fat Öztürkçine ve Rifat Öçten'in, tahsisat
larının verilebilmesi hakkında (3/829, 
830, 831) 570 

- Yeni kundan Orman ve Gençlik ve 
Spor bakanlıkla,rına mütenazır Komisyon
ların kurulması konusunu görüşen Danış
ma Kurulunca; Orman Komisyonunun Ta
rımı Komisyonuna ilâvesine ve 9 üyeli bir 
Gençlik ve Spor Komisyonu kurulmasına 
karar verildiğine dair 345:848 
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KOMİSYON BAŞKANLIKLARI TEZKERELERİ 

Spyfa 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu) 

- Başkan, Sözcü ve Kâtipliğine seçilen • 
üyeler hakkında ' 569 

(Bayındırlık ve imar ve iskân Komisyonu) 

- -Başkanlık Divanının seçildiğine dair 597 

(Bütçe Karma Komisyonu) 

- Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâ
tipliğine 'seçilen üyeler hakkında 569 

(Bütçe ve Plân Komisyonu) 

- Başkan, Sözcü ve Kâtipliğine seçilen 
üyeler hakkında ' 569 

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

- Başkanlık Divanının teşkil edildiği
ne dair * " ' * 689 

Sayfa 

(Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu) 

- Başkanlık Divanının seçildiğine dair 598 

(Malî ve iktisadi işler Komisyonu) 

- Başkanlık Divanının teşkil edildiği
ne dair / * 653 

(Millî Eğitim Komisyonu) 

- Başkanlık Divanının seçildiğine dair 597 

(Sosyal işler Komisyonu) 

- Başkanlık Divanının teşkil edildiği
ne dair * * 689 

(Tarım Komisyonu) 

- Başkanlık Divanının teşkil edildiği
ne dair * 653 

PARTİLER BAŞKANLIKLARI TEZKERELERİ 

A R 
- Grup Başkan Başkanvekilleri ve 

Yönetim Kumlu üyeleri seçimleri neticesi
ne dair ' ' 3 

C H. P. 
- Grup Başkanvekilleri ile Yönetim 

Kuruluna seçilen üyelere dair 20 

G. P 
- Boşalan Güven Partisi Başkanvekil-

liğine Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın se

çildiğine dair 490 
* - Grup BaşkanvekiUeriyle Yönetim 
Kumluna seçilen üyelere dair 20 

Kontenjan 
- Grup Başkan Başkanvekili ve Yö

netim Kurulu üveleri sedml'eri neticesine 
dair * ' ' ' 3:A 

M. B. Grupu 
- Grup Başkan ve Başkanvekili ile 

Yönetim Kuruluna seçilen üyelere dair 20 

TUTANAK ÖZETLERİ 

Cilt Sayfa 
1 11 1969 tarihli 1 nci Birle

şime ait , ;54 18 
4 11 19(69 tarihli 2 nci Birle

m e (ajit ' 54 120 

6 1 1969 « h l i '3 tajcü (BMe-
frmJt ' 64 138 

7 11 1969 tarihli 4 acü Birlen 
sji ıme* . ( ' M 169 

Cilt Sarf* 
11 11 . 1969 tarihli 6 inci (Birle-

şıımim 54 312: 
313 

13 . 11 . 1969 Itarihli 6 ncı ıBirle-
ğkmjBoSt -'• •• (54 338: 

339 
18 11 1969 tarihli 7 nci Birle-

sitoe m . 54 364: 
365 

http://ta.rilh.li


Cilt 
20 . 11 . 1969 tarihli 8 nci Birle-

şme (aplt 54 

2 4 . l l . a a e g ı t a r i h H 9 n c T i B i r l ^ 
M e d i t 54 

2 5 . 1 1 . 1%9 (tarihli ı l0ııcuBMe-
ş t a a i i t .' .ı54 

2 7 . 1 1 . 1969 teihlTllnci Birle
nme ait ' 54 

2 . 1 2 . 1969 ıtarfhli 12 .nci Birle¬ 
şime'ait 54 

4 . 1 2 . 1969 tarihli 13 neü Birle-
me ' laüt '54 
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Sayfa 

386: 
387 

395 

.426: 
427 

465 

488: 
489 

518: 
519 

1 6 . 1 2 . 1969 tarihli 14 neü Birle-
4me laflt 54: 

1 8 . 1 2 . 1969 Itarihli 15 nc iB i rk -
§ t a * ' 54 

2 3 . 1 2 . 1969 tarihli 16 nci Birle
nme «it 54 

Cilt Sayfa 

2 4 . 1 2 . 1969 tarihli 17 *ıci Birle-
,ğirae lait 

25 . 12 
sime ı«t 

26 . 12 
şkmM 

30 . 12 
m 

54 
. 1 9 6 9 t a r M 1 8 n c i B M ' e -

/ 54 
. 1969Itarihli19nenBirle-

54 
. 1969tarMi20snciBir le-

55 

566: 
567 

583: 
584 

644: 
645 

648 

682 

688 

2 

YOKLAMALAR 
Cilt Sayfa 

54 2,18, 
120,169,313,340,!358,9G5,387,396,428,465, 

489,520,5673585ıı646,>649;682;!683 

DÜZELTİŞLER 
Cilt Sayfa 

54 630 

• • • < • - « + -



Söz Alanlar 

A 

Sayfa I 
Ekrem Acuner '(Talbiî Üye) - Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının -66 nci m a d d e 
nin değiştirilmesi »ve 11 nci ıgeçici (madde
sinin kaldırılması (hakkında kamın teklifi 
münasebetiyle / 83 

Erdoğan Adalı -(istanbul) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından (teskil Olu
nan Hükümet programı m ü n a s e b e t l e 251 

Osman Mecdi Agun (Rize) - ıSu nrün-
leri kanun tasarısı imünaseihdtiyle 437 

Ali Şakir Ağanoğlu /(Traton) - (Delhi'-
de Parlâımentolararası (Birliğin, doğumu
nun Yüzüncü Yıldönümü münasebetiyle 
Mahatma Gandi'nin üye (bütün memleket
lerde anılması hususunda karar aldığına 
dair 343 

- Su ürünleri kanun itasamı münase
betiyle 433,460 

Orhan Akça '(KütaJhya) - ıCumhurbaş
kanının (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetieri
ne yaptığı iresmî .ziyaretti Rusya'nın Arap 
devletlerine yardım olarak gönderdiği Mi - » 
uçaklarının * Türkiye'de ikmal yapmaları0 I 
Sovyetlerin Türkiye'ye açtığı yardım kre- " 
disi ve protokol dışı konuşma (haklarında 
demeci i * • 429 

Mebrure Aksoley ( istanM) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Hükümet p a r a m ı münasebetiyle 273 

- (5434 sayılı T C Emekli Sandığı Ka
nununa tek -ve «c ic i maddeler .eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 348 

(350 352 
- İstanbul Devlet Mimarlık ve » , 

hendislik Akademisi öğrencisinin (öldürül
mesi olayı hakkımda ' ; 548 

- Turneye çıkan tiyatro oyuncuları
nın uğradıkları tecavüze dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu münasebetiylt 408 

Sayfa 
Nurettin Akyurt (Malatya) - İstanbul 

Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akade
misi öğrencisinin öldürülmesi olayı hak
kında 546,551 

