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BAKANLAR 

- Anayasanın 102 nci maddesi gere
ğince hasırlanan Bakanlar Kurulu liste
sinde gösterilen bakanlıklara, seçilen zat
ların atandığına dair Cumhurimskanlığı 
tezkeresi (3/854) ' 264,285:266 

- 1970 malî yılı bütçesinin Millet Mec 
lisinde müzakeresinde meydana gelen du
rum dolayısiyle istifa eden Bakanlar Ku-
rulunun istifasının kabulü ile yenisi seçi
linceye kadar mevcut Bakanlar Kurulu
nun görevine devammm rica ve yeni Ba
kanlar Kurulunun teşkiline Adalet Partisi 
Genel Başkam" ve İspata Milletvekili Sü
leyman Demü-el'in memur edildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/850) 67 

- Romanya seyahatinde Cumhurbaş
kanına refakat edecek olan h i ş l e r i Ba
kanı ihsan Sabri Ç a g l , v a n ^ dönüşüne 
kadar Devlet' Bakam Refet° Sezginin ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
d e r e s i (3/364) * 644 
" ~— Vazife ile yurt tama giden Dışiş
leri Bakanı ihsan Sabri " ÇakyanP-İTe, 
dönüşüne ka^ r , Devlet Bakan,°Refet Sez-
giVm vekillik edece*™ dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/862) * 532 

C.'TTWr~TTT'>Pf "WVy «3^WA rpC-^üTT 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazertn Kars ve çevresinde hü
küm süren ve W havvamcrğma ve 
ekonomisine z a d l a r veren W a k h ğ a dair 
Senato arasr-ması istiyen önergesi (10/32) 489: 

'494,512:520 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Şükran özkaya'nın iller Banka-
sı ve banka tarafından kurulan Simel Şir
ketsin sorumlu İrilerine dair Senato 
arattırması istiyen önemesi aO/301^ 109112 : 

• ,140 

KURULU 

Sayfa 
- Diyanet islerin Başkanlığında gö

revli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında kurulan Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi " 68 

- D i y a n e t isleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'im faaliyetleri ile il-
«fli Araştırma Komisyonu çalışma süresi
nin bir ay daha uzatılmasına dair mezkûr 
Komisyon Battanlı* tezkeresi 740 

- Diyanet isleri Başkanhğmda görev
li Yaşar Tunagür'ün Maliyetleri konusun
da kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma Komisyonu Başkanlık Divanının teşkil 
edildiğine dair tezkere. 239,243 

- iller Bankası ve banka tarafından 
*nrul«.' Simel Şirketinin sorumlu kişileri 
hr t ta t fa kumlan Artt ırma Komisyonu-
Zm B - ^ l ' k Divanım tesMl olunduğu
na" d a i r l e r e ' '"" * 790 

- Kaden iz Bakır işletmesi kurul-
™>n hakl ıdaki kredi anlaşmasinyle İMİİ 
Araştırma "Komisyonu Başkanlığınm °ca-
Lşma süresinin 13 . 4 . 1970 tarihinden iti
baren 1 ay uzatılmasına dair tezkeresi 548 

- T a b i î üye Sunhi Gürsoytrak'm 
Türk Havayolları ve Ûcuş Servisi Ano
nim" Otaklıklan işlemlerindeki huzur-„;zlnk\0I,„;nnda "arat!tıirmalarda bulun¬ 
*ı-.v ' inm'vrCumhurrvet Senatosu Araş-
* ™ \ Kornisyor-u kurulmasına dair öner
i s i " - 7 ^ - 859.860 

- Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika ' 
Birleşik Devletleri aksında akdedilen 
Karadeniz Balar Metmeleri Kredi Anlaş-
masMe "ilgili Araştama Komisyonu süre
sinin bir ay uzatılmasma dair mezkûr ko-
misyon başkanlığı tezkeresi 279,281:300 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında ak-



— i — 

dolunan Kredi A k m a s ı konusunda ku-
rulan Araştırma Komisyonu Başkanlık 

Sayfa Sayfa 
Divanının seçildiğine dair Konüsyon Baş
kanlığı tezkeresi. 11 

ÇEŞİTLÎ İŞLER 

- Adalet Partisi Grupu Başkanlığmca 
Avrupa Konseyi tspari Assamblesine bâ
zı üyelerin seçildiğine dair okunup bilgiye 
sunulan tezkerenin grupa iadesi hakkında 
önerge 494:495 

- Anayasanın 84 noü madesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «BaşkanveMlleri-
nin Genel Kurul görüşmelerine katılıp ka-
tılamıyacaklan» hakkında Anayasa ve 
Adalet Komisyonları raporları ve Başkan-
lık Divanı kararı 374,382:414,419,433:445,459: 

462 

- Başbakan Süleyman Demirci tara-
fından teşkil olunan Hükümet programı
nın görülmesi 239,301:372 

- 1970 yılı Bütçe Kanunu tasansınm 
görüşülmesinde uygulanacak esaslar ve 
programa ait Danışma Kurulu karan 847:848 

- Bütçe müzakerelerinin verdiği yor-
gunluk sebebiyle 11 ve 12 Şubat 1970 gün
leri toplantı yapılmamasmı teklif eden 
A. P. ve C. H . P. Grtrau Başkan ve Baş-
kanvekiliıün önergesi 60 

- Gediz, Emet ve dolaylarındaki dep
rem dolayıs yle Genel Kurulun saygı du
ruşunda bulunmasını; Cumhuriyet Sena
tosunun taretlerini bildirmek üzere, Ge
nel Kurulu temsilen Başkanlık Divanın-

| ca bir heyetin âfet bölgesine gönderilmesi-
' ni istiyen önergesi. 511 

- Hükümet programının okunması 263, 
266:277 

- Hükümet programı üzerinde görüş-
melerin yapılması için Genel Kurulun 
13 Mart 1970 Cuma günü saat 10,30 da 
toplanmasma dair önerge 263,277 

-Kütahya üyesi Orhan Akçalın, 
Millet Meclisi Başkanının Dışişleri Baka
nına vermiş olduğu ihtar cezası hakkında-
ki gündem dışı konuşma isteği. 451,457:459 

- K ü t a h y a v e civarında vukubulan 
depremde hayata veda edenlerin ruhları¬ 
m taziz için M dakika, saygı duruşu. 503 

- Millet Meclisi Başkanlığmm, Mec
lisleri Birleşik toplantıya daveîhususun-
da Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantı İçtüzüğünün 1 ve 4 ncü maddele
rine uygun duyuruda bulunmadığına dair 
Başkanhk Divanı karan. 717:718 

- Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
Devlet Başkanının daveti üzerine Roman
ya'ya gideceğine ve dönüşüne kadar ken-
L L Anayasanın 100 ncü maddesi gere
ğince Cumhuriyet Senatosu Başkanı fb-

I rahim ŞevM AtasağunMn vekillik edece-
i ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

(3/863) 643:644 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

- Adana Üyesi Musldhittin Yılmaz 
Mete'nin; gençliğin bir bunal™ içerisin
de bulunduğuna, Cumhuriyet Senatosun-
daki gruplardan seçilecek üyelerle bir ko
misyon kurularak konunun tetkik etti
rilmesine dair 842:844 

- Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'-
nın; Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
vukua gelen ve inkişaf eden olaylara dair 10 

- Artvin üyesi Fehmi Alpaslan'm; 
Cumhurbaşkanı Lafından yeniden görü

şülmek üzere geri gönderilen, 22 Nisan 1962 
tarihli ve 45 sav,lı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun bâzı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi ve bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasansmm 
süratle görüşülmesi lüzumuna dair 153,157:158 

- Artvin Üyesi Fehmi «paslan'm me
murla™ durumuna Personel Kanunu
nun getirilmemesinin mahzurlarına dair 857:858 

- A r t v i n Üyesi Fehmi Alpaslan'ın-
Türk Havayolları İşletmesindeki düzensiz! 
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ligin sebebolduğu uçak seferlerindeki ak
samalara dair * 737:739 

- Balıkesir üvesi Nejat Sarhcalı'nm, 
Malatya Üyesi Hamdi Özer'in konuşması 
sırasında Anayasanın 132 nci maddesine 
aykırı olarak Türk hâkimlerine tavsiye ve 
telkinde bulunmasına müsaade olunmasının 
doğru olmadığına dair beyanı ve Başkanın 
cevabı "" * * 547:548 

- Başkanın; Avrupa Konseyinin ku
ruluş yıl*dönümü münasebetiyle,Konse
yin amaç ve çalışma alanları * ile basan
l a r a ^ dair * \ * 854:855 

- C. H. P. Grup Baskanvekili Fikret 
Gündoğan'm; C. H, P." Genel Başkanı
nın Hükümetin teşkili konusunda beyanda 
bulunmaya salahiyetli olduğuna, şahısları 
istihdaf etmeyip Hükümeti kurac*ak kim
selerde aranması gerekli vasıfları saydığı
nı Cumhurbaşkanınca S ü Tayfur Sök-
men'in G H P Genel Başkanına hücum
larının sebebini. anlıyamadığma dair de
meci 

Cumhurbaşkanınca S ü Tayfur Sök
men ile ; 

Devlet Bakanı Itefet Sezgin'in cevabı 195, 
201:205 

- Cumhurbaşkanınca S Ü. Kasım Gü
lecin; Avrupa günü münasebetiyle Kon
seye nasıl girdiğimize, bugün Konseyin ile
ri derecede kuvvetli bir üyesi olduğumuz 
ve Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda 
hizmete devam edeceğine dair " 856:857 

- Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Ka
sım Gülek'in; Kuzey Atlantik Assamble-
sindeki görüşmelerden edindiği intihalara 
üniversitelerde ve New - York Dış Müna
sebetler Konseyinde verdiği konferanslara 
dair ' 787:788 

- Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Ka
sım Gülek'in- Türkiye'nin ikinci derecede 
fay üzerinde' bulunduğundan memleketin 
her tarafına depremi önceden haber veri
ci tesislerin yayılmasına inşaatın depreme 
mukavim şekilde planlanmasına dair 506:507 

- Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tay
fur Sökmen'in; Partilerin anlaşamamaları 
yüzünden memleketin Balkan Harbi ön-

Sayfa 
cesi durumuna kaymakta olduğuna, bu 
vaziyetin biran evvel ıslahını talep ve mu
halefet partisi liderinin taraf tutar beya
nını tasvibetmediğine dair 195,198:199 

- Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tay
fur Sökmen'in;*Son zamanlarda gelişen 
öğrenci hareketleri, Amerikan düşmanlığı 
ve solcu i l i şmeler hakkında * 539:540 

- Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Ze
rin Tüzün'ün; Halide Edip Adıvar'm büs
tünün dinamitlenmesi olayından duyduğu 
nefret ve üzüntüye dair 374 379:380 

- Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'mn; 
Maliye Bakanlığının T. C Ziraat Banka
sına, tarım kredi kooperatiflerinin gübre 

ı ithali ve direkt olarak fabrikalardan güb
re almalarını meneden emrine dair 239,241:242 

- Devlet Bakanı Eefet Sezgin'in; bir 
partinin iktidara geldiği zaman gerekli 
kanuni hazırlıkları yaptıktan sonra arzu
ladığı sistemi uygulamasının tabiî, oldu
ğunu ancak şimdiden toprak işliyenin su 
kullananın mülküdür iddiasının memleket
te anarşi doğuracağına dair 903 :905 

- Devlet Bakanı Turhan Bilginin; 
İstanbul Üyesi Ekrem Özden'e cevabı ve 
ülkenin vahîm duruma düşmediğine ve 
düşmiyeceğine dair * 153160-164 

- * Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in; ' 
Tabiî Üye Suphi Karaman'm <nindem dışı 
demecine cevabı 634:636 

- Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'nm ; 
1969 - 1970 devesinde yağmur ve karın 
çok az yağması ve ilkbaharın da yağışlı 
geçmemesi sebebiyle Anadolu'nun büyük 
bir kısmının kuraklığa mâruz bulundu
ğuna ve derhal alınmasına başlanması ge
reken tedbirlere dair ' 838-840 

- Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm; ' 
depremin elîm sonuçlarına ve acıları din-
direbilmek için milletçe elbirliği ile çalışıl
dığına dair * * * *508-509 

* " - Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm- * 
üniversitelerde cereyan eden oylara dair ' 628: 

629 
- İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in; köy 

okulları*inşaatında taş yapı inşaatına im-
| kân verilmesi ve Bayındırlık Bakanlığın-



$*tfa 
ca süratle plânlarmm yaptırılıp, istekte 
bulunacak köylere gönderilmek üzere ha
zır bulundurulmasına dair 419,431:433 

- İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in; Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğüne mensup per
sonelin almakta olduklan % 10 - 15 ara
sındaki avansların ödenmemek sebebine 
dair • 500:532 

- İçişleri Bakanı Haldun Mcnteşcoâ-
lu'nun; Gediz ve d o l a y l a r d a mevdana e / 
len deprem ve yamlan yardımla" hakkında • ^ 3 o 3504 

- İçişleri Bakam Frlrbm iUentceoğ-
lu 'nun;Sivas üvesi Hüseyin Öztürk'üm 
52 nei bHesimde v a n t ^ gündem dışı 
k o n u ş m a s ı n / c e v a h / / l/diselerin birta
kım anarşistlerin P ^ î b hareketleri oldu
ğuna ve muayyen s / / a ; r i a Devlet kuvvet
lerinin ü n h ^ i t c v V ^ i - h n e c e ğ i n e dair 451, 

453:456 
- İçişleri Bakam Haldun Menteseoğ-

lu'nun; üniversitelerde cereyan eden day
lar hakkında konuşan üyelere cevabı 630:034 

- İmar - I3V?,n Bakanı Havrritin 
Nakil>o-lu'run Kıit'akvn'mn Gediz i / ^ i ve 
c ivar ına vukua / e l e / / . m e m b ı -uMelif 
ma i l l e /dek i K - " b a t ve ' A y i - / / alman 
te[birler ve vamrin F ve dış v a r ı r l a r a 
dair * ' * ^ 619:622 

- İmar ve İskân Bakanı Havrettin 
Kakiboğlummi; Yan ve b e t a i r . d e Vukua 
gelen denrem teviidettiri h,,?>- VP alman 
tedbirle/ hakkında' ° 109 JJ 1:112 

- istanbul eyesi Ekrem Özdenin; 
Hükümet buhranının iç ve dm siyasete ve 
ekonomik hareket]ere elan menli tesirle
rini izahla kabinenin briam evvel teşkiline 
dair 153,158:160 

- F r i . m m l tVeri F b . e t f m . m ^ m ; 
bir m r t / V ^ / ; , 1 / q / ^ v . 1 ^ / / e / k - / n 
o p / r in in 'mânevi 'şahsiye/ne 'tecavüz''ola
cağına daır " ' 001:003 

- İstanbul Üyesi Fılmet Gümdoğan'm; 
Cumhuriyet Senatosu komisyonları çalış
malarına, teklif ve tasarıların görlrime sü
relerinin bitimine çok az vakit kaldığı 
zamanlarda Genel Kurula sevk edildiğine 
dair 788:7G0 
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- İstanbul üvesi Fikret Gündoğan'm; 

Doiapdere gecekondu bölgesinde ' ç ıkan 
yangına dair ~ 239,240:241 

- İstanbul üvesi Fikret Gündoğan'm; 
üniversitelerde c /eyan eden olaylara dair 629: 

630 
- İ s t a n b u l Üyesi Triebnme Aksolovbn; 

bm krmun triFFbm m b a - b m i(.,n gittiği 
Millet Meclisi riribye K o r d o n u n d a ffil 
ruz kakbğı muame/ye dair " 8:9 

- İstanbul üvesi Tekin Arıburun'un; 
biı- hev^ h a l i n i k a M d - ı Krirme Pariö-
u m m e r l - T o p l a m a ve alman kararlar 
İmkkmda ' " ' 153 155:157 

- İ s t a n b u l üvesi Bifat ()ztükçinemin; 
simi -übre ithal "ve teybinin Tamm Kredi 
Kom/ratiüormden almarak ZFai DmaFm 
K u / m m ı a verilmesinin mahzurlamna dair 487: 