Fehmi Alpaslan (Artvin) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Hükümet programı münasebetiyle 231,332, 

233 
- Devlete iş yapan mütaahhit ve taşa-

ron istihkaklarım zamanında alamadıkla
rına dair 430 

- Komisyonlara üye secimi münasebe
tiyle * 492,493 494 496 

- Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplu
luğu Karma Parlâmento Komisvonuna ba
ğımsız üyelerden bir üve secimi" münasebe
tiyle " ' 654 655 

- 2 8 7 1967 tarih ve 931 sayılı is , 
Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının 6 nci bendinin değiştirilmesine 8 ve 
10 ncu bencilerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi münasebetiyle 695,696 

Nahit Altan (Çanakkale) - Başkanlık 
Divanının; yenileri seçilinceye kadar eski 
komisyonların görevlerine devam etmeleri 
ve Başkanvekilleri ile Divan Kâtiplerinin 
is bölümüne dair kararı münasebetiyle 29 39 
* - Başkanlık Divanı seçimlerine esas , 

tutulacak'dağıtım cetveli münasebetiyle 8,10 

- 1969 Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde'değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 664 665 

- Gündem dışı ve geçen tutanak hak
kındaki görüşmelerin İçtüzükçe derpiş edi
len maksadı a%ar şekilde kullanıldığına da
ir ' ' 371 

- İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühen
dislik Akademisi öğrencisinin öldürülmesi 
olayı hakkında 552 554 
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Sayfa 
- Komisyonlara üye secimi münasebe

tiyle * 494 
- Öğretmen boykotu üzerinde 537 
- 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş 

Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının 6 nci bendinin değiştirilmesine, 8 ve 
10 neu bendlerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi münasebetiyle 704,705 

Tekin Arıburun (İstanbul) - Atatürk'
ün ölüm yüdönümünde birtakım saygısız-
lıklar yapıldığına dair 324 

- Öğretmen boykotu üzerimle 524 
- Tahsis edildikleri gayelerle kulla

nılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan 
harb sefinelerinin satılmasına yetki veril
mesi hakkındaki 11 Temmuz 1963 tarihli 
ve 269 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 476 

- Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 172 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 355 

Sadık Artukmaç (Yozgat) - Yozgat ve 
çevresinde çekilen kömür sıkıntısına dair 368 
' Mucip Ataklı (Tabiî Üye) - İstanbul 
Devlet Mimarlık ve (Mühendislik Akade-
mfei öğrencisinin öldürülmedi ^ h ı 
kında ' * 546 552 553 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasal- , 
mn 68 nci maddesinim değistirilmeısd ve 
11 jnci geçici haddesinin kaldırılması 
hakkında kamun teklifi münasebetiyle 65 

" 79 109 
iSırrı Atalay (Kars) - Anayasa Mah

k e m e c e ibirVedeküvelsecin^ Imünase-
betüyle ' " ' " * «79 381 

^ Başbakan Süleyiman Demirel tara- ' 
fmdan teşkil olunan Hükümet Programı 
münasebetiyle 174 
* - İBakanlık Divanının- yenileri se

çilinceye kadar (eski k a m y o n l a r ı n gö
revlerine devam e f e l e r i ve B a ş v e 
killeri dle .(Dîvan Kâtiplerimin % (bölümü
me daîr bararı Imünasebetiyle '21 26 36 37 38 

, ,46 47 48 
- B a ş k a n l ı k Divanı seçimlerine esas, , 

tutulacak dağıtım cetveli münasebe
tiyle 12 

- Cuimkuriyet ,Sematloısu Tabiî Üyesi "' 
Haydar iTunçkanat'ın Türkiye CumHıu-

Sayfa 
riyeti Gllıe Amerika IBİrleşJk Devletleri 
Hükümeti eraşında, akdolunan Kredi An
latmasına dair Senato A ™ ş t ™ s ı isti-
yen önergesi Imünasebetiyle 419 

- G ü n d e m dışı görüşmelerin maksat 
ve -gayesine aykırı hareket edildiğine 
dair 538,530,540 

- İ s t a n b u l Devlet Mimarlık ve Mü
hendislik Akade,mlisi öğrencisinin .öldü
rülmesi olayı hakkında ' 551,553 

- Münhasıran, 'Cumhuriyet Sena^ 
tosu Araştırması fetiyen önergeleri gö-
rüşm'ek 'üzere Genel Kurulun Çarşamba 
günleri ıdo tioplainmaısıma dair BaştaılıK 
Divanı Kararı münasebetiyle 571,572-

- öğretmen boykotu üzerinde' 530 
— T ü r k i y e Cumhuriyeti Anayasası

mım, 68 nci maddesinin .deşt ir i lmesi ve 
11 inci (geeîci m a d d e n i n kaMmlması 
hakkında kamum teklifi (münasebetiyle 108, 

109,111,121,122,123,130,132 

- Türküye Cumhuriyeli ı 'Hükümeti 
ile Ege. Elektrik Türk |Anomdim Şirketi. 
arasında Demîrköprü Hiclro - Elektrik 
tesislerinin Idevrine miiltaalilk olarak ak
dedilen ve 0844|sayılı Kanunla tasdik 
edilen mukavelenin feshi hakkında ka
mum tasarısı münasebetiyie 376,377,388 

- Üısul •haikkınc.a * 5fc#* 
îbrahim Şevki Atasaimn (C Sena

tomu tokanı) - (Sekizinci Toplantı yılı 
çalışmaları üyeleri başarılı bonuçlar al
ma * yolunda gösterdikleri gayretlerim
den dolayı tebriki ve Dokuzuncu ; t o p 
lantı yılımın millete ye memlekete ha-! 
yırh olması ^emeinnisi ile ilgili demeci 2 

M Faik Atayurt (Uşak) - Devlet Ha
va iMeydanları isletmek Genel Müdür
lüğünün H966 bütçe yılı Ke-sinheisap 'ka
mım İtasarıısı münasebetiyle • 718 719 

- 991 miyıh Devlet Demiryolları ve , 
Limanları isletme Genel Müdürlüğü 
İşçileri Emekli (Sandığı ile Askerî Fab
rikalar 'Tekaüt ve" Muavenet Sa.ndığmım 
Sdsyal Sigortalar Kurumana devri hak
kındaki Kanuna ek ve teedtei (maddeler 
eklenmesine dair kamun tasarısı müna
sebetiyle '• ' 334 



— M — 
Sayfa 

- Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kamın tasarısı münasebetiy
le 716 

- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı münasebetiyle 721 

- Türkiye - Avrupa Ekonomik toplu
luğu Karma Parlâmento Komisyonuna 
bağımsız üyelerden bir üve seçimi müna
sebetiyle ' 656,657 

- Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve bölge birlikleri ile Türkiye Tütün Ta-
nm Satış Kooperatifleri ıGenel Birliği Ka
nım tasarısı münasebetiyle 668,669,673,674, 

676,677,678 
Hüseyin Atmaca (Denizli) - 1969 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 620 

- 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarm münasebetiyle (1/136, 
1/1032) 614,618 

Sayfa 
- Denizli sınırları içinde birbirini ke

sen kara ve demiryollarına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu münasebe
tiyle 401 