488 
- İ z m i r Üyesi bîümin Kırlımın; gecen 

yıl bmta-m a m ı sokulamn tahriki d e V 
Vle uğmvaıı Torbamnm köylerinde arazi 
tevzi e d / r i - n e bu F-mF Voprak isliye-
nin su kullananın» Vl /amnm v* V - a 
i / Z / u v ^ ^ t ^ b i H v o / / ^ k i t e / i k / / -
n / / / / b / r i ^ n a / m / * '"" ' " ""V()0:'>0i 

- Kars üve^ Mehmet Kazm'in Cum
huriyet. F m a t / u m a ş t i k a l a r ı n görüşü-
babilmes/iem Gmml 'Kutnun Çarşamba 
FFdeb ^ Z m a m m - hakkmdakı k / a r m 
l ^ r . - . , , ^ d / r ' ' ' " ' ' 380:381 

- Kam ü v , s i Mm,.et Hazerm- ge-
^ b n r i ^ / b . b m d n konuşan' bir 
m-emm sözm- V ^ i ğ i c / a b ı n o üymıin 
srimma mahsus - münhasır bulunduğu
ta dair 900 

- K a r ; Üyesi urihmet Hazer'in; 
mmdem dışı konuşmaların ietüzük'te 
/ m / m ü M / edildiğine tatbikatta İmmrn 
akt i / l m ü ^ a e ^ ve mahdut konulara mün-
/ s ı r ' / / ı / a s ı - i k ^ ı e - n c l e bir gelenek 
/ m u ^ u ^ u n a dair" demeci ve Başkanın 
/ v a h / ° 374 840:842 

- Kars üvesi Sırrı Atalay'm; ge
cen birlerimd/ Kastamonu Üyesi A Nus-
; - - u m / m a r i n d a n şahm hakkında yapı
la - / k o r n e a l a r a cevabı ~ ' 419 421-425 
^ - K a / s "Üyesi Ziya Ayrımın ku- ' 

- k b k sebebi ile çift hayvanlarım elden 

http://betair.de
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eikarmak izoruda kalan Doğu bölgesi 
çiftçilerine traktör verilebilmesi için ge
rekli plasmanın biran evvel gönderilme
sine dair 488 

- 'Kastamonu Üyesi A. Nusret Tu
na'nm; Kars Üyesi ISırrı Atalay'm, söyle
mediği sözleri kendisine -atfettiğine dair 419, 

425:428 
- Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret 

Tuna'mn, Kastamonu ilinin Araç ilçesinde 
vukua «elen yangın olayı ve ehmum ge
rekli tedbirlere dair 538 

- Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçli-
gil'in; Fener Patrikhanesine Yafcovas 
isimli ve evvelce Türkler aleyhine vâki 
neşriyat ve hareketleri sebebiyle hudut 
dışı edilen fcir -şahsın patrik tâyin edi
leceği yolundaki haberlere dair 239,242:243 

- Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil; 
üniversitelerde tevali eden olaylar ve .alın
ması gerekli tedbirler hakkında 905:906 

- Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in; 
Samsun tütün piyasasının açılışı münase
betiyle, tütün piyasalarının her yıl büyük 
\aitlerle açıldığına ve fakat hüsranla ka
pandığına dair 374,375:376 

- Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in; 
üniversitelerde cereyan eden olaylara 
dair 624-626 

- Kütahya Üyesi Etem .Erdinç; ' 
Gediz ve civarını tahribeden depremin 
şiddetine ve yaptığı tahribat derecesine 
yapılan yardımlara dair 504:505 

- Kütahya Üyesi Orhan Akça'nın 
Gediz ve civarında vukua .gelen deprem 
dolayısiyle yapılan y a r d a l a r a Hükümet
çe yapılan vaitlere rağmen bankaların tu
tumunun ıstırabı artırıcı istikamette de
vam eylediğine dair 670:671 

- Kütahya Üyesi Orhan Akça'nın; 
Gediz ve Emet ilçelerini harabe h a l L ge
tiren depreme yapılan Devlet kuruluşları 
Kızılay ve 'dal yardımlara dair 505 -506 

- Malatya Üyesi Hamdi özer'in; * 
anarşik hareketler Anayasayı ters yorum-
lıyan aol gedmeler milliyet ve din (mef-
kumlamıı parçalamLya çalıyuı aiyoııkt 

Sayfa 
cereyanlara dair demeci ve Devlet Bakam 
Eefet S e z g i n i cevabı. 540:547 

- M a l a y a Üyesi Hamdi özer'in, 
depremin vahim sonuçlarına, TRT nin 
olayı umumi efkâra duyurmak şeklinde 
memnun olduğuna, ancak müzik yayınını 
uygun bu lmad ığ ı - dair ' 507:508 

- (Malatya Üyesi Hamdi Özer'in; 
57 nci ibirleşimdeki konuşmasına cevap ve
ren Devlet Bakanının, beyanındaki şart 
kaydını dikkate almamak suretiyle yanlış 
mânalandırdığma dair 579-680 

- ( M a l a t y a Üyesi Hamdi özer'in; 
geçen hirleşimde kendisine vâki isnadı ret 
ve evini nasıl yaptırdığına ve her Par-
lömamtere mal beyanında bulunma mecbu
riyetinin konulması gereğine dair 855:856 

- Malatya Üyesi Hamdi Özer'in; 
memleketin iki kampa ibölündüğüne, bunu 
bâzı parlömanterlerin de desteklediğine 
ve ibu duruma Parlâmentonun Seyirci 
•kalamayacağına dair 834:838 

- Malatya Üyesi Hamdi Özer'in; son 
günlerde ileri sürülen nüfuz suiistimali de
dikodularına dair 374 376:379 

- Malatya Üyesi Hamdi Özer'in; üni
versitelerde eereyan eden olaylara dair 626: 

627 
- Maliye Bakanı Mesut Erez'in; Per

sonel Kanunu h a z ı k l a r ı n ı n son safhasına 
geldiğine karşılığının bütçeye konduğuna 
gecikmelerin konunun çok teknik almasın
dan ileri geldiğine dair 858:859 

- Muş Üyesi İsa Btogöl'ün; dört sene 
evvel elem ve ıstırabını kendi seçim böl
gesinde duyduğu Gediz ve Emet deprem 
felâketi hakkındaki duygularına ve yapı
ta yardımlara dair 509 

- Ordu Üyesi Şevket Koksal'ın- Ha
cettepe Üniversitesinde cereyan eden olay
lara dair demeci ve İçişleri Bakam Haldun 
Menteşeoğlu'nun cevabı. 195,638:640 

- Ordu Üyesi Şevket Koksal'ın ; Sivas 
Üyesi Rifat öçten'in stadyumda kalp krizi 
neticesi vefatına ve her zaman ö l L ve 
yaralanmaların olduğu ve olacağı spor sa
halarında doktor ve ambulans bulundurul 

m a s ı n a dair 197198 



-

Şayia 

- Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin; 
gündem dışı konuşma isteklerinin fazlalı
ğ ı m dikkatini çektiğine, Başkanın tak-
dir hakkını kullanarak bunların normal 
hadde tutulmasına dadr demeci ve Başkan'-
m cevabı. 624 

- Samsun üyesi Rıza Işıtan'm; Vezir
köprü ve Havza'ca bağlı iki köyde gribin 
sebebolduğu bâzı hastalıklardan meydana 
gelen ölümlere dair 9:10 

- Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün son 
gençlik olayları ve alınması gerekli ted
birler hakkında. 419,428:431 

- Tabiî üve Ahmet Yıldız'm; Rum 
Patrikliğine Türk düşmanlığı ile tanınmış 
bir şahsın getirilmek istendiğine Yunan 
ordusunun hızlı bir şekilde teslih ve tak
viye e d i l g i n e ve bunların bu yolda muh
telif devletlerden yardım gördüklerine da¬ 
iv 195199:201 

- Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'İn; 
Devlet. Bakanı Turhan Bilgin'in konuşma
sına cevabı. 636:638 

- Tabiî Üye Kâmil Karave lMu 'nun ; 
üniversitelerde cereyan eden olaylara dair 627: 

628 
- Tabiî üve Mucip Ataklımın; üyeler 

t a r ı m d a n verilen sorulara vaktinde ce
vap" verilmemek ve Cumhuriyet Senatosu 
araştırması ' açılmasına dair önergelerin 
görüşülmelerini geciktirmek suretiyle Par-
lönanterlerin murakabe hakkının ihlâl 
edildiğine ve bu konularda Başkanlığın 
da vazifesini yapmadığma dair * 7:8 

- Tabiî üve Sami Küçük'ün; deprem 
bölgesinde felâkete uğrıyan vatandaşları 
W e t alman tedbir ve halkın dileklerini 
mahallînde tesbit etmek üzere Gediz ve ha
valisine o-iden heyetin bir üyesi olarak 
yaptıkları incelemelere dair " 640:642 

8 -

I Sayfa 
- Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak'm; 

Başkanın; Araştırma önergesini İçtüzüğün 
133 neü maddesine uygun bulmadığından 
bu konuda yetkili ohnıyan Başkanlık Di
vanına havalesinin Anayasanın üyelere 
tanıdığı denetim hakkını kısıtlayıcı bir 
işlem okluğuna dair demeci ve Başkanın 
cevabı " * 844:847 

- T a b i î Üye Suphi Karaman'm, bir 
gazetede çıkan bir «pehlivan tefr ikam içe
risinde Atatürk'ün babasının Arnavut ve 
katil amcasının müntehir bir manyak ol
duğunun yazıldığına bu yazı serisi karşı
sında savcılığın ve Hükümetin Tarih Ku
rumunun susması sebebini anlı,yamadığma 
dair ^ 622:624 

- Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu'-
nun; Kütahya depremi vesilesiyle Alman-
ya'daki Türk işçilerinin yardımlariyle böl
gede bir hastane yapılmasının realdze edil
mesi için gereken gayretin gösterilmesine 
daü> ^ 642:643 

- Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğ-
lu'nun, Rize'de cay fabrikasının müstah-
sıllar tarafından ' imalinin sebeplerine ça
yın kalitesinin düşüklüğünün imalât,ha
t a m d a n ve müstahsili lüzumlu bilgi ile 
teçhiz etmemekten doğduğuna dair 67T 

* - Uşak Üyesi M Faik Atayurt'un-
Gediz ve dolaylarında meydana gelen dep^ 
vem drJayısiyle d u y d u k üzüntüye dep-
^emhı Uşak v e havalisindeki tahıibatın 
ve H, bökeye de çadır" gıda ve ilâç yar-
dmîVda bumnulmasma, dair * 528:530 

- Yan üvesi Ferid Melen'in • bir sü-
reden beri yükselmekte" bulunan ' Yan gö
lünün varattı*! ve yaratabilecek tehlike-
l^eveVâcil tedbirler alınmasına dair 451457 

- Yan Üyesi Ferid Melen'in Yan ve , 
civarında vukua gelen depremin,tevlidet-

I **i" hasar ve h e b a n a ve Hükümetçe ffe-
] V v n tedbirlerin alınmasına dair '* 66:67 
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KANUNLAE 

Ne. Cilt Sayfa 
1234 - 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 

sayılı Yüksek Hâkimler Kumlu 
Kanununun 'bâzı maddelerinin ye
niden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair ka-

55 288 
57 12: 

60 

1235 - İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri kadro kanunu 57 65, 

65,96,97 

::?,36 - 7334 sayılı İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri Kanunun Bi
rinci ve yirmibirinci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair 
30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayılı 
kanuna efe kanun 57 65, 

65,97:98 

1237 - 1970 malî yılı genel ve katma 
bütçeleri kanunlaşıncaya kadar 
devlet harcamalarının yapılmasına 
ve devlet gelirlerinin tarh, tahak
kuk ve .tahsiline yetki veren ka-

57 66, 
68:96,98,106:107 

1238 - 19 Mart 1969 .göm ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerine fıkralar ve kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun 57 65 

110,164:193 
1239 - 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesi hakkında kanun 53 526 

55 533, 
565:569,128:140 

1240 - Orman Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişik-
lik yapılması haikkmda kanun 57 6 

142:145,146,149,150 

1241 - 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet-

No. Cilt Sayfs 
vellerin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmında 25 000 000 liralık aktar
ma yapılması hakkında kanun 57 142: 

141,146,151:152 

1242 - İstanbul Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 57 6, 

142,145:146,147:148 

1243 - 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilâtı ve 
Memurin Kanununa bir madde ile 
iki geçici madde ilâvesine dair 
Kanun 57 110, 

154,244:261 

1244 - 265 sayıl. Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununa 5 madde -
ve bir geçici madde eklenmesi 
hakkında Kanun 57 65, 

197,205:232 

1245 - D e v l e t i Memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 
•ol-an 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin İçişleri Bakanlığı mer
kez ve iller memurları kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 
Kanun. 57 236, 

374,470:471 

1246 - 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
memurları Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 225 v e 9 8 1 sa
yılı kanunlarda ve 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına dair 
Kanun " 57 111, 

421,471:479 

1247 - Millî Emniyet hizmetleri teş
kilâtında yararlı hizmetleri geçen 
dört kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkın-
da Kanun 57 64, 

374,459:481 
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No. Cilt Sayfa T 

1248 - 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı 
İş Kanununun 5 nci maddesinin 
birinci bendinin 6 ncı fıkrası-
nın değiştirilmesine ve ikinci 
bendine bir (e) fıkrası ilâvesine 
dair Kanun 54 689: 

714 
1249 - 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı 

Milletvekili Seçimi Kanununun 
9 ncu maddesinin 9 ncu bendinin 
yürürlükten kaldırılması hakkın
da Kanun " 57 458, 

537,549,581:549,645:646 

125Ö - Yargıtay Teşkilâtına rapor
tör kadroları eklenmesine ve 3656 
sayılı Delet Memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair Ka
nuna bağlı (1)( sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı bölümünde de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun 57 487, 

618,646:651 

1251 - , Devlet Memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı bölümüne yeni 
kadrolar eklenmesine dair Kanun 57 487, 

618,651,655 

1252 - 286 sayılı Köy Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair Kanu
nun 25 nci maddesinin değiştiril
mesine, 287i sayılı şehir ve kasa
balarda mahalle muhtar ve ihti
yar heyetleri teşkiline dair 
4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kal
dırılma* hakkında Kanunun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesine 306 
sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununda değişiklikler yapıl
masına ve ilteili bâzı kanunla
rın kaldırılmasına dair Kanunun 
105 nci maddesinin değiştirilme 
sine ve 307 sayılı Belediye Ka 
nununda d e l i k l i k yapılmasına 
dair ^Kanunun 24 ncü maddesinin 

-

N«. Cilt Sayfa 
değiştirilmedi hakkında Kanun 57 453, 

453,578:579 
1253 - A n k a r a Üniversitesi Kuruluş1 

kadrolan hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fa
kültesi kuruluş* kadroları hakkin
da Kanun 57 502, 

579,657:664 
1254 - T ü r k i y e Cumhuriyeti Anaya

sasının 73 ncü maddesinin değişe 
tirilmesine ve Anayasaya geçici 
bir madde eklenmesine dair Ka-

57 670, 
670,672:685,718:719,730:731 

1255 - Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 131 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun 57 670, 

670,685:712,713,719=721,732:733 

1256 - 1 7 Ocak 1963 tarih ve 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat 
Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun 57 527, 

786,791:749,809:829 

1257 - Millî Eğitim Bakanlığı Ku
ruluş kadroları ile merkez kuru
luşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair 
2 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Ka
nuna ek Kanun 57 669, 

853,860:861 
1258 - Silâhlı Kuvvetlerde görevli 

muvazzaf veteriner hekimlere de 
tazminat verilmesi hakkında Ka-

57 578, 
899,910:911 

1259 - Millî Eğitimi Bakanlığı Mes
lekî ve Teknik öğretim okulları 
öğretmenlerinin intibakı hakkın
daki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine 
ve geçici maddesinin değiştiril 
meşine dair Kanun 57 502, 

899,911:914 

file:///hakkin-
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KARARLAR 

No Cilt Say^a 
90 - Cumhuriyet Senatosu Tabiî 

üyeleri Mucip Ataklı Ekrem Acu-
ner, Suphi Karaman, Sezai 0?Kan, 
•M Şükran Özkaya'nm yasama do
kunulmazlıkları hakkında. o7 481 ! 

No. 
91 - Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi Beliğ Belerin yasama 
'kunuMazhğı hakkında. 

ÖNERGELER 

Sayfa 
Bursa (Şeref Kayalar), İstanbul (Fik

ret Gündoğan) 
-Bütçe müzakerelerinin verdiği yorgun

luk sebebiyle 11 ve 12 Şubat 1970 günleri 
toplantı yapılmamasına dair 60 

Bursa (Şeref Kayalar ve arkadaşlan) 
- Hükümet programı üzerinde görüşme

lerin yapılması için Genel Kurulun 13 Mart 
1970 Cuma günü saat 10,30 da toplanması
na dair 277 

Kars (Mehmet Hazet) 
- Kars ve çevresinde Mküm süren ve 

bölge hayvancılığına ve ekonomisine za
rarlar veren kuraklığa dair Senato araş
tırması hakkında (10/32; 489:494,512:520 

Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna) 
- Merhum Sivas Üyesi Rifat Öçten'in 

ruhunu taziz için saygı duruşunda bulunul
masına dair 198 

Kütahya (Orhan Akça ve arkadaşları) 
- Adalet Partisi Grupu Başkanlığınca 

Avrupa Konseyi İstişari Assamiblesine bâzı 
üyelerin seçildiğine dair okunup bilgiye su
nulan tezkerenin grupa iadesi hakkında 494:495 

Maliye Bakam (Mesut Erez) 
- 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu

na ek kanun tasarısını görüşmek üzere, ta
sarının havale olunduğu komisyonlardan 
üçer üyenin iştiraki ile, bir geçici komisyon 
kurulmasına dair 739 

Maliye Bakanı (Mesut Erez) 
- 19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası 

Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kal
kınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna 
ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşme-
sinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşma-
nm uygun görülmesi ve Milletlerarası Para 

Cilt "Sayfa 
İzmir 

do-
57 481: 

482 

Sayfa 
Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına katılmak için Hükümete yetki 
verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Ka
nunla değişik 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısını görüşmek 
üzere, tasarının havale edildiği komisyon
lardan üçer üyenin iştiraki ile bir geçici 
komisyon kurulmasına dair 739:740 

Manisa (Nejat Sarhcah), Ankara ftf. 
Oğuz Bekata,, Kütahya (Etem Erdinç) 

- Gediz, Emet ve dolaylarındaki dep
rem dolayısiyle Genel Kurulun saygı duru
şunda bulunmasını; Cumhuriyet Senatosu
nun taziyetlerini bildirmek üzere, Genel 
Kurulu temsilen Başkanlık Divanınca bir 
heyetin âfet bölgesine gönderilmesine dair 511 

Millî Savunma Bakanı (Ahmet Topaloğlu) 

- 144 sayılı Uçuş hizmetleri tazminat 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının 
havale edildiği komisyonlardan üçer üye 
alınmak suretiyle bir Geçici Komisyon ku
rulmasına dair 532 

Tabiî Üye (Mehmet Şükran Özkaya) 
- İller Bankası ve banka tarafından 

kurulan Simel Şirketinin sorumlu kişileri
ne dair Senato araştırması hakkında 
(10/301) 109,112:140 

Tabiî Üye (Suphi Gürsoytrak) 
- Türk Havayolları ve Uçuş Servisi 

Anonim Ortaklıkları işletmelerindeki hu
zursuzluk konusunda araştırmalarda bulun
mak üzere bir Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu kurulmasına dair 859:860 

Ticaret Bakanı (Gürhan Titrek) 
- Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 

Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları 
ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Oda» 
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Sayfa 
lan, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sana
yi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun teklifini gö
rüşmek üzere, teklifin havale olunduğu ko
misyonlurdan üçer üye alınmak suretiyle 
bir geçici komisyon kurulmasına dair 790 

Trabzon (Ömer Hocaoğlu) 
- Tarım Komisyonundan çekildiğine 

dair önergesi 548 
Ulaştırma Bakanı (Naktt Menteşe) 
- 6623 sayılı Kanunun 19 ncu mad

desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısını görüşmek üzere tasarının havale olun
duğu komisyonlardan üçer üyenin iştiraki 
ile, bir Geçici Komisyon kurulmasına dair 

Sayfa 

644 

Urfa (Hasan Oral) 

- Diyanet İşleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri ile ilgi
li Araştırma Komisyonu üyeliğinden istifa 
ettiğine dair 374,381 

RAPORLAR 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
- Anayasanın 84 ncü maddesinin 

3 ncü fıkrası muvacehesinde, «Başkanve-
killerinin Genel Kurul görüşmelerine ka
tılıp katılamıyacakları» hakkında 451,459:462 

- Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi N,ahit Altan'ın, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 5 nci maddesinin 3 ncü 
ve 4 ncü cümlelerinin kaldırılması ve 8 
nci maddesinin matlabmm ve (A) fıkra-, 

• sının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bendleriyle (B) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında İçtüzük 
teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'mn Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünün 5 8'11 13 14 15 17 
54 56 59 60 72 73 74 120 ve 125 nci mad
delerinin, değiştirilmesine dair (2/211; 
2/255) (S. Sayıa : 1272 ye ek) 618,795,898,915 

- Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Belerin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/845) (S. Sayısı : 
1382) 481:482 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üye
leri Mucip Ataklı, Ekrem Aeuner, Suphi 
Karaman, Sezai OKan ve M. Şükran öz-
fcaya'nın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında (3/608) (S. Sayı
sı : 1361) 481 

- Devlet Memurları aylalarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanıma bağh (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni 
kadrolar ek lenmene dair kanun tasarı

sı hakkında (Millet Meclisi 1/180; Cum
huriyet Senatosu 1/1075) (S. Sayısı : 
1384) 618,651:655 

- 286 sayılı Köy Kanununda değişik
lik yapılmasına dair Kanunun 25 nci mad
desinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir 
ve Kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyeti teşkiline dair 4541 saydı, Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunların 
kaldırılması hakkında Kamunun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesine, 306 sayılı îda-
rei Umumiyei Vilâyat Kanununda deği
şiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı 
Belediye Kanununda değişiklik yapılması
na dair Kanunun 24 ncü maddesinin de-
ğivri lmesi hakkında kanun teklifine dair 
(Millet Meclisi 2/20; Cumhuriyet Senato
su 2/283) (S. Sayısı : 1381) 578:579,655:657 

- Medeni Kanunun 253 ncü maddeci
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
ne 'dair (Mîllet Meclisi 2/93; Cumhuriyet 
Senatosu 2/289) (S. Sayısı : 1386) 737,795:809 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
Anayasaya geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi halkfemda (Millet Mec
lisi 2/319; Cumhuriyet Senatosu 2/292)' 
(S. Sayısı : 1382) «70,672:685,713:714,718:719: 

730:731 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
131 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
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Sayfa 
kanun teklifi hakkında (Millet Meclisi 
2/319; Cumhuriyet Senatosu 2/291) (S. 
Sayısı : 1383) 670:685,712,719:721.732:733 

- Yargıtay Teşkilâtıma raportör kad
roları eklenmesine ve 3656 sayılı Dev¬ 
let Memurları aylaklarının tevhit ve tea
dülüne dair Kanıma bağlı (1) sayılı cet
velin Adalet Bakanlığı bölümünde değişik
lik yapılmasına dair karnın teklifi halk¬ 
kında (Millet Meclisi 2/226; Cumhuriyet 
Senatosu 2/285) (S. Sayısı : 1385) 618,646:651 

_ - 2 5 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 9 ncü mad
d i m i 9 neu bendinin yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifine dair 
(Millet Meclisi 2 /21; Cumhuriyet Senato
su 2/284) (S. Say*ı : 1379) 537,549,581:595, 

645:646 

- 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 s'ayılı 
Yüksek Hâkimler Knmlu Kanununun 
bâzı maddelerinin Veniden düzenlenme
sine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanom tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/108; Cumhuriyet Senatosu 1/1041)ı 
fS. Sayısı ,1364) 12:60 

..._ Bütçe Karma Komisyonu raporları 

- 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Egiitim Bakanlığı kısmında 25 000 000 li
ralık aktarma yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair' (Millet Meclisi 1/207; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1073) (S. Sayı
sı : 1271) 109,140; 

141,151:152 
- 1970 malî yılı genel ve katma büt

çeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet har
camalarının yapılmasına ve Devlet gelir
lerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki 
veren kanun tasamı hakkında (M. Mec
lisi 1/206; O. Senatosu 1/1072) ' (S. Sa
yısı : 1369) 66:68 

96,106:107 

- İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanununa ba£k (A / l ) işaretli cetvel
de d e l i k l i k yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (Millet Malisi 1/188; 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu 1/607) (S. Sayı
sı: 1365) 6:142, 

109,142,147:148 
- Onman Genel Müdürlüğü 1989 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (Millet 
Meclisi 1/196; Cumhuriyet Senatosu 
1/1088) (S. Sayısı : 1388) " 6,110,142:141, 

142:146,149:150, 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

- Ankara Üniversitesi kuruluş" kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kad
roları hakkında, kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1076) (S. Sayısı : 1380) 579,657:604 

- Devlet Mamurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair ohm 3656 sayılı Ka
mına -bağlı d) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni 
kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı 
•hakkında (Millet Meclisi 1/180; Cumhu
riyet 'Senatosu 1/1075) (S. Sayısı : 1384) 

618,651:655 
- Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
mına bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin İçişleri iBakanlığı merkez ve 
iller memurları kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi : 1/132; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1074) (S. Sayısı : 1376) 374,457, 

470:471 
- 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı 

hakkındaki Kanunun geçici 1 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (Millet Meclisi 1/199; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1096) (S. Sayısı : 
1411) 899:907,917:918 

- 265 «ayılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Kanununa bağlı beş madde ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifine dair (Millet Meclisi 2/228; Cumhu
riyet Senatosu 2/279) (S. Sayısı : 1373) 

* 195,197:205:232 
- İktisadi ve Ticari İlimler Akade

mileri kadro kanunu tasarısına dair 
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Sayfa 
(Millet Mal îs i 1/184; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1069) (S. Sayısı : 1367) 65,96:97 

- M i l l î Eğitim Bakanlığı kuruluş 
Kadroları ile merkez kurulmuş ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna «bağlı kadro cetvellerinde de-
S i k l i k yapılmasına daır 2 . ı . 1962 ta
rihli ve '58 sayılı Kanuna ek (kanun ta
sarısı hakkında (Millet Meclisi 1/203; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1078) (S. Sa
yısı :1405) 852,853:860:861,899 

- Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
mhbakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 
1 nei maddesine 2 ek madde ilâvesine ve 
seciei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifine dair (Millet Meclisi 2/61; 
Cumhurivet Senatosu 2/286) (S. Sayısı : 
1412) * 899:911:914 

- Millî Emniyet hizmetleri teşkilâ
tında yararlı hizmetleri .geçen dört k i ş i 
ye vatani hiznıet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kanun tasarısına dair 
(Millet Meclîsi : 1/114; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1071) (S. 'Sayısı : 1375) 374,352, 

479:481 
- Silâhlı Kuvvetlerde 'görevli muvaz-

;:sf veteriner hekimlere de tazminat veril-
m-osi hakkında kanun teklifine dair (Mil
let Meclisi 2/18; Cumhuriyet Senatosu 
2/290) (S. Sayısı ; 1410) " 898,899:910:911 

- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtı ve Memurin Kanunu
na bir madde ile iki geçici madde ilâve
c e dair kanun teklifi 'hakkında (Millet 
Me-disi 2/29; Cumhuriyet Senatosu 2/280) 
(S. Sayısı : 1372) * 154,244:261 

- 3017 savıh Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığa Teşkilât ve Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 225 
ve 981 sayılı kanunlarda ve 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair* kanun teklifi hak
kında (Millet Meclisi 2/187; Cumhuriyet 
Senatosu 2/281) (S. Sayısı ; 1377) 154,239, 

421.452,471:479 

Sayfa 
- Yargıtay Teşkilâtına raportör kad

roları eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet 
Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair tauna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik ya¬ 
pumasına dair kanun teklifi 'hakkında 
(Millet Meclisi 2/226; Cumhuriyet Sena
tosu 2/285) (S. Sayısı : 1385) 618,644:651 

- 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri Kanununun birinci ve 
yirmibirinci madlelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna dört ek madd'e eklenme
sine dair 30 4 . 1969 tarihli ve 1169 
- y ı l ı K a n ı r a ek kanım tasarısı hakkın
da" (Millet Meclis 1/171; Cumhuriyet Se-
natosu J/1070) (S. Sayısı : 1368) 64.65, 

97:98 
- 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı 

Kanununun 1 nei maddesiyle 14 Ocak 
1^38 tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâ
leti Tc-akilâtı Kanununa eklenen mad
d e n ^ist iui lmeshıe, mezkûr 3312 sayılı 
Tonunun Y n c ü maddesine bir fıkra ek
lemesine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 
™v-h Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
D.Vslesi' Bakanlığı kamına bâzı kadrolar 
eklY mesine ve 5 Mayıs 1969 tarihli ve 
1 1 7 9 . ^ l ı Kanıma ek (3) sayılı cetvelin 
; i o^ tH .W«üne dair kanun 'teklifi hak-
kıVV ' 'rVp.net" Meclisi 2/110 ; Cumhuriyet 
SenV.V 2 »m (S ' Sayısı : 1407) * 853 898 

908:910 
Cumhuriyet Senatosu Hesapları inceleme 

Komisyonu raporları 
- Cumhuriyet Senatosu Beşkanlığımn 

1968 yılı kesinhesapları hakkında (5/31) 
(S Sayısı : 1378) 618,761:762 

Diskleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporları 

- 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı 
Kanunun 1 nei maddesiyle 14 Ocak 1938 
tanihli ve 3312 sayıh Hariciye Vekâleti 
Teşkilâtı Kanununa eklenen maddenin 
değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayılı Ka
nunun 4 ncti maddesine bir fıkra eklen
mesine 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanuna bağlı'(1) sayıh cetvelin Dış
işleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar ek-

http://'rVp.net
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Sayfa 
• termesine ve 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 

•sayılı Kanıma ek (3) sayılı cetvelin de
ğiştirilmesine dair taran teklifi hakkın
da (Millet Meclisi 2/110; Cumhuriyet Se
natosu 2/287) (S. Sayısı : 1407) 853,898 

908:910 
Geçici Komisyon raporları 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığı Kanununun 19 neu .maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarı
sına dair (Millet MeclıM 1/211; Cumhuri
yet Senatosu 1/1079) (S. Sayısı : 1406) 853 

- 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nuna ek kanun tasarısı hakkında (Millet 
Meclisi 1/202; Cumhuriyet Senatosu 
1/1081) (S. Sayısı : 1408) 853,861:895 

- 1 9 2 1949 tarihli ve Milletlerarası 
Para Fonu ve Milletlerarası İmar ve Kal
kınma Bankasına katılmak dom Hükümete 
yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna 
ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşme-
sinde değişiklik yapıknsına dair Anlaş
manın uygun görülmesi ve Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kal
kınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair Kanunun 798 say-
lı Kanunla değişik 2 nci maddesinin de-
ğişitrilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (Millet Meclisi 1/1; Cumhuriyet Se
natosu 1/1080) (S Sayısı : 1409) 853 898 

914:915 

- 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Ucuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâ
z/maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (Millet Meclisi 
1/186- Cumhuriyet Senatosu 1/1077) (S 
Sayısı' : 1404) 786,791:794:809:829 

İçişleri Komisyonu raporları 

- Devlet memurları aylıklarının tev
hit v?e teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
n ına bağlı (1) sayılı cetvel ile t a d i ve 
eklerinin icMeri Bakanlığı merkez ve iller 
memurları kısmında değişiklik yapılma
sı hakkmda kanun tsaarısına dair (Millet 
Meclisi 1/132; Cumhuriyet Sena tosu : 
1/1074) (S Sayısı : 1376) 374451 470:471 