- Öğretmen boykotu üzerinde 530,532, 
534,535,536 

- Yirmi kadar öğretmenin, mutemet 
değiştirme yüzünden maaş alamadıkları
na dair 472 
Sabit Osman Avcı (Enerji ve Tabiî Kay-
naklar Bakanı) - Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'm, Araş 
nehri kıyısına yapılacak şedde dair sözlü 
sorusuna cevabı. 406 

Hidayet Aydıner (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - ıSu ürünleri kanun tasarısı müna-
nasebetiyle 457 

Yusuf Ziya Ayrım (Kars) - Araş neh
ri kıyısına yapılacak şedde dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
münasebetiyle 407 

- (Su ürünleri kanun tasarısı münase
betiyle 445 

B 
Enver Bahadırlı (Hatay) - Başkanlık 

Divanı seçimlerine esas tutulacak dağıtım 
cetveli münasebetiyle 6 

Doğan Barutçuoğlu (Manisa) - Tütün 
Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge bir
likleri ile Türkiye Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri Genel Birliği kanun tasa
rısı münasebetiyle 667,668,675,676,669 

Kudret Bayhan (Niğde) - Türkiye -
Avrupa ekonomik topluluğu Karma Par
lâmento Komisyonuna bağımsız üyeler
den bir üye seçimi münasebetiyle 658 

Fehmi Baysoy (Erzincan) - 237 sayılı 
Taşıt Kanununa: bağlı 1 ve 2 sayılı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 409 

- Su ürünleri kamın tasarısı münase
betiyle 378,434,453,454 

Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) - Bas-
fkanlık Divanının; yenileri seçilinceye ka
dar eski komisyonların görevlerine devam 
etmeleri ve 'Baskanvekilleri ile Divan Kâ

tiplerinin is bölümüne dair kararı müna
sebetiyle * 21,24,25,38,39,41 

- Orman yangınları ve alınacak ted
birler hakkında 469 

Beliğ Beler (izmir) - Başbakan Süley
man Demirel tarafından teşkil olunan 
hüküm programı münasebetiyle 222 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 82 

Halûk Berkol (istanbul) - Başkanlık 
Divanının; yenileri seçilinceye kadar eski 
komisyonların görevlerine devam etmeleri 
ve Baskanvekilleri ile Divan Kâtipleri
nin iş bölümüne dair kararı münasebetiyle 40 

Zihni Beıtil (Tokat) - Başbakan Süley
man Demirel tarafından teşkil olunan Hü
kümet programı münasebetiyle 223 

- Su ürünleri kanun tasarısı münase
betiyle 456,457 



- â r -
Bayfa 

Lûtfi Bilgen (İçel) - İstanbul Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Akademisi öğ
reneilinin öldürülmesi olayı hakkında 552,555 

- Tütün tarım satış kooperatifleri ve 
bölge birlikleri ile Türkiye Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri Genel Birliği kanım 
tasamı münasebetiyle 672,673,674 

T u r t a Bilgili (Devlet Bakanı) - Ata
türk'ün ölüm yıldönümü dolayısivle An
kara Televizyonunda gösterilen* filmin 
Sovyet Büyükelçiliğinden temin edildiğine 
dair 

Turgut -öabe (Ankara) - Başbakan Sü
leyman Demirel tarafından teşkil olunan 

.Sayfa 
- Öğretmen boykotu üzerinde 528 

İsa Bingöl (Muş) - İstanbul Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Akademisi öğ
rencisinin öldürülmesi olayı hakkında 552 

- Su ürünleri kanun tasarısı münase
betiyle 460 

- Tütün tarım satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleri ile Türkiye Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri Genel Birliği ka-

328 I nun tasarısı münasebetiyle 670,671,672,673 

c 
Hükümet programı münasebetiyle 207 

Nazif Çağatay (izmir) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Hükümet programı münasebetiyle 172 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 123 

ihisan Sabri Çağlayangil (Dükleri Ba
tan) - Türk - Sovyet münasebetleri hak
kında 397 

Mehmet Çamlıca (Kastamonu) - öğret
men boykotu üzerinde 537 

Ç 
ıSedat Çumralı (Konya) - Başbakan Sü

leyman Demirel tarafından teşkil olunan 
Hükümet programı münasebetiyle 171,172, 

174175 
- Cumhurbaşkanı ile Sovyet Sosya- , 

list Cumhuriyetleri Birliğini ziyaret eden 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-

I gil'in Türk - Rus görüşmeleri hakkında 
biliri Vermesi isteğine dair 396 

— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
seçici maddesinin kaldırılmam hakkında 
ilamın teklifli münasebetiyle 64,79 

Mustafa Delikli (Hatay) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Hükümet programı münasebetiyle 

- Başkanlık Divanının; yenileri seçi
linceye kadar eski komisyonların göreV-
lerine devam etmeleri ve Başkanvekilleri 
ile Divan Kâtiplerinin is bölümüne dair 
kararı münasebetiyle * 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldmlması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 

D 

224 

37 

106 

- Yan resmî bir Suriye gazetesinde çı
kan Hatay'la ilgili makale hakkında ' 473 

Süleyman Demirel (Başbakan) - Tara
fından teşkil olunan Hükümet programı 
münasebetiyle 139 157 192 223 224 225 

226 227 228229 W 2 5 1 2 5 6 W 
258,260,261,264,265,266,267,268,273,274 

Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) - öğretmen 
boykotu üzerinde 525 530 532 

- Sanat enstitüleri öğrencilerinin boy- , 
kotları ile iMİİ demeci * 428 



- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
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Sayfa 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 101 

iskender Cenap Ege (Aydın) - Başba
kan Süleyman Demire! tarafından t e k i l 
olunan Hükümet programı münasebetiyle 174, 

200 
- Başkanlık Divanının; yenileri seçi

linceye kadar eski komisyonların görevle
rine devam etmeleri ve Başkanvekilleri 
ile Divan Kâtiplerinin is bölümüne dair 
kararı münasebetiyle * 49 

- Su ürünleri kanun tasarısı münase
betiyle 449 455,457 

Azmi Erdoğan (Diyarbakır) - Başkan
lık Divanı seçimlerine esas tutulacak dağı-
tım cetveli münasebetiyle 8 9 

- Gündem dışı görüşmelerin maksat 
ve. gayesine aykm hareket edildiğine dair 539 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nei 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 125,127432 

Mesut Erez (Maliye Bakam) - 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik

lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle (M. M. 1/22; C. S. 1/1027) 607, 

615,619 

- 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapüması hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle (1/136, 
1/1032) 615 619 

Nazif Ergendi (Edirne) - Su ürünleri 
kanun tasarısı münasebetiyle 449,451, 

453,454,455,456,457 

Vehbi Ersü (Tabiî Üye) - Münhasıran, 
Cumhuriyet Senatosu araştırması istiyen 
önergeleri görüşmek üzere*Genel Kurulun 
Çarşamba günleri de toplanmasına dair 
Başkanlık Divanı kararı münasebetiyle 571 572 

- Orman yangınları ve alınacak ted
birler hakkında 466,468 471 

- Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplu
luğu Karma Parlâmento Komisyonuna 
bağımsız üyelerden bir üve secimi münase
betiyle " ' 659;660 

Halil Goral (Aydın) - İstanbul Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Akademisi öğ
rencisinin öldürülmesi olavı hakkında 550 551 

" 552,553 

Mustafa Gülcüffil (İsparta) - Başba
kan Süleyman Demire! tarafından teşkil 
olunan Hükümet programı münasebetiyle 9-32 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle ^ 59 

Kasım Gülek (Cumhurbaşkanınca S 
Ü ) - 1969 bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ^münasebetiyle 665 

- Cumhurbaşkanı ile Ürdün ve Etyop-
ya'ya vâki ziyaretine dair demeci münase-

tiyle * ' * 587 

Osman Zeki Gümüşoğlu (İstanbul) -
Başbakan Süleyman Demirel tarafından 
teşkil olunan Hükümet programı münase
betiyle " 233 

- 5434 sayılı T C Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
si hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 353 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 84,85,86 

Fikret Gündoğan (İstanbul) - Başba
kan Süleyman Demirel tarafından teşkil 
olunan Hükümet programı münasebetiyle 170 

171,172,174,194,195,200,204,207 

- Başkanlık Divanının; yenileri seçi
linceye kadar eski komisyonların görevle
rine devam etmeleri ve Başkanvekilleri 



ile Divan Kâtiplerinin is bölümüne dair 
ka ran münasebetiyle * 42,43.44 

- İstanbul Devlet Mimarlık ve Mü
hendislik Akademisi öğrencisinin öldürül
mesi olayı hakkında 551,552 

- Su ürünleri kanun tasarısı münase
betiyle 438,444,458,459 

- 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş 
Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkra-

- 2 9 -

Sayfa Sayfa 

Feyzi Halıcı (Konya) - Türk Tarih Ku
rumunun 'bugünkü tutumunu, üye yönet
meliğini, üye sayısının dondurulmuş ol
masını, yayınlarının halka intikal ettiril-
mediğinedair 592 

Mehmet Hazer (Kars) - Anayasa Mah
kemesine bir yedek üye secimi münasebe
tiyle ' 380 382 

- Başbakan Süleyman Demirel tara- , 
fmdan t e k i l olunan Hükümet programı 
münasebetiyle 233,235,236,267,274 

- Gündem dışı görüşmelerin maksat 
ve gayesine aykırı* hareket edildiğine dair 540 

- ' İ s t a n b u l Devlet Mimarlık ve Mühen
dislik Akademisi öğrencisinin öldürülmesi 
olayı hakkında 557 

- Münhasıran Cumhuriyet Senatosu 
araştırması istiyen önergeleri görüşmek 
üzere Genel Kurulun Çarşamba günleri de 
toplanmasına dair Başkanlık Divanı ka
rarı münasebetiyle * 572 573 

- Süreleri dolmak üzere bulunan bir , 
kısım kanun tasarısı ve tekliflerini görüş
mek üzere Genel Kurulun 26 A r a l * 1969 
Cuma günü saat 15 00 te toplanmasını is
tiyen ve siyasi partiler gnıp başkanvekil-
lerince verilen önerge münasebetiyle 666 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
€8 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kamın teklifi münasebetiyle 124 

- Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleri ile Türkiye Tütün Tarım 

H 

sının 6 nci bendinin değiştirilmesine, 8 ve 
10 ncu bentlerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi münasebetiyle 690,691,692, 

694,696,701,702,706,707,709,710,711 
Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) - Türki

ye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 108,121,122,130 

Satış Kooperatifleri Genel Birliği kanun 
tasarısı münasebetiyle 669,670 

- Başbakan Süleyman Demirci tara
fından teşkil olunan Hükümet programı 
münasebetiyle 171,172,173,175, 

223,233,236,258,260,261,265 
- Başkanlık Divanının; yenileri seçi

linceye kadar eski komisyonların görevle
rine "devam etmeleri ve" Başkanvekilleri 
ile Divan Kâtiplerinin is bölümüne dair 
kararı münasebetiyle * 43,44 

- İstanbul Devlet Mimarlık ve Mü
hendislik Akademisi öğrencisinin öldürül
mesi olayı hakkında 551 
* - Münhasıran Cumhuriyet Senatosu 

araştırması istiyen önergeleri görüşmek 
üzere Genel Kurulun Çarşamba günleri de 
toplanmasına dair Başkanlık Divanı ka
rarı münasebetiyle ' 572 

- Öğretmen boykotu üzerinde 536 
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Eoe Elektrik Türk Anonim Şirketi arasın
da* Demirköprü Hidro - Elektrik tesisleri
nin devrine mütaallik olarak akdedilen ve 
6844 sayılı Kanunla tasdik edilen mukave
lenin feshi hakkında kanun tasansı müna
sebetiyle 388 

- 2 8 7 1967 tarih ve 931 sayılı 
İs Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının 6 nci bendinin değiştiril
mesine 8 ve 10 ııcu bendlerinhT kal
dırılmasına dair kamın teklifi münasebe
tiyle 700 701707 708 

Ö Lütfi Hocaoğlu (Trabzon) - Su ürün- , 
leri kanun tasarısı münasebetime 447 448 453 
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I 
Sayfa 

Rıza Isıtan (Samsun) - Başbakan Sü
leyman Demire! tarafından teşkil olunan 
Hükümet p rovamı münasebetiyle 172,175,228, 

224256 257,258,260,261,264,267,268,273 

Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri) - Su 
ürünleri kamın tasamı münasebetiyle 434 

- 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı 
İş Kanununun 5 ncd maddesinin 1 nci 
fıkrasının 6 nci bendinin değiştiril
mesine, 8 ve 10 ncu bencilerinin' kal
dırılmasına dair kanun teklifi münasebe
tiyle 692,693,699,700 

Kadri Kaplan (Tabiî Üye) - Baş
kanlık Divanının; yenileri seçilinceye ka
dar eski komisyonların görevlerine devam 
etmeleri ve B a ş v e k i l l e r i ile Divan Kâ
tiplerinin is bölümüne dair kararı münase
betiyle * 45,48,49 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 54,55,56,57,58, 

59,64 
i. Etem Karakapıcı (Urfa) - Başbakan 

Süleyman Demirci tarafından teşkil olu
nan Hükümet programı münasebetiyle 179,194, 

195,209 

Suphi Karaman (Tabiî Üye) - Öğret
men boykotu üzerinde 525,526 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkmda 
kanun teklifi münasebetiyle 56,99,100,101,109, 

125 

Sayfa 
- İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühen

dislik Akademisi öğrencisinin öldürülmesi ' 
olayı hakkında 551,552,553 

İlyas Karaöz (Muğla) - 28 . 7 . 1967 
tarih ve 931 sayılı is Kanununun 5 nci • 
maddesinin 1 nci fıkrasının 6 nci bendi
nin değiştirilmesine, 8 ve 10 ncu bendleri-
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 709,712 

Kâmil Karavelioğlu (Tabu Üye) - Baş
kanlık Divanının; yenileri seçilinceye ka
dar eski kornişonların görevlerine devam 
etmeleri ve Başkanvekilleri ile Divan Kâ
tiplerinin is bölümüne dair kararı münase-
tiyle * 37;38 

Şeref Kayalar (Bursa) - Başbakan Sü
leyman Demirel tarafından teşkil olunan 
Hükümet programı münasebetiyle 173 

- Başkanlık Divanının; yenileri seçi
linceye kadar eski komisyonların görevle
rine devam etmeleri ve Başkanvekilleri 
ile Divan Kâtiplerinin is bölümüne dair 
kararı münasebetiyle * 21.23 

- İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühen
dislik Akademisi öğrencisinin öldürülmesi 
olayı hakkında 552,554 

Ö. Faruk Kınaytürk (Burdur) - Mün
hasıran, Cumhuriyet Senatosu Araştırması 
asliyen önergeleri görüşmek üzere Genel 
Kurulun Çarşamba günleri de toplanmam 
na dair Baskaı^k Divana kararı müna
sebetiyle " 572 

- Su ürünleri kanun tasarısı müna¬ 
sebetiyle 454 

Cemalettin İnkaya (Balıkesir) - Komis
yonlara üye seçimi münasebetiyle 491 

- Su ürünleri kanun tasarısı münase
betiyle 443,444,445 

F. Hikmet İsmen (Kocaeli) - Başba
kan Süleyman Demirel tarafından teşkil 

İ 
olunan Hükümet programı münasebetiyle 237, 

238 
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 64,130,131,132 
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Sayfa 
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

68 nei nıaddeisinin eleştiri ımesi ve 11 
inci geçici m a d d e c i n kaldırılması hak-
kında kamın teklifi münasebetime 64 

Orhan Kor (İzmir) - Başbakan Süley
man D e m M tarafından teşkil olunan Hü
kümet Programı münasebetiyle 222,223 

- Öğretmen boykotu üzeninde 537 
- Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve 

bölge birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri Genel Biriliği kanun; 
tasarısı münasebetiyle 678 

Yiğit Köker (Ankara) - Atatürk'ün 
ölüm y i dönümü münasebetiyle Ankara 
Televizyomunda yapılanı neşriyata dair 326 

- Başbakan Süleyman Demire! tara
fından teşkil olunan Hükümet Programı 
münasebetiyle 233 

Osman Koksal (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) - Öğretmen boykotu üzerinde 528,529 

İbrahim Tevfik Kutlar (Gaziantep) -
Gaziantep Adliye binasının elektrik kon-
tağıdan yandığınım sabit olduğuna dair 340 

Sami Küküç (Tabiî Üye) - Ankara Te-

Sayfa 
levizyommun getirdiği filmin sansüre ta
bi tutulduğuna dair 372 

- Başbakan Süleyman Deınirel'in Hü
kümet Pr'ogramn üzerinde konuşmaların
daki «99 milyon, dolarlık Ereğlil Demir 
ve Çelik Fabrikasının finansmanını sağlı-
yan insana. % 10 ncu denildi ve bundan 
ötürü ipe götürüldü» şeklindeki beyanı
mın yanılıs olduğuna dair gecen tutanak 
hakkında' ' 318,319 

- B a ş b a k a n Süleyman Demire! tarafın
da teşkil olunan Hükümet Programı mü-
na^ebetiyle 256 

- İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühen
dislik Akademisi öğrencisinin öldürülmesi 
olayı hakkında 552 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68ne i maddesinin değiştirilmesi v e l i 
nci geçici maddesinin kaldırılması hak-
kında kanun teklifi münasebetiyle 109 

Orhan Kürümoğlu (Bitlis) - Tütün Ta
nın Satış Kooperatifleri ve bölge Bir-liSk-
leıd ile TüiMye Tütün Tarım Satış Koope
ratifleri Genel Birliği kanun tasarısı mü
nasebetiyle 

Ferid Melen (Van) - Başka l ık Divanı 
seçimlerine esas tutulacak dağıtım cetve-
aa münasebetiyle 12 

- 1 9 6 9 y ı h Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifi (2/1-
2/272) münasebetiyle 621 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun-tasarısı, münasebetiyle (1/136, 1/1032) 

613,617 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle (1/22, 1/1027) 

605,606,607 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesin-
hesap kanım tasarısı münâsebetiyle 718 

Eğe üniversitesinin 1965 Bütçe yılı 
ke^kıhesap kamın tasarısı münasebetiy
le 716 

M 

677 

Hastaş Anonim Ortaklığı ile ilgili ala
rak Hürriyet Gezetesinde devam eden neş
riyatın, bu şirketin ortakları, iş münasebet
leri olanlan ve iktisadî hayatı etkilediği
ne, bu .hususta Ticaret Bakanlığının bdr 
açıklama yapması gerektiğine dair 557 

* Hudut ve sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1966 Bütçe yılı Kesin . he
sap kanun tasarısı münasebetiyle 721 

Su ürünleri kanun tasarısı" münasebe
tiyle 449.458 

Nahit Menteşe (Ulaştırma Bakanı) 
- 'Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüsevin Atmaea'nın, Denizli sınırllari 
icmde* birbirkıi kesen kara. ve demir
yollarına dair sözlü sorusuna cevabı 401 

Haldun Menteşeoğlu (içişleri Baka
nı) - Cumhuriyet İSematou İstanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, turneye çı
kan tiyatro oyuncularmm uğradıkları 
tecavüze dair sözlü soruşuma cevabı 408 

http://si.mrlla.ri
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Sayfa 
İstanbul Adliye binasını tanıyanların 

Adalete teslim t edildiklerine dair 366 
İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendis

lik Akademisi -öğrencisinin öldürülmesi 
•olayı hakkında Nurettin Akyurt (Malat
ya) , Mucip Ataklı (Tabiî Üye), Mebrure 
Aksoley (İstanbul), Hamdi Özer (Malat
ya) in demeçlerine cevabı 550,555 

Mıudüfttin Yılmaz Mete (Adana) -
B a l k a n Süleyman Demire! tarafından 
teşkil olunan Hükümet pro'gramı münase
betiyle.. 175 

- Bakamlık Divanımın; yenileri seçi
linceye kadar mki komisyonların gö
revlerine devam etoeleri ve Ba§!kanve-

-

Sayfa 
'killeri ile Divan Kâtiplerinin iş bölümüne 
dair kararı münasebetiyle 32,37,38,39,40,41,42, 

43,45,50 
- 5434 .sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesi hakkındaki kamun teklifi ımonasebe-
tiyle 350,351 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
numumum 172 nci maddesinin değiştirfeıesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 356 

Hayrı Mumcuoğlu (Tekirdağ) - Son 
günlerde zeytinyağı fiyatlarının a n a m a l 
artışlar, ayçiçeği ve diğer nebati yağlar 
fiyatlarının da yükseleceğine dair bâzı 
emareler bulunduğu hakkında 489 

O 
Orhan 0£uz (Millî Eğitim Bakanı) -

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse
yin Öztürk'üıi, eğitim -bölümlerimi bitiren 
öğretmenlerin hak ettikleri görevlere 
atanmamaları sebeplerine dair sözlü .soru
suna cevabı 479,483 

- C u m h u r i y e t Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, İstanbul'da LCC, 
Language And Cultaıre Center ismi ile faa
liyette b u t a a n özel öğretim kurumuna 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 601 

- Öğretmen boykotu, alman Itedbirler 
hakkında 520,528 

- Öğretmen boykotu üzerinde yapı- ' 
lan konuşmalara cevabı 541 

- Özel Rum okullarının ikamın, tüzük, 
ve Lozan Andlaışıması hükümleri daire
sinde ve Batı Trakya'da bulunan Türkle
rin 'menfaatleri göz önünde bulunduklan 
rak tanzim ve idare edildiğine dair 341 