Sayfa 
- 286 sayılı Köy Knununda değişik

lik yapılmasına dair kanunun 25 nci mad-
deanin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir 
ve Kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyeti teşkiline dair 4541 syılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bâzı kanunların 
kaldmlması hakkında Kanunun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesine, 306 sayılı 
İdarei Umumiyei VriıLayat Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunlarım kaldırılmasına dair kanunun 105 
nci maddesinin değiştirilmesine ve 307 sa
yılı Belediye Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair Kanunun 24 ncü maddesi-
nin değiştirilmesi hakkmda kanun teklifi
ne dahMMillet Meclisi 2/20; Cumhuri
yet Senatosu 2/283) (S. Syısı : 1381) (1) 655: 

657:579 
Malî ve ikitsadi işler Komisyonu raporları 

Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen dört kişiye vata
ni hizmet tertibinden aybk bğlanması 
hakkında kanun tasarısına dair (Millet 
Meclisi : 1/114; Cumhuriyet Senatosu : 
V1071) (S Savısı : 1375) 374 452 479:481 

- « T i c a r e t l e Sanayi Odaları, «Ti-
cvnret Odaları» «Sanayi Odaları» «Tica
ret Borsaları» ,ve Ticaret ve Sanayi Oda
ları Ticaret Odaları Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun "teklifine 
dair (Millet Meclisi 2/59; Cumhuriyet Se^ 
natosu :.2/282) (S Sayısı ;1374) 280 451 

462:470 
- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Ka
nununa bir madde ile iki geçici madde 
ilâvesine dair kanun teklifine dair (Millet 
MecFsi 2/29 • Cumhuriyet Senatosu 2/280) 
(S Sayısı :'1372) 154 239 244:261ı 

- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal, Yar-r 
dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 225 
ve'981 sayılı Kanunlarda ve 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde d e l i k 
lik yapılmasına dair kanun teklifine dair 
(\fiWt Meclisi 2/187- Cumhuriyet Senato
su 2/281) (S Sayısı ' : 1377)' * ' 154421452 

file:///fiWt
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Sayfa 
Millî Eğitim Komisyonu raporları 

- Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 saydı Kanuna ek 
Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kad
roları hakkında kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/166; Cumhriyet Senato
sun 1/1076) (S. Sayısı : 1380) (1) 579,657: 

664 

- İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri kadro kanunu tasarısına dair (Millet 
Meclisi 1/184; Cumhuriyet Senatosu 
1/1069) (S. Sayısı : 1367) 65,96:97 

- Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapdmasma dair olan 4926 .sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılmasma dair 2 7 1962 t a r i h l c e 58 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/203- Cumhuriyet Sena
tosu 1/1078) (S Sayisı : 1405) 852,853, 

860:861 

- Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine 2 ek madde ilâvesine ve 
geçici maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında (Millet Meclisi 2 /61; 
Cumhuriyet Senatosu 2/286) (S. Sayısı : 
1412) 911:914 

SAYIN ÜYELER! 

Çekilme ve katılmalar 
- Adalet Partisi Grup Başkanlığının; 

Bingöl Üyesi A. Hikmet Yur t iver ' in par
tiyle ilişiğinin kesildiğine ve Trabzon 
üvesi Ö. Lûtfi Hoeaoğlu'nun ise parti
den ayrıldığına dair tezkeresi. 419,433 

- Ankara Üvesi Turgut Cebe'nin Ada
let Partisinden 'ayrıldığını bildiren yazı-

849 
- Bingöl Üyesi A. Hikmet Yurtse

veran, Adalet Partisi Gmpu kontenja-
nından seçilmiş bulunduğu Sosyal İsler 
Komisyonu üyeliğinden istifası. ' 489 

Sayfa 
- 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim

leri Kanununun birinci ve yinmiyedinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna dört ek madde eklenmesine dair 
30 . 4 . 1969 tarhili ve 1169 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/171; Cumhuriyet Se
natosu 1/1070) (S. Sayısı : 1368) 97:98 

Millî Savunma Komisyonu raporları 
- Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz

zaf veteriner hekimlere de tazminat ve
rilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(Millet Meclisi 2/18; Cumhuriyet Senato
su 2/290) (S. Sayısı : 1410) 899,910:911 

Sosyal İşler Komisyonu raporları 

- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilâtı ve Memurin Ka
nununa bir madde ile iki geçici madde 
ilâvesine dair kanun teklifi hakkında (Mil
let Meclisi 2/29; Cumhuriyet Senatosu 
2/280) (S. Sayısı : 1372) 154,239,421, 

244:261 

- 3 0 1 7 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 225 
ve981say ı l ı kanunlarda ve 4862 sayılı 
Kanuna, bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
hakkında (Millet Meclisi 2/187; Cumhu
riyet Senatosu 2/281) (S. Sayısı : 1377) 421, 

452,471:479 

I İLGİLİ İŞLER 

- Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nadir Na-
di'nin, Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinden 
istifası ve bu talebin Genel Kurula arzı
na dair Başkanlık Divanının tezkere
si. 860 

- Diyanet İşleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri ile il
gili Araştırma Komisyonunda, Urfa Üye
si Hasan Oral'ın istifası ile boşalan üye
liğe Samsun üvesi Enver Işıklar'm aday 
seçildiğine dair A. P. Grupu Başkanlığı 
tezkeresi 374,381 
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Sayfa 
- Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'nm 

Bayındırlık Komisyonundan istifası. 644 
- Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu'nun 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko-
misyonundan istifası. 239,243 

- Samsun Üyesi Enver Işıkladın Di
yanet İşleri Başkanlığında görevli Ya-
şar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda 
k u r u k n Araştırma Komisyonundan is-
tifaSL 510 

- Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin, 
Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusun
da kurulmuş bulunan Araştırma Komis
yonundan istifası. 510 

- Tabiî Üye Ekrem Acuner'in Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan istifası. 644 

- Tabiî Üye Refet Aksoyoğlü'nun 
Millî Savunma Komisyonundan istifası. 644 

- Trabzon Üyesi Ömer Hocaoğlu'nun 
Tarım Komisyonundan çekildiğine dair 548 

- U r f a Üyesi Hasan Oral'm; Diyanet 
İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tuna
gür'ün faaliyetleri ile ilgili Araştırma 
Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine da
ir önergesi 374 381 

izinler 
- Cumhuriyet Senatosu üyeleri A. 

Hikmet Yurtsever Y Ziya Ayrım ve Ab-
durrahman Kavak'a izin verilmesi 716:717 

- Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ce
mal Tarlan Suad Hayri Ürgüplü ve Na
dir Nadi'ye izin verilmesi (3/851 3/852 
3/853) " 153164 

- Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ce- , 
mal Tarlan Zerin Tüzün ve Ömer Lütfi 
Hoeaoğlu'na izin verilmesi (3/869 3/870 
3/871) , 906 

- Cumhuriyet Senatosu üyeleri Edip 
Somunoğlu ve Mümin Kırlı'ya k in verilme
si (3/856, 3/857 374 381:382 

- Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil Özmen'e izin verilmesi (3/859) 532 

Ödenekler 
- 9 ncu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan Cumhuriyet Senatosu Te
kirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm tahsisatının 
verilmesi (3/869) 906:907 

Sayfa 
- İki aydan fazla izin alan Cumhu

riyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil öz-
men'in tahsisatının verilmesi (3/860) 532 :533 

- İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nm tah
sisatının verilmesi (3/858) 374,380 

Ölüm 
- Merhum Sivas Üyesi Rifat Öçten'in 

ruhunu taziz için saygı duruşunda bulu
nulmasına dair önerge okundu ve saygı 
duruşu 195,198 

- Sivas Üyesi Rifat öçten'in vefat 
ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/855) 279, 

281 
Seçimler ve komisyonlarla ilgili işler 

- 6623 sayılı Kanunun 19 ncu madde
sinin değiştirilmesine ve bu kamuna geçi-
bir madde eklenmesine dair kanun tasarı
sını görüşmek üzere, tasarımu havale 
olunduğu komisyonlardan üçer üyenin 
iştiraki ile bir Geçıici Komisyon kurul
masına dair Ulaştırrma Balkanı Nahit 
Menteşe'nin önergesi 644 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek kanun tasarısını görüşlmek üzere tapa
rının havale olunduğu komisyonlardan 
üçer üyenin iştirakiyle hir geçici komis
yon kurulmasına dair Maliye Bakam Me
sut Erez'in önergesi • 739 

- Cumhuriyet Senatosu Hesaplan İn
celeme Komisyonu Başkanlık Divanının 
t e k i l .edildiğine dair Komisyon Başkan. 
lığı tezkeresi 10:11 

- D i l e k ç e Karma Komisyonu Baş
kanlık Divanının teşkil edüdiğine dair 
adı gelçen Komisyon Başkanlığı tezlkeratsi 108 

112 
- Diyanet İşleri Başkanlığımda gö

revli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri halk-
kında kurulan Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi 68 

- Diyanet İşleri Başkanlığında görev
li Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusun-
da kurulan Araştırma Komisyonunda 
inhilâl eden üyeliğe Afyon Karahisaı 
Üyesi Y Ke-mal Şenocak'ın seçildiğine 
dair Adalet Partisi Gmpu Bakanl ığı 
tezkeresi ş 511 



- 1 8 -

Sayfa 
- Diyanet İşleri Bakanlığında gö

r e l i Yaşar Tunagör'ün faaliyetleri ile İL 
ligi Arştırma Komisyonunda, Urfa Üye
si Hasan Oral'ın istifajsı ile boşalan üye¬ 
liğe Samsun Üyesi Enver Işıklar'm aday 
seçildiğine dair A. P. Grupu Başkanlığı 
teskeresi 374,381 

- İller Bankası ve banka tarafından 
kurulan Simel Şirketinin sorumlu kişileri 
•V.MWa araştımma yapmak üzere fcuru-
lan komisyona üye seçimi 645 

- K i t a p l ı k Karma Komisyonu Baş
kanlık Divanının teşkil olunduğuna dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi 11 

- Komisyonlarda açık bulunan üye
liklere seçim 239,261,494,520:521,533,550,849 •. 

850 
- MİUÎ Savunma Komisyonu Baş

kanlık Divanının kurulduğuna dair Ko-
-nSsvon Başka l ığ ı teskeresi 11 

19 . 2 .1949 tarihli ve Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası W ve Kal
kınma Bankasına katılmak için Hükümete 
vetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna 
ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşme-
sinde değişiklik yapılmasına dair Anlaş
manın uygun görülmesi ve Milletlerarası 
Para Fonu ile Milietleraı ajsı İmar ve Kal
kınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısını görüş
mek üzere, tasarının havale edildiği ko
misvonlardan üçer üyenin iştiraki ile bir 
secici komisyon kurulmasına dair Maliye 
Balkanı Mesut Erez'in önergesi 739 :740 

- Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin, 
Diyanet işleri Başkanlığında 'görevli Ya
şar Tunagür'ün faaliyetleri k o n c u n d a 
kurulmuş bulunan A r t t ı r m a Komisyo
nundan istifası * 510 

- Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları 
ve Tiearet ve Sanayi Odaları, Ticaret Oda

ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerini de-
ğiştiren kanun teklifini görüşmek üzere, 
teklifin havale olunduğu komisyonlardan 

Sayfa 
üçer üye alınmak suretiyle bir geçici ko
misyon kurulmasına dair Ticaret Balkanı 
Gürhan Titrek'in önergesi 790 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
akdolunan Kredi * Anlaşması konusunda 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlık 
Divanının sedidisine dair Komisyon Bas-
(kanlığı t e z k e ^ s f " * 11 

- 2 1 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayışa 
tay Kanununda değişiklik yapılması ve 
bu kanuna geçici üç madde eklenmek 
hakkındaki kanun teklifini görüşmek üze
re, teklifin havale edildiği (komisyonlar, 
dan üçer üyenin iştiraki ile bir geçici ko
misyon kuralmasına dair Bütçe v̂ e Plân 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 790:791 

- 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı tş 
Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının 6 nci bendinin değiştirilmesin-e, 8 ve 
10 ncu bendlerinin kaldırılmasına dair 
tasarıyı görüşmek üzere kurulan Karma 
Komisyona dört üye ve rd iğ ine dair Sos
yal İşler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 109, 

112 
- 144 Sayılı Uçuş hizmetleri tazmi

nat Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısını görüşmek üzene, ta
sarının havale edildiği komisyonlardan 
üçer üye alınmak suretiyle bir Geçici Ko
misyon kurulmasına dair Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun önergesi 532 

Yasama dokunulmazlıkları 
- Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 

Beliğ Belerim yasama dokunulmazlığı 
(3/845) (S. Sayısı : 1362) 481:482 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Kâmil Karavelioğlu ile Ahmet Yıldız'ın 
yasama dokunulmazlıkları (3/868) (Ana
yasa re Adalet Komisyonlarına) 853 

~ ~ - Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Ka
raman, Sezai O'Kan ve M. Şükran Özka-
ya'nm yasama dokunulmazlıkları (3/608) 
*(S. Sayısı : 1361) ' 481 

Seçimler 
- Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi 239,261,495,5£0 



Barakandan 
- C ^ M ^ y e t Senatosu Balıkesir Üye

si Nfcjat Sarlıcalı'mn, Ayvalık'ta Sarmı
ş ı mevkiindeki Hazineye ait arazinin 
tevziine dair SÖzlü sorusu ve Başbakan 
Odına Devlet Bakanı Eefet Sezgin'in ce
vabı (6/534) 522,554:558 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Genelik ve Spor Bakan
lığının ihdasına dair * Başbakandan sözlü 
sorusu (6/535) ' 522,558:561,741,795 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Alebrurâ Aksoley'in, kalorifer bacaların-
«dan Çıkan zehirli gazlara dair Başbakan
ı n sözlü sorusu ve Bashakan adına Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar' Bakanı Sabit Os
man Avcı'nın cevabı (6/542) 522,741:742 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nan, halen yürürlükte 
olan nizamnamelere dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/508) 521 

- Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, öğretmen maaşlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/538) 751 

Bayındırlık Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 

Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlı-
yan yolun asfalt yapımına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/529) 522: 

554,740:741:795 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından 
- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet Özgüneş'in, Başkanlığın bir emri
ne dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
dan sözlü sorusu ve İdare Âmiri Nahit 
Altan'ın cevabı (6/544) 523,537,745:751 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Cumhuriyet Senato
su ;eski Genel Sekreterine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorusu (6/547) 537, 

751:761 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 

Celâl Ertuğ'un, Keban Gölü Barajı sahası-
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Sayfa Sayfa 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sabit Osman Avcı'nın cevabı 
(6/546) . 522,743:745 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin 
su sıkıntısına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/549) 240, 

523,751 
İmar ve İskân Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul nâzım 
plânlarına dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/550) 832 

Köy işeri Bakanından 
- Cumhuriyet^Senatosu Sivas Üyesi 

Hüseyin Öztürk'ün, Sivas ili köy yolları 
ve içme sularına dair sözlü sorusu ve Köy-
isleri Bakanı Turhan Kapanlı'mn cevabı 
(6/537) 522,568:571 

Maliye Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye

si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri bütçelerinden ücret alan müs
tahdemlere dair * Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/531) 522,554,741,795 

- Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şir
ketine dair Ticaret ve Maliye bakanlıkla
rından sözlü sorusu (6/543) 522,742:743,795 

Millî Eğitim Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 

Hüseyin Öztürk'ün, İsmetpaşa Kız Sanat 
Enstitüsünün isminin değiştirilmesine da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/540) 751,795 

Orman Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Nejat Sarhcalı'nm, Balıkesir ili Ayvalık 
ilçesinde 1968 yılında yapılan orman tah
didi faaliyetlerine dair Orman Bakanın¬ 
dan sözlü sorusu (6/545) 522,743,795 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye-
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Sayfa 
ocağı ve sağlık evi sayılarına dair sözlü 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Vedat Âli Özkan'ın cevabı (6/528) 522, 

550:554 
Tarım Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep çiftçi
sine verilen kredilere dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/548) 240,523,751 

- Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üye
si Halil özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpı-
nar bucağına bağlı Himmetuşağı ve civa
rındaki köylere dikilen kavak ve kaysı 
fidanlarına dair Tarım Bakanından sözlü 

Sayfa 
si Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde 
bulunan çiftçilerimize Konya'nın Altınova, 
Devlet Üretme Çiftliğinden tohumluk tah
sis • edilmesinin ' nedenlerine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/516) 521 