Sezai O'Kan (Tabu Üye) - Cumhuriyet 

Ekrem Özden (İstanbul) - Anayasa 
Mahfeemesine bir yedek: üye s e ç i m i m i 
masebefciyle ' 379,380 

Ekrem özden '(istanbull -[Bakanlık 
Divanının; (yenileri seçilineeye kadar. 
leski' (komisyonların görevlerine devam 

ö 

Senatosu Tabiî Üyesi Haydar Tunckanat'-
ın, Türkiye Cumhuriyeti ile A m e r İ a Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında akdo-
lunan Kredi Anlaşmasına dair Senato 
Araştırması istiyen önergesi münasebetiy
le 411 

- Merkezi Konya'da olan Mücadele 
Birliğinin, 24 Aralık 1969 tarihinde, yar-
gı orlgammım tutuîmunu protesto m a k s a d a 
le bir yürüyüş yapacağım duyduğuna dair 591 

Sabahattin Orhon (Giresun) - Başba
kan Süleyman Demire! tarafından teşkil 
olunan Hükümet program münasebe
tiyle 191 

- Öğretmem boykotu üzerinde 534 

Cahit Ortaç (Bursa) - 28 . 7 . 1967 
tarih ve 931 sayılı İş Kanununun 5 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının 6 m-cı bendinin 
değiştirilmesine, 8 ve 10 ncu bendlerimin 
kaldırılmasına dair kamun Iteklifi müna-
sebetiyel 708,709 

etmeleri ve Başkanvekilleri ile Divan Kâ¬ 
'tiplerinin is bölümüne dair karar ı mü
nasebetiyle " 43,45,50 

- Başkamlik Divanı (seçimlerine esas 
tutulaeak dağıtım cetveli münasebetiyle 8 

- 1969 iyili Bütçe Kanunuma bağlı 
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•cetvellerde değişiklik yapılması.hakkın
daki İkamın Esans ı ,(1/22 - 1/1027) >mü-
naselbetiyle 604,605 

- Cumhuriyet iSenatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, ITürkiye Cumhu
riyeti İL- Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında ^akdolunan Kredi An
l a ş m a c a ; İdair Senato Araştırması Mi-
yen önergesi münasebetiyle 411419 420 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özigüneş'in, LCC, Language And 
Culture Center ismi jile faaliyette bulu-
ınan özel üğretim kurumuna dair «sözlü 
ısorusu münasebetiyle 603 

- İ s t a n b u l adliye binasımn taşlan
ması olayına dair 328 

- ıSu ürünleri «kanun tasarısı müna
sebetime 431,433,434 

Hamdi Özer (Malatya) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Hükümet Programı münasebetiyle 239, 

240,241 
- İstanbul'daki özel Kum okulların

daki Türk Bayrağının, Türk büyükleri
nin r e l e r i n i n ve Türkiye haritalarının 
Uldırııması içini öğretmenlere baskı ya
p ı l a m a dair* 320,323,324 

- İstanbul -Devlet Mimarlık (ve Mü
hendislik Akademisi öğrencisinin öldü-
rülmesiolayShakkmda 549 

- . Ö z e l Rum okulları hakkındaki gün
dem dışı konuşmasının basma yanlış 
intikal ettiğine ,dair * 367 

- Türkiye .Cumhuriyeti Anayasası
nın 68ne i maddesinin değiştirilmesi ve 
11 nei geçici maddesinin -kaldırılması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 65,87 

Mehmet ,özgüneş (Tabiî Üye) - 1969 
Bütçe Kanununa (bağlı !(A/l) işaretli .cet-

' velde değişiklik yapılması hakkında ka
mun tasarısı münLseebetiyle 663,664 

' - 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde •değşşikldk yapılması hakkın
daki kanun t a samı (1/22 - 1/1027) mü-

' nasebetiyle 606 
- LCC, Language And Culture Cen

ter ismi ile faaliyette bulunan özel öğ
retim kurumuna dair Sözlü sorusu mü
nasebetiyle ' 603 

Sayfa 
- Selçuk sanatının • •şaheserlerinden 

Kayse rdek i Güllük Camimin 'batoferz-
:ük yüzünden yıkılmaya yüz tuttuğuna 
ve süratle ele alınmasına dair 344 

- İ 2 8 . 7 . 1 9 6 7 t a r i i n v e , 9 3 1 sayılı İş 
Kanununun 5 nei (maddesinin 1 nei fık
rasının 6 ncı bendinin değiştirilmesihe, 
8 ve 40 ncu bentlerinin kaldır ı lmama 
c t a kanun telklifi münasebetiyle 693,70-8, 

709 
iSelâihattin özgür ((Tabiî Üye) - Baş

bakan Süleyman Demiirel tarafından teş
kil -.olunan Hükümet Programı münase
betiyle 223,224 

- İstanbul »Devlet Mimarlık ve Mü
hendislik Akademisi öğrencisinin öldü
rülmesi olayı hakkında > 554' 

M. Şükran Ortaya (Taibiî Üye) -
Başbakan iSüleyman Demirel tarafından 
teışkil olunan iHükümet Progralmı müna-' 
sebeltiyle 224 

Fakih Özlen (Konya) <- Konya Millet
vekili Sadi 'Koçaş'ın, N tab ın ı ' millî ve 
sosval vardım demeklenine hibe ettiği
ne Ve "satışın-.bit dernekler tarafından 
yapılmış olabileceğine dair 340,341 

Halil tamen i(Kırşehir) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Hükümet Programı münasebetiyle 241, 

243 
- 5434 ısayılı T. € . Emekli .Sandığı, 

Kanununa eik ve geçici -maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun telklifi münasebe
tiyle 351,352 

Mukadder öztekin (Adana) - Su 
ürünleri kanunu tasarısı münasebetiyle 378 

Seyfi Öztürk (Çalışma Bakanı) -
2 8 . 7 .1967 tarih ve 931 -sayılı ' fş 
Kanununun 5 nei /maddelsinin 1 nei fık
rasının 6 ııcı .bendinin değiştirilmesine, 
8 ve 10 ncu bendlerinlin ka ld ı r ı lmana 
dair kanun teklifi münasebetiyle 694,695, 

697,6l98,699,70O,702,703,l,05,71O 

Hüseyin Öztürk -(fiivas) - Bankaların 
yılbaşlarında özel günlerinde dağıttık
ları , ikrauniye 've hediyelerin (bir yıllık 
yekûnuna dair Başbakandan «özlü soru
su imünaJsebetiyle 403,404,400,406 
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Sayfa 
- Başkanlık Divanının; yenileri (se-

e i l i n c e y e y d a r eski ^dmisyonların gö
k l e r i n e devam etmeleri ve Başkanve-
killeri ile* Divan Kâtiplerinin fiş bölü
müne dair ka ran münasebetiyle 43,44 

- (Eğitim bölümlerini bitiren öğret
menlerin hak ettikleri görevlere- atan-

Sayfa 
mamaları sebeplerine dair .Millî Eğitim 
B a k a m d a n «özlü sorusu münasebetiyle 480 

- İstanbul 'Devlet Mimarlık ve Mü
hendislik Akademisi öğrencisinin öldü* v 

dürülmesi olayı hakkında • 551) 
- Sanat "okulairı öğrencilerinin boy

kotlarına ve isteklerine dair 369,370 

R 
fefe't IRendeci (Samsun) - (Başbakan 

Süleyman Deimirel tarafından teşkil !olu-
nan Hükümet Programı m ü n a s e b e t l e 195,224 

- Bâzı üyelerin konuşmalarında «se- ' 
çilmeimiş Başkan, gayrimeşru Başkan» 
gibi tâbirler kullauimalarmm doğru iilma-
dığına dair ' 319,320 

- Boyabat hâdiselerinin irtica ile 
alâkası bulunmadığına dair 651,652,653 

- Gündem dışı görüşmelerin maksat 
ve (gayesine aykm hareket edildiğim dair 538, 

" 539 
- Öğretmen boykotu üzerinde 535,537 
- 'Su ürünleri kanun tasarısı müna-

tebetivle 460,4Cİ 
- ^ T ü r k i y e Avrupa ekonomik toplu

l u k (Karma Parlâmento Komisyonuna 
bağımsız üyelerden bir üvo seçimi" müna

sebetiyle 662f 
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

nın 68 nci m a d d e c i n değiştirilmesi ve 
11 nci gedci maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 55,61, 

109,130 
- 'Tütün Tarım : Satış Kooperatif

leri ve bölge birlikleri ile Türkiye Tü
tün Tarım Satış Kooperatifleri Genel 
Birliği kanun tasarısı münasebetiyle 671 

- Yeni (kurulan Orman ve Gendik v,e 
Spor hakanlıklarına mütenazır komis
yonların kurulması konusunu görüşen 
Danışma Kurulunun jOrnıan Komisyonu
nun Tarım Komisyonuna ilâvesine ve 9 
üyeli bir Gençlik ve Spor Komisyonu 
kurulmasma karar v e n l d e n e dair Baş
kanlık tezkeresi münasebetiyle 346,347 

Osman iSalinoghı (Sakarya) - B a r a 
kan Süleyman Domire! tarafından Veş-
kil olunan Hükümet Programı münase
betiyle 192.219,220,221 

- Başkanlık,Divanının; yenileri se
çilinceye kadar eski komisyonların gö
revlerine devam etmeleri ve Başkanve-
killeri ilö Divan Kâtiplerinin 'işbölü
müne dair kararı münasebetiyle ' 36 

- 15434 sayılı T. ,C. ^Emekli Sandığı 
Kanununa ek " ve geçici maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 354 

- .öğretmen boykotu üzerinde , ' 536 

- '28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş 
Kanununun 5 nci maddesinin 1 nei fıkrası
nın 6 nci bendinin değiştirilmesine, 8 ve 

10 neu ibendlerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi münasebetiyle -696,697 

Nejat Sarlıcah (Balıkesir) - Başkanlık 
Divanının; yenileri seçilinceye kadar eski 
komisyonların görevlerine devam etmeleri 
ve Başkanvekilleri ile Divan kâtiplerinin 
iş bölümüne dair kararı münasebetiyle 45 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 1(B 

Necip Seyhan (Hakkâri) - Başkanlık 
Divanı seçimlerine esas tutulacak dağıtım 
cetveli münasebetiyle 10,11 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuri
yeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasın-
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Sayfa 

- : 

Sayfa 
'da akdolunan Kredi Anlaşmasına dair 
kumlan Araştırma K o m i l i ™ üye söci
mi münasebetiyle ' 574 

Refet Se^in (Devlet Bakanı) . Anaya
sa ve kanunlara aykırı filimlerin televiz
yonda gösterilmesini önlemenin Hüküme
tin görevi olduğuna dair 378 

- Cumhuriyet Senatosu İstanlbul Üyesi 
Ekrem Özden'in Gendik ıSpor Bakanlığı
nın ihdasına dair Ba rakandan sfelü soru
su münasebetiyle 409 

- Cumhuriyet Senatosu Siiyas Üyesi 
Hüseyin (Mürk'ün bankaların yılbaşların
da özel 'giin.l-erin.de, ac ı t t ık l a r ı ikramiye 
ve hediyelerin bir yıllık yekûnuna dair 
sözlü sorusuna Barbakan adına cevabı 4013,405 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tuncfeanatın, Türkiye Cumhuri-
yeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında akdolunan Kredi Anlaşma
sına dair Senato Araştırması istiyen öner-

Ziya Termen (Çanakkale) - Başkanlık 
Divannım; yenileri seçilinceye kadar eski 
komisyonlarm görevlerine devam -etmeleri 
ve Başkanvekilleri ile Divan kâtiplerinin 
is bölümüne dair kararı münasebetiyle 41 4? 43 
' Fethi Tevetoğîu (Samsun) - Bashakan ". 

iSüleyman Demire! tarafından teşkil olnı-
nan Hükümet programı münasebetiyle 214 

- Hükümet programının görüşülmesi . 
sırasında şahsı ve kitapları hakkındaki 
yanlış -beyanlara dair o^en tutanak hak-
kmda ' & ' 3:16.317 

- Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın ' 
kitabı aleyhinde bir söz sarf etmediğine, 
Bakanlıklarca yalnız kendi k i t a p l a r ı n 
değil başkalarının kitaplarınm d a V m d ı 
ğ m a d a i r " " 345 

- Türkiye - Avrupa ekonomik toplu
luğu Karma Parlâmento Komisyonuna ba
ğımsız üyelerden hir üye secimi münasebe
tiyle " " 660 601 

Mustafa Tığüı (Sakarya) - Komisyon- , 
lara üye seçimi münasebetiyle 493 

igesi imünasebetiyle 410,411,419 
- Karadeniz Bakır İşletmesine şahıs

ların koyduğu sermaye miktarına dair ge
çen tutanak hakkında 315 

- Orman yangmlan hakkında konu
şan Tabiî Üye Vehlbi Ersü -ve Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz BekataVa cevalbı 469,470,471,472 

- Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın, 
Mücadele Birliğinin Konya'da yaptığı yar
ıgı organını protesto mitinginin hadisesk 
i ğ l i ğ i n e dair demeci nıünasebetiyle '650,651 

Tayfur Sökmen (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - Atatürk'ün ölüm yıldönümü mü
nasebetiyle radyoda yapmak istediği bir 
konuşmayı Radyo Genel Müdürlüğünün 
reddettiğime dair 327 

- Öğretmen boykotu öğrenci hareket
leri ve orduyu politikaya sokma gayretle
rine dair *" " 585 

Orhan Süersan (Manisa) - Öğretmen 
.boykotu üzerinde 526 

- Türkiye 'Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 59;60,91,92,105,129 

- 28 7 1967 tarih ve 931 sayılı İs 
Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkral 
sının 6 nci bendinin değiştirilmesine, 8 ve 
10 ncu bendlerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi münasebetiyle 713 

Gürhan Titrek (Devlet Bakanı) - Tü
tün Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge 
birlikleri ile Türkiye Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri Genel Birliği Kanun tasa
rısı münasebetiyle 677 

Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) - Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi Haydar Tunçkanat'
ın Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında akdo
lunan Kredi Anlaşmasına dair .Senato 
Araştırması istiyen önergesi münasebetiy-