Ticaret Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 

Mustafa Delivelimin, Hastaş Anonim Şir
ketine dair Ticaret ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu (6/543) 522,742:743,795 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Sivas üvesi 

Hüseyin Öztürk'ün, TRT'nin malî sıkıntı
larına dair sözlü sorusu ve Turizm ve Ta-

sorusu (6/521) 521:522 j nıtma Bakanı yerine Devlet Bakanı Tur-
- Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üye- I han Bilgin'in cevabı (6/536) 522,561:568 

B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Başbakandan 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın basın ve haber alma 
hürriyetim sağlayıcı tedbirlerin alınması
na dair Başbakandan yazılı sorusu 833 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in Ankara Televizyonu
na dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
adma Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in ce
vabı (7/650) 527,829:830 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in İstanbul Emirgân Bal
ta Limanı Kanh Kavak semtindeki gece
konduların tapularına dair yazılı soru 
önergesi ve Başbakan adına İmar ve İskân 
Bakam Hayrettin Nakiboğlu'nun cevabı 
(7/638) " 196 915:916 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in iş mahkemelerine dair 
Başbakandan yazdı sorusu (7/665) 669 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üve
si Ekrem Özden'in Su için İstanbul'a şim
diye kadar para verilmemesinin sebebine 
dair Başbakandan yazılı'sorusu (7/660) ' 618 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin halen yürütülmek
te olan nizamnamelere, dair yazılı soru 
önergesi Başbakan adına Devlet Bakam 
Refet Sezgin'in cevabı (7/651) 527 763:782 

- Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün öğretmen maaşlarına 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/666) 832 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet isleri Baş
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtı görevli
lerine dair Başbakandan 'yazılı sorusu 
(7/654) ' 537 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in Diyanet isleri Baş
kanlığı merkez t e ş k i l i m , dair Başbakan
dan yazılı sorusu "(7/658)" * 617 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgünes'in Diyanet isleri Baş
kanlığınca 1968 Ve 1969 yıllarında çıkarı
lan gazeteye dair Başbakandan yazdı so
rusu (7/657) " 617 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in Kayseri Gülük Cami
ine dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
Süleyman Demirci'in cevabı (7/589) 419 446 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi , 
Sami Küçük'ün Batı - Trakya Türklerinin 
gayrimenkul sahibi olabilmelerine dair 
Başhakandan yazılı sorusu (7/639) 196 

- Cumhuriyet Senatosu Ur£» Üyesi 
İbrahim Etem Karakamermn 8 ve 9 Şu
bat tarihli Günaydın G r e s i n d e 'ileri sü
rülen iddialara dair ^ a r e t Bakam ve 
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Sayfa 
Başbakandan yazılı som önergesi ve Baş
bakan adına Devlet Bakam Befet Sezgil
in cevabı (7/640) 665:666 

- Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, vergi dâvalarının 
Danıştayda görülmesine dair, yazdı soru 
önergesi ve Başbakan Süleyman Demirel'-
in cevabı (7/555) 64,99:100 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından 
- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet Özgüneş'in, 24 Şubat 1970 tarihli 
sözlü sorusuna dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanından yazılı sorusu (7/652) 617,830 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, 7 Ocak ve 24 Şubat 
1970 tarihli sözlü sorularına dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanından yazılı sorusu 
ve Başbanm her iki soruya bir arada ver
diği cevabı (7/661) " 618,830 

Çalışma Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in Ankara'da münteşir gaze
telerin Gelir Vergisi borçlarına dair Mali
ye ve Çalışma bakanlarından yazılı soru 
önergesi ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'-
ün cevabı (7/641) 240 721:729 

Devlet Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıf

zı Oğuz Bekata'nm Vakıflar Bankasındaki yol
suzluklara dair yazılı soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeylimin cevabı 
(7/628) 64102:103 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin Danıştay Dâva 
Daireleri Genel Kurulu ile 5 Daireden ve
rilen iptal kararlarına dair yazılı soru 
önero-esi Başbakan adına Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeylimin cevabı (7/634), 420 

448:449 
Dışişleri Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Kasım Gülek'in Türkiye'nin millet
lerarası kuruluşlara üyeliğine dair Dışiş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/653)' " 537 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 

Üyesi Salih Tanyeri'nin Gaziantep şehri
nin su sıkıntısına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazıh sorusu (7/668) 833 

-

bayfa 
- Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 

İhsan Topaloğlu'nun, Keban Baraj ve hid
roelektrik santrali ile buna bağlı projele
rin gerçekleşme durumuna dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu 
(7/664) 669 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üye

si Ömer Hocaoğlu'nun, Güven Sigorta ve 
T. C. Ziraat Bankası kredilerine ve bâzı 
kimseler adına dışardan bir araba getirilip 
getirilmediğine dair İmar ve İskân Tica
ret Maliye Gümrük ve Tekel bakanların
dan yazılı sorusu (7/663) • 669 

İçişleri Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye

si Mebrure Aksoley'in muhtaç ve hamisiz 
er ailelerine belediyeler tarafından yapı
lan maddi yardımlara dair yazılı soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Haldun Mente
şeoğlu'nun cevabı (7/636) 196 497:498 

- Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Hikmet İşmen'in Silvan ilçesinde yapılan 
silâh aranmasının sebeplerine dair İçişleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/669) 833 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in Kat mülkiyetine dair 
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/656) 617 

* - Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı'nın bir radyo ve televizyon 
okuluna dair İçişleri Bakanından yazılı so
rusu (7/643) 264 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklının İstanbul Valisinin Da
nıştay 2 nci Dairesindeki dosyasına dair 
yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakam Hal
dun Menteşeoğlu'nun cevabı (7/629) 64103: 

,105 
- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Sezai O'Kan'm İçişleri Bakanlığı bünye
sindeki emniyet müdürlerine * dair yazılı 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun cevabı (7/630) 61:62 

W ve îskân Bakanından 
- Oumhuriyet Senatio.su Gaziantep 

Üyesi Salih Tanyeri'nin Gaziantep gece
kondu ö n W e b s w l J r ^ ^ l ^ , . ^ 

http://Senatio.su
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Sayfa 
= yap tW arsa dağıt lnma dair yazılı m u 
önerges ievimar ve İskam Bakanı Hayret
tin Nakihoğlu'nun cevabı (7/635) 496:497 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı'nm, Sinop ilinin Ayancık 
ilçesi Yenikonak Babaçay köyünün uğra
dığı sel felâketinde belediyenin yapmış 
olduğu yardıma dair imar ve iskân Baka
nından yazılı sorusu (7/645) 280 

- Cumhuriyet Senatosu Trateon Üye
si Ömer Hocaoğlu'nun, Güven Sigorta ve 
T. C. Ziraat Bankası kredilerine ve bâzı 
kimseler adma d a r d a n bir araba getiri
lip getirilmediğine dair, W ve ÜsMn, 
Ticaret, Maliye, Gümrük ve Tekel bakan
larından yazılı sorusu (7/663) 669 

Köy İşleri Bakanından 
- C u m h u r i y e t Senatosu Kastamonu 

Üyesi Ahmet Nusret Tuna'ıım, K a s t a n ^ 
nu'nun, su ihtiyaçlarını karşılıyaeak YSE 
Bölge Teşkilâtmm kuru lmama dair yazılı 
soru önergesi ve Köy işleri Bakanı Tur
han Kapanlı'nm cevâbı (7/632) 419,446 :448 

Maliye Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker'in, Ankara'da münteşir ga
zetelerin Gelir Vergisi borçlarına dair 
Maliye ve Çalışma bakanaklarından yazılı 
sonu önergesi ve Maliye Bakanı Mesut 
Erez'in cevabı (7/641) 240,572:575 

- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker'in, Ankara'da münteşir ga¬ 
zetelerin Gelir Vergisi borçlarına dair 
Maliye ve Çalışma bakanlıklarından yazılı 
soru önergesi ve Çalışma Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün cevabı (7/641) 721:729 

- Cumhuriyet 'Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet öagüneş'in Kat mülkiyetine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in cevabı (7/655) 617,896 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Sezai CKan'ın, 1180, sayılı Kanunun 
ek 2 maddesinin tatbikine dair yazılı 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Mesut 
Erez'in cevabı (7/631) 196,232:234 

- Cumhuriyet Senatdsu Trahzon Üye
si Ömer Hoeaoğlu'nun, Güven Sigorta ve 

Sayfa 
T. C. Ziraat Bnkası kredilerine ve bâzı 
kimseler adına dışardan bir araba getiri
lip getirilmediğine tdair, imar ve İskân, 
Ticaret, Maliye, Gümrük ve Tekel ha
kanlarından yazılı sorusu (7/663) 669 

Millî Eğitim Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Zerin Tüzün'ün, LCC öğretim Kn, 
rumuna dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakam Orhan Oğuz'un cevabı 
(7/633) 374,414:417 

- Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in, Istanbul'da bâzı ilkokul 
müdürelrinin okulda oturduklarına dair 
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu 
(7/062) 618 

- Cumhuriyet Senatdsu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı'nın, bir radyo ve televizn 
yon okuluna dair yazılı soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un ce
vabı (7/644) 264,576 

Orman Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 

Arif Hikmet Yurtsever'in, İsparta Te
rakki Kolektif Şirketine Devlet Orman iş
letmelerinden ve Devlet Kereste fabrika
larından yapılan satışlara dair Orman Ba
kanından yazılı sorusu (7/649) 487 

- Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Uenzal'm, Orman İdaresine 
Genel Bütçeden ödenen paralara dair Or
man Bakanmdan yazılı borusu (7/648) 487 

Tarım Bakanmdan 
- C u m h u r i y e t Senatosu Gaziantep 

Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep çift
çisine verilen kredilere dair Tarım Ba
kanından yazılı sorusu (7/667) 832 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyelsi 
Sırrı Atalay'm T. C. Süt Endüstrisi 
Kurumuna! ' bağlı süt f a b r i k a l a r c a 
üretieeden alman süt için ödenen fi
yatlara dair yazılı soru önergesi ve Ta¬ 
rım Bakanı 'İlhamı Ertem ile Ticaret 
Bakanı Ahimet Türkel'in cevabı (7/557)1 64, 

100:102 
Ticaret Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu fes Üyesi 
Sırrı Atalay'm T. C. Süt Endüstrisi 
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Sayfa 
Kurumuna bağlı süt fabrikalarım* 
üreticeden .alınan süt için ödenen fi
yatlara dair yazılı soru önergesi ve Ta
rım Bakanı İlhami Ertem ile Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in cevabı (7/557) 64, 

100:102 
- Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Zerin Tüzün'ün, <h* memleketler
deki Ticaret ataşeliklerimize dair ya
zık Soru önergesi, Ticaret Bakanı Gür-. 
han Titrek'in cevabı (7/642) 240,482:483 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, basında yayınlanan 
bâzı yazılara dair yazılı soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in ce
vabı (7/509) 595:613 

- Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Ömer Hocaoğlu'nun, Güven Sigorta 
ve T. C. Ziraat Bankası kredilerine ve 
bâzı kimlseler adına dışardan bir araba 
getirilip getirilmediğine dair, İmar; ve 
İskân, Ticaret, Maliye, Gümrük ve Tekel 
bakanlarından yazılı sorusu (7/663) 669 

- Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
İbrahim Etem Karapıcı'nm, 8 ve 9 Şu
bat tarihli Günaydın Gazetesinde ileri 
sürülen iddialara- dair Ticaret ve Baş
bakandan yazılı sorusu (7/640) 240,420,449: 

450 

Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 

İbrahim Etem Karapıcı'mn, 8 ve 9 Şu
bat tarihli Günaydın Gazetesinde ileri 
.sürülen iddialara dair Ticaret Bakam 
ve Başbakandan yazılı soru önergesi ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı Refec 
Sergin'in cevabı (7/640) 665:660 

- Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
İbrahim Etem Karapıcı'nm, 8 ve 9 Şu
bat tarihli Günaydın Gazetesinde ileri 
sürülen ididalara dair yazılı soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in 
cevabı (7/640) 449:450 

Ulaştırma Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, batan Amasya şilebi
ne dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/637) 664: 

665 

- Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Ragıp Üner'in, Rayban'km iflâsına 
dair Ulaştırma Bakanından yazılı sorusu 
(7/647) " 421 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Türk Havayollarına 
dair Ulaştırma Bakanından yazılı sorusu 
(7/659) 618 

TASARILAR 

- 6623 sayılı Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığı Kanununun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkında (Mil
let Meclisi 1/211; Cumhuriyet Senatosu 
1/1079) " 644,669,853 

- 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nuna ek Kanun hakkında (Millet Mec
lisi 1/202; Cumhuriyet Senatosu 1/1081)' 
(S. Sayısı : 1408) 669-670,739,852,893,861: 

895 
- Ankara Üniveüsitesi 1966 bütçe yılı 

Kesinhesap Kanunu hakkında (Millet 
Meclisi 1/47; Cumhuriyet Senatosu 
1/1082) 789 

- Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe 
yılı KcBİınhesaD Kamum hakkında. (Millet 

Meclisi 
1/1083) 

1/48; Cumhuriyet Senatosu 
780 

- Ankara Üniversitesi Kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kad
roları hakkında (Millet Meclisi 1/166-
Cumhuriyet Senatosu 1/1076) ( .Sayısı ' 
1380) 502,579,657:664 

- Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
hakkında (Millet Meclisi 1/49; Cum
huriyet Senatosu 1/1094) 786 

- 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmında 25 000 000 



-

Sayfa 
- Madenî ufaklık ve hâtıra para bas

tırılması hakkında (M. Meclisi 1/43, C. 
Senatosu 1/1097) 833 

- Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 2.7.1962 tarihli ve 58 sayılı 
Kanuna ek Kanun hakkında (M. Meclisi 
1/203, C. Senatosu 1/1078) (S. Sayısı : 
1405) 669,852,853,860:861 

- Millî Eğitim Bakanlığı merkez ku
ruluş ve görevleri hakkında 2287 sayılı 
Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında (M. Meclisi 1/205, 
C. Senatosu 1/1098) 833 

- 5 

Sayfa 
Meclisi İ İ207; Cumhuriyet Senatosu 
1/1073) (S. Sayısı : 1271) 100,140:141,151:152 

- 1970 malî yılı genel ve katma bütj 
çeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet har-
Gamalarının yapılmasına ve Devlet ge
lirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yet
ki veren Kanun hakkında (Millet Mec
lisi 1/206; Cumhuriyet Senatosu 1/1072) 
(S. .Sayısı : 1369) 63,66,68:96,106:10fl 

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu hakkında "(Millet 
Meclisi 1/51; Cumhuriyet Senatosu 
1/1093) 786 

- Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne 
yeni kadrolar efelenmesine dair (Millet 
Meclisi 1/180; Cumhuriyet Senatosu 
1/1075) 487,618,651:665 

- Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
İçişleri Bakanlığı merkez ve iller memur
ları kısmında değişiklik yapılması hakkın
da (M Meclisi 1/132 C. Senatosu 1/1074) 236, 

374,470:471 
- 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı 

hakkındaki Kanunun geçici 1 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında (M. Mec
lisi 1/199, C. Senatosu 1/1096) (S. Sayısı : 
1411) ' 833,897,907,917:918 

- DSİ Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu hakkında (M. M a 
lisi 1/52, C. Senatosu 1/Î092) 786 

- İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Kadro Kanunu hakkında (M. Meclisi 
1/184, C. Senatosu 1/1069) (S. Sayısı : 
1367) 63,65,96:97 

- İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (M. Meclisi 
1/188, C. Senatosu 1/607) (S. Sayısı : 
1365) 6,109,142,142,147:148 

- Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu; hakkında 
(M. Meclisi 1/63, C. Senatosu 1/1091) 786 

- Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâ
tında yararlı hizmetleri geçen dört kişiye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı hakkında (M. Meclisi 1/114, C. Sena
tosu 1/1071) (S. Sayısı : 1375) 65,374, 

479:481 
- 19.2.1949 tarihli ve Milletlerarası 

Para Fonu ve Milletlerarası İmar ve Kal
kınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna 
ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşme-
sinde değişiklik yapılmasına dair Anlaş-
manın uygun görülmesi ve Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kal
kınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (M. Meclisi 1/1, C. Se
natosu 1/1080) (S. Sayısı : 1409) 669,739: 

740,853,898,914:915 
- 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair (M. 
Meclisi 1/186, C. Senatosu 1/1077) (S. Sa-
yısı :1404) 527>86,791:794,809:829 

- Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu hakkında 
(M.' Meclisi 1/65, C. Senatosu 1/1089) 786 

- Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu hakkında 
(M.Meclisi 1/66, C. Senatosu 1/1090) 786 
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Sayfa 
- Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması h a k 
kında (M. Meclisi 1/196, C. Senatosu 
1/1068) S. Sayısı : 1366) 6,110,140: 

141,142:146,149:150 
- Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 

bütçe yılı Kesinhesap kanunu hakkında 
(Millet Meclisi 1/68; Cumhuriyet Senato
su 1/1084) 786 

- Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu hakkında 
(Millet Meclisi 1/114; Cumhuriyet Senato
su 1/1085) 786 

- Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu hakkında 
(Millet Meclisi 1/230; Cumhuriyet Senato
su 1/1086) 781 

- Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu hakkında (Millet 
Meclisi 1/70; Cumhuriyet Senatosu 
1/1087) 786 

- T e k e l Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu hakkında 

- 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair (Millet Meclisi 
2/22; Cumhuriyet Senatosu 2/294) 786 

- Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 
1963, 1964, 1965 ve 1966 yılları bilânçola-
irının onanmasına dair '(Millet Meclisi 
2/98; Cumhuriyet Senatosu 2/296) 786 

- Cumhuuriuyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Nahit Altan'm, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 5 nci maddesinin 3 ncü 
ve 4 ncü cümlelerinin kaldırılması ve 
8 nci maddesinin matlabmm ve (A) fıkra
sının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bendleriyle (B) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında İçtüzük 
teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 
54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci 
maddelerinin •değiştirilmesine dair (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) 618,795,898, 

915:91(i 

Sayfa 
(Millet Meclisi 1/71; Cumhuriyet Senato
su 1/1088) 786 

- Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve Teşkilât hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir fıkra ve ek maddelerle geçici 
maddeler eklenmesine dair (Millet Mec
lisi 1/238; Cumhuriyet Senatosu 1/1099) 833 

- 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri Kanununun birinci ve 
yirmibirinci maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna dört ek madde^ eklenme
sine dair 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sa
yılı Kanuna ek kanun hakkında (Millet 
Meclisi 1/171; Cumhuriyet Senatosu 
1/1070) (S. Sayısı : 1368)* 63,65,97:98 

- 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 saydı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâ
zı maddelerinin yeniden düzenlenmesine 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair (Millet Meclisi 1/108; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1041) (S. Sayısı : 1364) 12:60 

- 144 sayılı ücuş hizmetleri tazminat 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair 532 

- 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerimin değiştirilmesine dair (Mil
let Meclisi 2/229; Cumhuriyet Senatosu 
2/297) 833 

. - 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Kanununa bes madde ve bir geçici 
madde eklenmesine' dair (Millet Meclisi 
2/228; Cumhuriyet Senatosu 2/279) (S. 
Sayısı : 1373) 65,195,197,205:232 

- 286 sayılı Köy Kanununda, .değişik
lik yapılmasına dair kanunun 25 nci mad1 
desıinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir 
ve Kasabalarda mahalle muhtar ve ihti
yar heyeti tec i l ine dair 4541 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması ve bâza ka
nunların kaldırılması hakkında kanunun 
S nci maddesinin değiştirilmesine, 306 sa
yılı İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı 
kanunlarııı kaldınlmasma dair kanunun -

TEKLİFLER 
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Sayfa 
105 nci maddesinin değiştirilmesine ve 307 
sayılı Belediye Kannuunda değişiklik 
yapılmasına dair kanunun 24 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında (Millet 
Meclisi 2/20; Cumhuriyet Senatosu 

2/283) (S. Sayısı : 1381) 453,578:579, 
655:657 

Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (Millet Meclisi 
2/93^; Cumhuriyet Senatosu 2/289) (S. Sa
yısı : 1386) 578,737,795:809 

- Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkındaki 1064 sayıl Kanunun 
1 nci maddesine 2 ek madde ilâvesine ve 
geçici maddenin değiş t i rges ine dair 
(Millet Meclisi 2/61; Cumhuriyet Senato
su 2/286) (S. Sayısı : 1412) 502,898,899, 

911:914 

- 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerine fıkralar 
ve kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkında (Millet Meclisi 2/237; Cumhu
riyet Senatosu 2/278) (S. Sayısı : 1370) 65, 

110,153,164:193 

- Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf veteriner hekimlere de tazminat veril
mesi hakkında (Millet Meclisi 2/18; Cum
huriyet Senatosu 2/290) (S. Savısı : 1410) 578, 

* 898,899,910:911 
- Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 

Fon İşleri Saymanlığının 1966 vViı bi
lançolarının onanmasına dair (Millet Mec-
l i s i 3/117; Cumhuriyet Senatosu 2/295) 786 

- «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Tica
ret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret 
Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun hakkında 
(Millet Mecl i s i : 2/59; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/282) (S. Sayısı : 1374) 280,462:470, 

790 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasalımın 
73 ncü maddesinin değitsirilmesine ve 
Anayasaya geçici bir madde' eklenmesine 

Sayfa 
dair (Millet Meclisi 2/318; Cumhuriyet 
Senatosu 2/292) (S. LSayısı : 1382) 670,672:685, 

713:714,718:719,730:731 
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasanmın 

131 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(Millet Meclisi 2/319; Cumhuriyet Sena
tosu 2/291) (S. Sayısı : 1383) 670,685:712,719: 

P r 0 1 r r o n r r o o 

- 'Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
nun bâzı vergilerden ve bütün hare ve re
simlerden muaf tutulmasına dair (Millet 
Meclisi 2/239; 'Cumhuriyet Senatosu 2/288) 537 

- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtı ve Memurun Kanunu
na bir madde ile iki geçici madde ilâvesine 
dair (Millet Meclisi * 2/29; Cumhuriyet 
Senatosu 2/280) (S. Sayısı : 1372) 110,154,239, 

244:261 

- 3017 sayılı iSağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı'Teşkilât ve Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 225 
ve 981 sayılı kanunlarda ve 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair (Mil
let Meclisi 2/187; Cumhuriyet Senatosu 
2/281) (S. (Sayısı : 1377) 110,153,421,471:479 

- Yargıtay Teşkilâtına raportör kad
roları eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik 
yapılmasına dair (Millet Meclisi 2/226; 
Cumhuriyet Senatosu 2/285) (S. Sayısı : 
1385) 487,618,646:651 

- 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 9 ncu madde-
desinin 9 ncu bendinin yürürlükten kaldı
rılması hakkında (Millet Meclisi 2 /21; 
Cumhuriyet Senatosu 2/284) (S. Sayısı : 
1379) 453,537,549,581:595,645:646 

- 21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sa
yıştay Kanununda değişiklik yapılması ve 
bu kanuna geçici üç madde eklenmesi 
hakkında (Millet Meclisi 2/289; Cumhu
riyet Senatosu 2/293) 786,790:791 

- 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 



1938 tarihli ve 3312 sayılı Tariciye Vekâ
leti Teşkilâtı Kanununa eklenen maddenin 
değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 
saydı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
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Say& Sayfa 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesine ve 5 Mayıs 1969 tarihli ve 
1173 sayılı Kanuna «ek (3) sayılı cetvelin 
değiştirilmesine dair (Millet Meclisi 2/110; 
Cumhuriyet Senatosu 2/287) (S. Sayısı : 
1407) 502,853,898,908:910 

Anayasa MaJbkemesi Başkanlığı tezkereleri 
- 6964 sayılı Kanunun 20 nci madde

sinin birinci fıkrasının Anayasaya aykırı 
olduğundan iptaline ve iptal ve kanarının 
21 9 1970 gününde yürürlüğe .girmesi
ne karar verildiğine dair (3/861) 510 

- 5434 sayılı Kanunun 64 ncü madde
sine (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkra
sı eklenmesi hakkındaki 1145 sayılı Ka
nunun birinci maddesi ile ikinci maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkrası ve geçici 
maddesinin Anayasam aykırılığı sebebiy
le iptaline karar verildiğine dair 740 

- 2613 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinin OH) bendindeki «,on seneye ka
dar» deyiminin yalnız tapulu taşınmazlar 
yönünden Anayasaya aykırı görüldüğün
den iptaline karar verildiğine dair (3/865) 67 

B a ş k a n l ı k tezkereleri 
- 'Cumhuriyet .Senatosu İzmir Üyesi 

Beliğ Beler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/845) (S Sayı
sı : 1362) 481:482 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Kâmil Karavelioğlu ile Ahmet Yıldız'm 
yasama dokunulmazlıkları hakkında 
(3/868) 853 

- C u m h u r i y e t Senatosu Tabiî üye
leri Mucip Ataklı Ekrem Acuner Suphi 
Karaman Sezai O'Kan ve M Şükran Öz-
kaya'nın, yasamla dokunulmazlıklarının 
kaldırılması 'hakkında (3/608) (S Sayı
sı : 1361) 481 

- S i v a s Üyesi Rifat Öçten-in vefat 
ettiğine dair (3/855) 279 281 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
- Anayasanın 102 nci maddesi ge

reğince hazırlanan Bakanlar Kurulu liste, 
sinde gösterilen bakanlıklara seçilen Kati 

TEZKERELER 

67 

644 

- 1970 malî yılı bütçesinin Millet-
Meelismde müzakeresinde meydana gelen 
durum dolayısiyle istifa eden Bakamlar 
Kurulunun « f a s ı n ı n kabulü ile yenisi 
seçilinceye kadar mevcut Bakanlar Ku
rulunun görevine devamının rica ve yeni 
Bakanlar Kurulunun teşkiline Adalet 
Partisi Genel Basjkanı ve İsparta Millet
vekili Süleyman Demirel'in memur edil
diğine dair (3/850) 

- R o m a n y a seyahatinde Culmkurbaş-
kanma refakat edecek olan Dışişleri Ba
lkanı İhsan Sabri Çağlayangil'e dönüşü
ne kadar, Devlet B a t a n Refet Sezgin'in 
vekillik edeceğine dair (3/364) 

- Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
Devlet Bakanının daveti üzerine Roman-
ya'ya gideceğine ve dönüşüne kadar ken
disine Anayasanın 100 ncü maddesi gere¬ 
ğince Cumfhuriyet Senatosu Başkanı İbra
him Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine 
dair (3/863) 643:644 

- Vazife ile yurt dımna giden Dışiş
leri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'e, dö
nüşüne kadar Devlet Bakanı Refet S e * 
gin'ln vekillik edeceğine dair (3/862) 532 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkereleri 

- A v r u p a Konseyi fetişari Malisi
nin 22 nci döneminde Türkiye Büyük Mil
let Meclisini temsilen C H P den katı
lacak üyelere dair . . . 509:510 

- Oumhu^a^amnca S Ü Nadir 
Nadi'nin Cumhuriyet Senatosu Üyeliğin
den istifası ve bu talebin Genel Kurula 
arzına dair 860 

- Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil Özmen'e izin verilmesi hakkın, 
d.a (3/jg?) ^ _ ^ _ 532 
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Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu üyeleri A. 

Hükmet Yurtsever, Y. Ziya Ayrım ve Ab- . 
durrahman Kavak'a izin verilmesi hakkin-
da 716:717 

- C u m h u r i y e t Senatosu üyeleri Ce
mal Tarlan, Suaıd Hayri Ürgüplü ve Nadir 
Nadi'ye izin verilmesi hakkımda (3/851,3/852, 
3/853) 153,164 

- C u m h u r i y e t Senatosu üyeleri Ce
mal Tarlan, Zerin T İ M n ve Önıer Lûtfi 
Hoeaoğlu'na izin verilmesi hakkında (3/869, 
3/870,3/871) 906 

- Cumhuriyet Senatosu üyeleri Edip 
Somunioğlu ve Mümin Kırlı'ya izin veril
mesi hakkında (3/856, 3/857) 374, 

381:382 
- 9 ncu toplantı yılı içinde iki ay* 

dan fazla izin alan Cumhuriyet Senatosu 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm tahsisa
tının verilebilmesi hakkında (3/869) 906:907 

- İki aydan fazla izin alan Cumhuri
yet Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'-
nm tahsisatının verilmesi hakkmda (3/858) 

374,382 

- i k i iaydan fazla izm .alan Cum
huriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Öz-
men'in tahsisatının verilebilmesi hakkın
da (3/860) 532:533 

Komisyon Başkanlıkları Tezkereleri 
(Anayasa ve'Adalet Komisyonu) 

- 19 Mart 1969 gün ve 1136 ssayılı 
Avukatlık Kannununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerine fıkralar 
ve kamuma geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun 'teklifine dair (Millet Mecisi 
2/237; Cumhuriyet Senatosu 2/278) (S.Sa-
yısı : 1370) 110,153, 

164:193 

(Bütçe ve Plân Komisyonu) 

- 21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sa-
yıştay Kanununda değişiklik yapılması 
ve bu kanuna geçici üç madde eklenmesi 
hakkmdaki kanun teklifini görüşmek 
üzere, teklifin havale edildiği komisyon
lardan üçer üyenin iştiraki ile bir geçici 
komisyon kurulmasına dair ^790:791 

Sayfa 
(Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu) 

- Diyanet İşleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagör'ün faaliyetleri ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Başkanlık Divanı
nın teşkil edildiğine dair 239,243,740 

- İller Bankası ve banka tarafından 
kurulan Simel Şirketinin sorumlu kişileri 
Lakkında kurulan Araştırma Komisyonu- • 
nun Başkanlık Divanının teşkil olundu
ğuna dair tezkere. * 790 

- Karadeniz Bakır İşletmesi kurul
ması hakkmdaki kredi anlaşmasiyle ilgili 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, ça
lışma süresinin 13 . 4 . 1970 tarihinden 
itibaren 1 ay uzatılmasına dair 548 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
akdolunan Kredi Anlaşması konusunda 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlık 
Divanının seçildiğine dair 11 

- T ü r k ç e Cumhuriyeti ile «Amerika 
Birleşik Devletleri arasında akdedilen 
Karadeniz Balkır İşletmeleri Kredi Anlaş-
masiyle ilgili Araştırma Komisyonu süre
sinin bir ay uzatılmasına dair 279,281:300 

(Cumhuriyet Senatosu Hesaplan inceleme 
Komisyonu) 

- Cumhuriyet Senatosu Hesapları 
İnceleme Komisyonu Başkanlık Divanının 
teşkil edildiğine dair 10:11 

(Dışişleri Komisyonu) 
- 265 sayılı" Turfam ve Tanıtma Ba

kanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici 
madde eklenmesine dair (Millet Meclisi 
2/228; Cumhuriyet Senatosu 2/279) (S. 
Sayısı : 1373) 195,197,205:232 

(Dilekçe Karma Komisyonu) 
- Dilekçe Karma Komisyonu Baş

kanlık Divanının teşkil edildiğine dair 109, 
112 

(Kitaplık Karma Komisyonu) 
- Kitaplık Karma Komisyonu Baş

kanlık Divanının teşkil olduğuna, dair 11 
(Millî Savunma Komisyonu) 

- Millî Savunma Komisyonu Baş-
kanhk Divanının kurulduğuna dair 11 
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Sayfa 
(Sosyal İşler Komisyonu) 

28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş 
Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının 6 nci bendinin değiştirilmesine, 8 ve 
10 ncu bencilerinin kaldırılmasına dair ta
sarıyı görüşmek üzere kurulan Kanma Ko
misyona dört üye verildiğine dair 109,112 

(Tumm ve Tanıtma Komisyonu) 
Sayfa 

- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Kanununa bağlı beş madde ve bir 
geçici madde eklenmesine dair (Millet 
Meclisi 2/228; Cumhuriyet Senatosu 
2/279) (S. Sayısı : 1373) 197,205:232 

A. P. 
- Adalet Partisi Orup Bakanlığının; 

Binlgöl Üyesi A. Hikmet Yurtseverin par
tiyle i l i ğ i n i n kesildiğine ve Trabzon 
Üyesi ö. Lûtfi Hocaoğlu'nun ise partiden 
ayrıldığına dair 