^ - Türkiye - Avrupa Ekonomik toplu- ^ 
luğu Karma Parlâmento Komisyonuna ba-

T 
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ğımsız üyelerden bir üye seçimi münase
betiyle 657 

- 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş 
Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının 6_ncı bendinin değiştirilmesine, 8 ve 
10 ncu bencilerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi münasebetiyle 713,714 

A. Nusret Tuna (Kastamonu) - Anaya
sa Mahkemesine bir yedek üye seçimi 
münasebetiyle 380,381 

- Başbakan Süleyman Demirel tara¬ 
fındaıı t e k i l olunan Hükümet programı 
münasebetiyle 171,172,226 

- Başkanlık Divanının; yenileri se-
çilinceye kadar eski komisyonların görev
lerine devam etmeleri ve Başkanvekilleri 
ile Divan Kâtiplerinin is bölümüne dair 
kararı münasebetiyle * 30,32,38,40,51 

- «Başkanlık Divanı seçimlerine esas 
tutulacak'dağıtım, cetveli münasebetiyle 8 

- Cumhuriyet (Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuri
yeti ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında akdolunan Kredi'Anlaşmasına dair 
kurulan Araştırma Komisyonuna üye se
çimi münasebetiyle ' 574,575 

- Komisyonlara üye seçimi münase
betiyle 496 

- Su ürünleri kanun tasarısı münase
betiyle 449,451,454,455,456 

- Türkiye - Avrupa Ekonomik toplu- ' 
luğu Karma Parlâmento Komisyonuna ba
ğımsız üyelerden bir üye secimi münase
betiyle * 655,656 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 
nci geçici maddesinin kaldırılması hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 103,105, 

122,123,131 

- Yeni kurulan Orman ve Gençlik ve 
Spor Bakanlıklarına mütenazır komisyon
ların kurulması konusunu görüşen Danış
ma Kurulunun Orman Komisyonunun Ta
rım Komisyonuna ilâvesine ve 9 üyeli bir 
Gençlik ve" Spor Komisyonu kurulmasına 
karar verildiğine dair Başkanlık tezikeresi 
münasebetiyle 347 

Sayfa 
- 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş 

Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının 6 nci bendinin değiştirilmesine, 8 ve 
10 ncu bendlerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi münasebetiyle 705,706,712 

Haydar Tunçkanat (Tabiî üye) - Baş
bakan Süleyman DemirePin, Karadeniz 
Bakır isletmesi sermaye teşekkülü ile il
gili beyanlarının tutanaklara yanlış geçti
ğine dair geçen tutanak hakkında * 313,314,315 

- Başbakan Süleyman Demirel tara
fından teşkil olunan Hükümet programı 
münasebetiyle 194,224,225,257 

- 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek 've geçici maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 352 

- 991 sayılı Devlet Demiryolları ve 
Limanları isletme Genel Müdürlüğü İşçi
leri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal 
.Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki 
Kanuna ek ve geçici maddeler efelenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 330, 

331 
- Gündem dışı görüşmelerin maksat 

ve gayesine aykm" hareket edildiğine 
dair 538 

- İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühen
dislik Akademisi öğrencisinin öldürülmesi 
e lan hakkında 550,552 

- Mücadele Birliğinin Konya'da yap
tığı vargı organını protesto mitinginin hâ-
dises'iz geçtiğine ve Hükümetin her zaman 
aynı kararlılığı göstermediğine dair 649,650 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 61,64,81,82,111 

Mehmet S ı m Turanlı (Adıyaman) - Öğ
retmen boykotu üzerinde 537 

Salih Türkmen (Ağrı) - İstanbul Dev
let Mimarlık ve Mühendislik Akademisi 
öğrencisinin öldürülmesi olayı hakkında 551 

- Türkiye Cumhuriyeti * Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 64,86 



Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) - İzmir'de bir direniş hareketinde bu-
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lunan genç kızlara zabıtaca reva görülen 
muameleye dair 594 

Ömer Ucuzal (Eskişehir) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil 'olunan 
Hükümet programı münasebetiyle 241 

- Başkanlık Divanının; yenileri seçi
linceye kadar eski komisyonların görevle
rine devam etmeleri ve Başkanvekilleri ile 
Divan Kâtiplerinin iş bölümüne dair kararı 
münasebetiyle 40 

-Başkan l ık Divanı seçimlerine esas tu
tulacak dağıtım cetveli münasebetiyle 7,8,9 

- 5434 savdı T. C. Emekli Sandığı Ka- , 
nununa ek ve geçici maddeler ekenmesi 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 349, 

350,351,353 
- 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik 'yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle ' '(1/136, 
1/1032) 615 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuri
yeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında akdolunan Kredi Anlaşması
na dair Senato araştırması istiven öner
gesi münasebetiyle " 420 

- Su ürünleri kanun tasarısı münasebe
tiyle 434,436 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 57 

- Yeni kumlan Orman ve Gençlik ve 

u 
Spor bakanlıklarına mütenazır komisyon
ların kurulması konusunu görüşen Danış
ma Kurulunun Orman Komisyonunun Ta
rım Komisyonuna ilâvesine ve 9 üyeli bir 
Gençlik ve Spor Komisyonu kurulmasına 
karar verildiğine dair Başkanlık tezkeresi 
münasebetiyle 347 

Fikret üludamar (Sayıştay Temsilci
si) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanun tasarısı münasebetiyle 718,719 

Saffet Ural (Bursa) - Anayasa Mahke
mesine bir yedek üye secimi münasebetiy
le *• 379,380 

- Başkanlık Divanının; yenileri seçi
linceye kadar eski komisyonların görevle
rine devam etmeleri ve Başkanvekilleri ile 
Divan Kâtiplerinin is bölümüne dair kararı 
münasebetiyle. " 44 

- Gündem dışı görüşmelerin maksat ve 
gayesine aykırı hareket 'edildiğine dair 538 

- Öğretmen boykotu üzerinde 535,536,537 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 64,123,128,129,130 

- Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 172 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le 355.356 

SuadHayri Ürgüplü (Cumhurbaşka-
nmca S. Ü.) - Türkiye - Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Karma Parlâmento Komisyo-

Ü 
nuna bağımsız üyelerden bir üve secimi mü
nasebetiyle " * 658,659 

Mehmet Varışlı (Konya) - (Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olunan 

Hükümet programı münasebetiyle 173 



Cemal Yıldırım (İstanbul) - Su ürün
leri kanun tasarısı münasebetiyle 455 

Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkü olunan 
Hükümet p rovamı münasebetiyle 179,191192, 

194 218 219 220 221 222,223,22^227, 
, , , 228,256,357,265 

- Başkanlık Divanının; yenileri seçi
linceye kadar eski komisyonların görevle
rine devam etmeleri ve Başkanvekilleri ile 
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Sayfa 

Macit Zeren (Amasya) - Başkanlık 
Divanının; yenileri seçilinceye kadar eski 
komisyonların görevlerine devam etmeleri 
ve Başkanvekilleri ile Divan Kâtiplerinin 
iş bölümüne dair kararı münasebetiyle 32 35 

z 

$*yfa 
Divan Kâtiplerinin iş bölümüne dair kararı 
münasebetiyle 30 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 60,61,63,88,91, 

92,105 
M. Kemal Yılmaz (Ankara Milletve-~ 

küi) - 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 605,606,607 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 123,124 

\>m<i «<... 