- Avrupa (Konseyi fetişari Asamb
lesine içülen üyelerin l i s t e c i n sunuldu
ğuna dair 

- Diyanet İşleri BakanlığTnda gö
r e l i Yaşar ITuna^ür'ün, faaliyetleri ko
nusunda k u k l a n Araştırma Komisyonun-

PARTİLER BAŞKANLIKLARI 
TEZKERELERÎ 

da boşalan üyeliğe Adıyaman Üyesi Sırrı 
'Turanlımın seçildiğime dair 

- Diyanet İşleri Bakanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda 
kurulan Araştırana Komisyonunda inlhMl 
eden üyeliğe Afyon Karaihisar Üyesi Y. 
Kemal Şenocak'm içi ldiğine dair 

- Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri ile ilgili 
Araştırma Komisyonunda, Urfa Üyesi Ha
san Oral'm istifası ile boşalan üyeliğe 
Samsun Üyesi Enver Işıklar'in aday seçil
diğine dair ^ 374,381 

433 

m 

51-0 

511 

TUTANAK ÖZETLERİ 
Cilt Sayfa 

6 . '2 . 1970 tarihli 4l0 n<cı Birlerime 
ait 517 2 

9 . 2 . H970 (tarihli «L mci Birleşime 
•ait 57 '6 

10 . 12 . CL9İ70 tarihli 42 nci Birleşime 
ait 57 64: 

65 
24 . Q . 19170 tarihli 43 neü Birleişi-

,me ait 57 110 
25 . 2 . 1970 tarihli 44 n'cü Birleşi

me ait 5i7 154 
26 . '2 . 11970 .tarihli 45 mci B i r l e m e 

ait 57 196 
3 . 13 . 19(70 tarihli 46 mcı Birleışime 

ait 57 2316 
4 . 3 . H970 tarihli 47 nci Birlerime • 

alt 57 240 
5 . '3 . 19170 tarifeli 48 nci B i r c i m e 

ait 57 264 
' 9 . 3 . 1970 tarihli 49 n-cu Birleşime 

ait 57 280 

Cilt Sayfa 
13 . 3 . 1970 tarihli '50 nci Birleşime 

ait 57 374 
17 . '3 . 1970 tarihli ö l nci Birleşime 

•ait 57'420: 
421 

19 . '3 . 19170 tarihli 52 nci Birleşime 
ait * 57 452: 

453 
24 . 3 . 1970 tarihli 53 ndü Birleşi

me 'ait 5İ7 486: 
487 

06 . 3 . 11970 tarihli 54 nfcü Birleşi
me (ait 57 501: 

502 

31 . 3 . 1970 tarihli 55 nci Birleşime 
alt 57 5126: 

527 
2 . 4 . İ1970 tarihli 56 nci Birleşime 

-ait 57 536: 
• m 
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Cilt Sayfa 

7 4 H970 tarihli 07 nci Birleşime 
ait 57 578 

9 . 4 . T970 tariOıli 68 mi Birleşime 
ait m mı-. 

ms 
14 . 4 . » O tarihli ©9 mcu Birleşi

me fljft 57 MS: 
|069 

116 . 4 . 19170 tarihli 60 nCl Birleşime 
« t 57 716 

17 . 4 . 19% tarihi 'Öl aci Birleşi
me ait 57 737 

Cilt S * f a 
21 . 4 . 1970 tarihli 62 nci Birleşime 

•ait 57 785 
28 . 4 . 1970 tarihli 03 ne'ü Birleşi

me ait 57*82: 
, 83'3 

30 . 4 . 1970 tarihli '64 ncü Birleşi
me-ait 97 K&: 

853 
5 . 15 . 1970 tarihli 05 **ci Birleşime . 

ait 57 899 
7 . 5 . 1970 tarihli 66 n-ci Birleşime 

mt 5i8 2 

YOKLARLAR 
Cüt Sayfa 

57 2,3, 
7i06,lll;155^7,OT5;421,«,53!8, 

579,«;737,7ö2,787,83(a 



Söz Alanlar 

Erdoğan Adalı (İstanbul) - Anayasa
nın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası mu
vacehesinde «Başkanvekillerinin Genel 
Kurul görüşmelerine katılıp katılmıyacak-
ları» münasebetiyle 385,402 

- Medeni Kanunun 253 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 797 

Ali ŞâMr Ağanoğlu (Trabzon) - Kü
tahya depremi vesilesiyle Almanya'daki 
Türk işçilerinin yardımları ile bölgede bir 
hastane yapılmasının realize edilmesi için 
gereken gayretin gösterilmesine dair 642 

Orhan Akça (Kütahya) - Gediz ve Emet 
ilçelerini harabe haline getiren depreme, 
yandan Devlet kuruluşları, Kızılay ve dış 
yardımlara dair 505 

- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun münasebetiyle 211,219,228,231 

Mebrure Aksoley (istanbul) - Bir ka
nun teklifini müdafaa için gittiği Millet 
Meclisi Maliye Komisyonunda mâruz kal
dığı muameleye dair 8 

- Kalorifer bacalarından çıkan zehirli 
gazlara dair sorusu münasebetiyle 742 

Fehmi Alparslan (Artvin) - 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasa
rısı münasebetiyle 889 

- Avukatlık Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun tasarısı münase
betiyle 165,177,183,189,192 

- C u m h u r i y e t Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, Kars ve çevrelerinde hü
küm süren kuraklığa dair 'Senato araştır
ması istiyen önergesi münasebetiyle * 490 

- Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı bölümüne yftT1i W ^ W 

Sayfa 
eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 652 

- Medeni Kanunun 253 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 798 

- Memurların durumuna, Personel Ka 
nununun getirilmemesinin mahzurlarına 
dair 857 

- Yargıtay teşkilâtına raportör kad
roları eklenmesine, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
bölümünde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 649 

- Yeniden görüşülmesi istenilen Yük
sek Hâkimler Kurulu kanun tasarısı müna
sebetiyle 157 

Nahit Altan (Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı adına İdare Âmiri) - Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in 
Başkanlığın bir emrine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığından sorusu münase
betiyle * 745,749 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterine dair sorusu münasebe
tiyle 752,757,759 

- Medeni Kanunun 253 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 801 

- T. C. Anayasasının 131 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi mü-
nasebetiyle 707 

Tekin Arıburun (istanbul) - 265 sayılı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 228 

- Kahire Parlâmanterler toplantısı ve 
alman kararlar hakkında 155 

- Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâ-
= t e 4 ^ ^ a r k i î M t t e r i -
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Sayfa 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 480 

Sadık Artukmaç (Yozgat) - Avukat
lık Kanununun bâzı maddelerini değişti
ren kanun tasarısı münasebetiyle ' 183,188 

- 265 savdı Turizm ve Tamtma Bakan
lığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun münasebetiyle 221 

- Yüksek Hâkimler Kurulu kanun ta
sarısı münasebetiyle 51 

Mucip Ataklı (Tabiî üye) - T. C. Ana
yasasının 131 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 687 

- ü y e l e r tarafından verilen sorulara 
vaktinde cevap verilmediği, araştırma öner
i l e r in in geciktirildiği ve Parlamenter
lerin haklarının ihlâl edildiği ve Başkan
lığın da vazifesini yapmadığına dair* 7 

- Yüksek Hâkimler Kurulu kanun ta
sarısı münasebetiyle 19 

S ı m Atalay (Kars) - Anayasanın 
84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası muvace
hesinde «Başkanvekilleriıviıı Genel Kurul 
görüşmelerine 'katılıp katılmıyacakları» 
hakkında Anav.sa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı Karan mü
nasebetiyle * " 433 

- ^ . y a s a n ı n 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde «BaşkanvekUlerinin 
Genel Kurul görüşmelerim katılıp katıla-
m ı y a c a k W münasebetiyle * 289 410 411 

- Geçen Birleşimde Kastamonu Üyesi 
A Nusret Tuna tarafından şahsı hakkında 
yapılan konuşmalara cevabı' " 422 
* - Kastamonu Üyesi A Nusret Tuna'-
nm söylemediği sözleri kendisine atfetti
ğine dair 427 

M. Faik Atayurt (Uşak) - Devlet Me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne da
ir 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı 

Sayfa 
bölümüne yeni kadrolar eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 655 

- Gediz dolaylarında meydana gelen 
deprem dolayısiyle duyduğu üzüntüye, 
depremin Uşak ve havalisindeki tahribatın 
ve bu bölgeye de çacbr, gıda ve ilâç yar
dımında bulunulmasına dair * 528 

- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine dair Kanun münasebe t l e 214 229 

- T . C. Anayasasının 131 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 701 

- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtı Memurin * Kanununa 
bir madde ile iki geçici madde ilâvesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle ' 253 

Hüseyin Atmaca (Denizli) - Maliye 
Bakanlığının T C Ziraat Bankasına Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin gübre ithali ve di
rekt olarak fabrikalardan -übre almaları
nı meneden e-r ine dair ' ' ~ ~ 241 

Sabit Osman Avcı (Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı) -'Cumhuriyet Senato
su Elasığ Üyesi Celâl Ertuğ'mT Keban Gö
lü Barajı sahasına düşen arazi istimlâkle
rine dair önergesi münasebetiyle 743 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure AkşoWin Kalorifer bacaların
dan çıkan'zehirli eazlara dair sorusu mü
nasebetiyle ^ 741 

Hidayet Aydıner (Cumhurbaşkanınca 
S Ü ) - T C Anayasasının 73 ncü madde
sinin d e n i l m e s i n e ve Anayasaya geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle * ' 679 

Ziya Ayrım (Kars) - Kuraklık sebebiy
le çift hayvanlarını elden «karmak zorun
da kalan Doğu Bölgesi çiftçilerine traktör 
verilmesi için gerekli plasmanın biran ev
vel gönderilmesine dair 468 

B 
Fehmi Baysoy (Erzincan) - Ankara 

Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı KaııumTek Elâzığ'da Veteriner 
Fakültesi kurulmasına dair kanun tasarı
sı münasebetiyle " 660 

- T C Ana^sasmm 131 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle " ' 6 9 5 

Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) - Başba
kan Süleyman Demire! tarafından teşkil 
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Sayfa 
olunan Hükümet rpogrammm görüşülme
si münasebetiyle * 282 

- 1970 yılı bütçesi kanunlaşıncaya ka
dar Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline yetki veren tasarı münasebetiyle 69 

- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun münasebetiyle 210 

- Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
vukua gelen ve inkişaf eden olaylara dair 10 

Beliğ Beler (İzmir) - Milletvekili seçi
mi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
bendinin yürürlükten kaldırılmam hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 584 

Zihni Betâl (Tokat) - Avukatlık Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren kanun 
tasarısı münasebetiyle 167,174,191,193 

- Yüksek Hâkimler Kurulu kanun ta
sarısı münasebetiyle 32 

Lûtfi Bilgen (İçel) - Belden Terbiyeci 
Genel Müdürlüğüne mensup personelin 
almakta oldukları % 10 - 15 arasındaki 
avansların ödenmemesi sebebine dair 531 

- Köy okulları inşaatında taş yapı 
inşaatına imkân verilmesine ve Bayındır
lık Bakanlığında süratle plânlarının yap
tırılıp istekte bulunacak köylere gönderil
mek üzere hazır bulundurulmasına dair 431 

- T O Anayasasının 131 nci madde-

Sayfa 
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 702 

- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve memurları Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren kanun 
tasarısı münasebetiyle 473 

- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtı Memurin Kanununa 
bir madde ile iki geçici madde ilâvesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 258 

(Turizm ve Tanıtma Bakam adına 
Devlet Bakanı) (Turhan Bilgin) - Cum
huriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öz-
türk'ün, TBT nin malî sıkıntılarına dair 
sözlü sorusu münasebetiyle 561,566 

Devlet Bakanı (Turhan Bilgin) - İstan
bul Üyesi Ekrem Özden'e cevabı ve ülke
nin vahîm duruma düşmediğine ve düşmi-
yeceğinedair ' 160 

- Tabiî Üye Suphi Karaman'm gün
dem dışı demecine cevabı 634 

İsa Bingöl (Muş) - Avukatlık Kanunu
nun oâzı maddelerini değiştiren kanun ta
sarısı münasebetiyle ' 180 

- «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Tica
ret Odaları» «Ticaret Borsaları» ve Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
kanun tasarısı münasebetiyle 469 

Necmettin Cevheri (Turizm ve Tanıt-
ma Bakanı) - 265 sayılı Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Kanununa bâzı maddeler 

eklenmesine dair Kanun münasebetiyle 213 
218,230 

Sedat Çumralı (Konya) - Medeni Ka- | roları eklenmesine, 3656 sayılı Kanuna 
nunun 253 ncü maddesinin değiştirilmesi ! bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
lıakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 804 bölümünde değişiklik yapılmasına dair 

- Yargıtay teşkilâtına raportör kad- kanun tasarısı münasebetiyle 650 

D 
Mustafa Deliveli (Hatay) - Milletveki

li seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 
9 ncu bendinin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 581 

Süleyman Demire! (Başbakan) - Hü
kümet programının d ü ş ü l m e s i münase
betiyle Ö * 331370 



- H ü k ü m e t 
münasebetiyle 

programının okunması 
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Sayfa 

266 

Hüsnü Dikeçligil (Kasyeri) - Fener 
Patrikhanesine Yakovas isimli ve evvelce 
Türkler aleyhine vâki neşriyat ve hare
ketleri sebebiyle hudut dışı edilen bir şah-

Sayfa 
sın Patrik tâyin edileceği yolundaki ha
berlere dair demeci münasebetiyle 242 

- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma- Ba
k a n l a Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun münasebetiyle 212,227 

- Üniversitelerde tevali eden olaylar 
ve alınması gerekli tedbirler hakkında 905 

fekender Cenap Eg* (Aydın) - 1970 
yılı Bütçesi kanunlaşmcaya kadar Devlet 
gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline 
yetki veren tasarı münasebetiyle 83 

t. Etem Erdinç (Kütahya) - Gediz ve 
civarını tahribeden depremin şiddetine ve 
yaptığı tahribat derecesine yapılan yar
dımlara dair 504 

Mesut Erez (Maliye Bakanı) - 6802 
sayılı gider Vergileri Kanununa ek ka
nun tasamı münasebetiyle 877 

- Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 
memurların durumuna, Personel Kanunu
nun getirilmemesinin mahzurlarına dair 
demeci münasebetiyle 858 

- 1970 yılı Bütçesi kanunlaşmcaya 
kadar Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 

E 
ve tahsiline yetki veren tasarı münasebe
tiyle 85,87 

Vehbi Ersü '(Tabiî -üye) - Milletvekili 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 nen 
bendinin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kamun Iteklifi münasebetiyle 5-81 

ilhami Eritem ((Tarım CBakam) - Kars 
ve çevresinde hüküm süren ve bölge hay
vancılığına ve ekonomisine zararlar veren 
kuraklığa dair iSenato araştırması istiyen 
önerge münasebetiyle 516 

Celâl Ertuğ (Elâzığ) - Ankara Üniver
sitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
saydı Kanuna ek Elâzığ'da Veteriner Fa
kültesi kurulmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle €59 

- Keban gölü barajı sahasına düşen 
arazi istimlâklerine dair önergesi münase
betiyle 744 

G 
Halil Goral (Aydın) - 17 Ocaik 1963 ta

rih ve 144 sayılı Ucuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanununun bâzı" maddelerinin değişti
rilmesine dair kamun ıaşarısı münasebe
tiyle 793,825,827 

H. Avni Göktürk (Niğde) - Medeni 
Kanunun 253 neü maddesinin değiştiril
mesi hafekmdalki kanun teklifi münasebe
tiyle 806 

Kasım Gülek (Cumhurbaşkanınca fc. 
Ü.) - Avrupa günü münasebetiyle, Kon
seye nasıl girdiğimize, bugün konseyin illeri 
derecede kuvvetli bir üyesi olduğumuza ve 
Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda hiz
mete devam edeceğine dair 856 

- 1970 yılı bütçesi kanunlaşmcaya ka
dar Devlet gelirlerinin «tarh, (tahaJkkuk ve 

tahsiline yetki veren tasarı mümasebe
tiyle , 87 

- Kuzey Atlantik Assamblesindefci gö
rüşmelerden edindiği intibalara, üniver
sitelerde ve New - York Dış Münasebet
ler Konseyinde verdiği Konferanslara 
dair 

- Millî Eğ t im Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 

- Türkiye'nin .ikinci derecede fay üze
rinde bulunduğundan memleketin her (ta
rafına depremi önceden haber verici te
sislerin yapılmasına, inşaa/tm depreme mu
kavim şekilde planlanmasına dair 

787 

911 

507 
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Sayfa 
O. Zeki Oünıüsjoğlu i ( İ t a M ) - Modeni 

Kanunun 253 mm maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi .münasebetiyle 804 

- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtı Memurin Kanununa 
(bir madde ile iki geçici madde illâvesine 
dair kanım teklifi münasebetiyle 257 

Fikret GMMoğan (istanbul) - 6802 sa
yılı Gider Vereler i Kanununa ek kanum 
t a samı münasebetiyle 862,887,891 

- Başbakan Süleyman Demirel kıra¬ 
fından teşkil olunan Hükümet programı
nın görüşülmesi münasebetiyle 317 

- Bir partinin sloganına yapılan teca
vüzün o partinin mânevi şahsiyetine teca
vüz olacağına dair 901 

- C. H. P. Genel Başkanının, Hükü
metin (teşkili konusunda beyanda (bulun
maya salahiyetli olduğuna, şahısları istih
daf etmeyip Hükümeti kuracak kimselerde 
aranması gerekli vasıfları saydığına, Cum
hurbaşkanınca !S. Ü. Tayfur Sokmenfn 
O. H. P. Gendi Başkanına hücumlarının 
sebebini a n l a m a d ı ğ ı n a dair 201 

- . Cumhuriyet Senatosu Komisyonları 
çalışmalarına, teklif ve Itasariların görüş
me sürelerinin bitimine ^ok az vakit kal-

Sayfa 
dığı zamanlarda Genel Kurula sevk edil
diğine dair 788 

- Dolapdere gecekondu bölgesinde çı-
kan yangına dair 241 

- ıMedeni Kanunun 253 ncü .madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanım (tek
lifi .münasebetiyle 800 

- T. C. Anayasasının 131 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 696 

- Üniversitelerde cereyan eden olay
lara dair demeci münasebetiyle 629 

Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) - Başka¬ 
nın, araştırma önergesini İçtüzüğün 133 
ncü maddesine uygun bulmadığından bu 
konuda yetkili olmıyan Başkanlik Diva
nına havalesinin Anayasanın üyelere ta-
nıdığı denetim hakkını kısaltıcı bir işlem 
olduğuna dair demeci ve Başkanın ceva
bı münasebetiyle 844 

- 1 7 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâ-

| zı .maddelerinin değişt i r i lmene dair fca-
| nun tasarısı münasebetiyle 793,814,824 

j - Yüksek Hâkimler Kurulu kanun ta-
I sarısı münasebetiyle 43 

Mehmet Hazer (Kars) -1970 yılı Bütçe
si kanunlaşıncaya kadar Deylet gelirle
rinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki ve
ren tasarı münasebetiyle 73 

- G ü n d e m dışı konuşmaların İçtüzük
te seniş mütalâa edildiğine, tatbikatta bu
nun aktüel, müstacel ve mahdut konula
ra münhasır kalınması istikâmetinde bir 
gelenek kurulduğuna dair demeci ve Baş
kanın cevabı münasebetiyle 840 

- Kars ve çevresinde hüküm süren ve 
bölge hayvancılığına ve ekonomisine za
rarlar veren kuraklığa dair Senato Araş
tırmam istiyen önergesi münasebetiyle 512 

- «Ticaret ve Sanayi Odaları,», «Ti
caret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ti
caret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, _ 

H 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birli
ği Kanununun bâzı maddelerini değişti
ren kanun tasarısı münasebetiyle 463 

- 3 0 1 7 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilâtı Memurin Kanu
nuna bir madde ile iki geçici madde ilân 
vesme dair kanun teklifi münasebetiy
le 253 

Salim Hazerdağlı (Elâzığ) - Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkında
ki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ'da Ve
teriner Fakültesi kurulması hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 657 

- 1969 - 1970 devresinde yağmur ve 
karm çok az yağması ve İlkbaharın da ya
ğışlı geçmemesi sebebiyle Anadolu'nun bü-
yük hir .kaimı™ W M ı g R mâruz bulun-



duğuna ve derhal alınmasına başlanması 
gereken tedbirlere dair 838 

- T. C. Anayasasının 73 ncü madde-
sinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 680 

- Yargıtay teşkilâtına raportör kad
roları eklenmesine 3656 sayılı Kanıma 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
bölümünde değişiklik yapılmasına dair 
kanım tasarısı münasebetiyle 647 

- 5 6 -

Sayfa Sayfa 

Rıza Isıtan (Samsun) - Vezir Köprü ve 
Havza'ya bağlı iki köyde gribin sebcbol-

I 

Hikmet İsmen (Kocaeli) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Hükümet Programının 'görüşülmem 
münasebetiyle 326 

- Samsun tüt 'ia piyasasının adlışı mü-

I 

- Yüksek Hâkimler Kumlu kanun ta
sarısı münasebetiyle 28 

Osman Ali Hoeagil (Erzurum) - Erzu
rum'da sağlık ocağı ve sağlık evi sayıları
na dair sözlü sorusu münasebetiyle 552 

Ömer Lûtfi Hocaoğlu (Trabzon) - Ri
ze'de ray fabrikalarının müstahsıllar ta
yf ından işgalinin sebeplerine, çayın kali
tesinin düşüklüğünün imalât hatasından 
ve müstahsili lüzumlu bilgi ile teçhiz et
memekten doğduğuna dair * 671 

duğu bâzı hastalıklardan meydana gelen 
ölüm münasebetiyle 9 

nasebetiyle tütün piyasalarınm her yıl 
büyük vaitlerle açıldığına ve fakat hüsran¬ 
la kapandığına dair 375 

- Üniversitelerde cereyan eden olay
lara dair 624 

Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri) - Avu
katlık Kanununun bâzı maddelerini değiş
tiren kanun tasarısı münasebetiyle 173 

- 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmeme dair ka
nun münasebetiyle ' 810 

Turhan Kapardı (Köy işleri Bakanı) -
Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztünk ün Sivas ili köy yolları ve içme su
larına dair sözlü sorusu münasebetiyle 569 

LEtemKarakapıcı (Urfa) -T C Ana
yasasının 73 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve Anayasaya geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 673 

Suphi Karaman (Tabu Üye) - Bir ga
zetede çıkan bir «Pehlivan tefrikası» içe
risinde Atatürk 'ün babasının Arnavut ve 
katil amcasının müntehir bir manyak ol
duğunun yazıldığına bu yazı serisi kar
şısında savcılığın ve, Hükümetin Tarih 
Kurumunun susması sebebini anlıyama-

K 

dığına dair 

- Milletvekili Seçimi Kanununun 9 
ncu maddesinin 9 ncu bendinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 587 

Oral Karaosmanoğlu (Manisa) - Yük¬ 
sek Hâkimler Kurulu kanun tasarısı mü
nasebetiyle 31 

Kâmil Karavelioğlu (Tabu Üye) - An
kara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ'da 
Veteriner Fakültesi ku ru lmama dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 660 

- 3 0 1 7 saydı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilâtı Memurin Kanu
nuna bir madde ile iki geçici madde ilâ¬ 
vesine dair kanun teklifi münasebetiy
le 260 

- Üniversitelerde cereyan eden olay
lara dair 627 

Şeref Kayalar (Bursa) - Milletvekilli 
Seçimi Kanununun 9 ncu «maddesinin 9 
ncu bendinin yürürlükten kaldırılması 

622 * hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 582 
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Sayfa 
Ömer Faruk Kınaytürk (Burdur) -

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal yardım Ba
kanlığı Teşkilâtı Memurin Kanununa bir 
madde ile iki geçici madde ilâvesine dair 
karnın teklifi münasebetiyle 249 

Mümin Kırlı (İzmir) - Geçen yıl bir 
takım asın solcularını tahriki ile işgale 
uğrıyan * Torbalı'nın köylerinde arazi tev
zi edildiğine, bıı işgale «toprak asliyenin, 
su kullananın» sloganının ve doğal kanunla-
rının tatbiki yolundaki .teşviklerin sebe-
bolduğuna dair * 900 

- 3 0 1 7 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilâtı Memurin Kanu
nuna bir madde ile iki geçici madde ilâ
vesine dair kanun teklifi münasebetiy
le 248 

Orhan Kor (İzmir) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Hükümet Programının 'görüşülmesi 
münasebetiyle " 358 

- 17 Ocak 1963 tarih ve 144 saydı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun münasebetiyle 816 

Yiğit Köker (Ankara) - 6802 saydı Gi
der Vergileri Kanununa ek kanun tasarısı 
münasebetiyle 890,893 

Şevket Koksal (Ordu) - Hacettepe Üni
versitesinde cereyan eden olaylara dair 638 

Ferid Melen (Van) - Başkakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Hükümet Programının görüşülmesi 
münasebetiyle * 360 

- 1970 yılı Bütçesi k a n u n i m e aya 
kadar Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren tasan münase
betiyle 70,88 

- Bir süreden beri yükselmekte bu
lunan Van 'gölünün yarattığı ve yarata
bileceği tehlikelerle Me âcil tedbirler alın
masına dair - 457i 

- 3 0 1 7 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 

j s p n m tasan, ! münasebetiyle. 472 

Sayfa 
- Spor sahalarında doktor ve ambu

lans bulundurulmasına dair 197 
- T. C. Anayasasının 73 ncü madde

sinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 681 

Sami Küçük (Tabu Üye) - Deprem böl
gesinde felâkete uğrıyan vatandaşları zi
yaret, alman tedbir ve halkın dileklerini 
mahallinde tesbit etmek üzere Gediz ve 
havalesine giden heyetlin bir üyesi ola
rak yaptıkları incelemelere dair 640 

Orhan Kürümoğhı (Bitlis) - Devlet ' 
Memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
vdı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar ek-
1 nmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiylo 654 

- T. C. Anayasasının 131 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 708 

- 3 0 1 7 saydı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilâtı Memurin Kanu
nuna bir madde ile iki geçici madde ilâ, 
vesinedair kanun teklifi münasebetiy
le . 245 

- Yüksek Hâkimler Kurulu kanun ta
sarısı münasebetiyle 40 

M 
Nahit Menteşe (Ulaştırma Bakanı) -

Başbakan Süleyman Demirel tarafından 
teşkil olunan Hükümet Programının gö
rüşülmesi münasebetiyle 365 

Haldun Menteşeoğlu (içişleri Bakanı) -
Gediz ve dolaylarında meydana galen 
deprem ve yardımlar hakkında demeci 503,639 

- Ordu Üyesi Şevket Köksal'ın Ha
cettepe Üniversitesinde cereyan eden olay
lara dair demeci münasebetiyle 639 

- Sivas Üyesi Hüseyin öztürk'ün, 
52 nci birleşimde yaptığı güdem dışı ko
nuşmasın cevaben, hâdiselerin birtakım 
anarşistlerin plânlı hareketleri olduğuna 
ve muayyen şartlarda Devlet Kuvvetle
rinin üniversiteya girebilecoinne dann- 453 



- f i ö -

- Üniversitelerde cereyan eden olay
lar hakkında konuşan üyelere cevabı 630 

Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) -
Gençliğin bir bunalım içerisinde bulun
duğuna, Cumhuriyet Senatosundaki grup
lardan seçilecek üyelerle bir komisyon 
kurularak konunun tetkik ettirilmesine 
dair 843 

- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun münasebetiyle 208,209 

- 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâ
zı maddelerinin değiş t i r i lmece dair ka
nun münasebetiyle 819 

Necip Mirkelâmoğlu (İzmir) - «Ticaret 
ve Sanayi Odaları,, «Ticaret Odaları», 
«Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi 

Sayfa 
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun tasa
rısı münasebetiyle 466 

Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) - Devlet 
Memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 652 

- Yargıtay teşkilâtına raportör kad
roları eklenmesine, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
bölümünde değişiklik yaılmpasma dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 646 

- Y ü k s e k Hâkimler Kurulu kanun 
tasarısı münasebetiyle 12 

Hayrettin Nakiboğlu (imar ve iskan 
Bakanı) - İller Bankası ve banka tarafın
dan kurulan Simel Şirketi hakkında 
araştırma istiyen önerge münasebetiyle 127 

- Kütahya'nın Gediz ilçesi ve civarın
da vukua gelen depremin muhtelif mâ  

N 
I hallerdeki tahribat ve zayiatı ile alınan ted

birler ve yapılan iç ve dış yardımlara dair 619 

- Yan ve bölgesinde vukua gelen dep
rem, tevlidettiği hasr Ve alman tedbir-

| ler hakkında demeci 111 

Orhan Oğuz (Millî Eğitim Bakanı) -
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâ-

O 

Ekrem Özden (İstanbul) - 6802 sayılı 
Gider Yergileri Kanununa ek kanun tasa
rısı' münasebetiyle 875 

- 1970 yılı Bütçesi kanunlaşmcaya ka
dar Devlet geHrlerinin tarh tahakkuk ve 
tahsiline yetki veren tasarı münasebetiy
le 7586 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi , 
Mehmet Hazer'in Kars ve çevrelerinde 
hüküm süren kuraklığa dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi münasebetiyle 493 

- Devlet Memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu-

ö 

zığ'da Veteriner Fakültesi kurulmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 661 

na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni 
kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 653 

- Gençlik ve Spor Bakanlığının ih
dasına dair sözlü sorusu münasebetiyle 558 

559 
- Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanu

nu münasebetiyle demeci 909 
- Hükümet buhranı ve kabinenin bir 

an evvel teşkiline dair 158 
- «Ticaret ve Sanayi Odaları» «Ti

caret Odaları» «Ticaret Borsaları», ve Ti-
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caret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birli
ği Kanununun bâzı maddelerini değişti
ren kanım tasarısı münasebetiyle 426,463 

- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilâtı Memurin Kanu
nuna bir madde die dki geçici madde ilâ
vesine dair kanun teklifi münasebetiy
le 247 

- Yargıtay teşkilâtına raportör kad
roları eklenmesine, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
bölümünde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle ' 647 

Hamdi Özer (Malatya) - Anarşik ha
reketler, Anayasayı ters yorumlıyan sol 
gelişmeler milliyet ve din mefhumlarını 
parçalamaya çalışan siyonist cereyanlara 
dair ' 540 

- Depremin vahim sonuçlarına, TRT'-
nin olayı umumi efkâra duyurma şeklin. 
den memnun olduğuna, ancak müzik ya
yımını uygun bulmadığına dair 507 

- 57 nci Birleşimdeki konuşma.ma 
cevap veren Devlet Bakanının beyanın
daki şart kaydını dikkate almamak su
retiyle, yanlış mânâlandırdığma dair 579 

- Geçen birleşimde kendisine vâki is
nadı red ve evini nasıl yaptırdığına ve her 
parlöimanterc mal beyanında bulunma 
(mecburiyetinin konulması gerektiğine 
dair 855 

- Memleketin iki kampa bölündüğü
ne bunu bâzı parlömanterlerin de destek
lediğine ve bu duruma Parlâmentonun se-
virci kalmıyacağma dair 834 
" - Son günlerde ileri sürülen nüfuz sui
istimali dedikodularına dair 376 

- Üniversitelerde cereyan eden olayla
ra dair 626 

Mehmet Özgüneş (Tabu Üye) - Baş
kanlığın bir emrine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığından sorusu münasebe
tiyle 745 746 750 

- Cumhuriyet Senatosu Genel Sekre- , 
terine dair sorusu münasebetiyle 755 759 760 

- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakan-' , 
hğı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 

Sayfa 
dair Kanun münasebetiyle 227 

- Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu 
maddesinin 9 ncu bendinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 589 

Vedat Âli Özkan (Sağlık ye Sosyal 
Yardım Bakanı) - Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi Osman Ali Hocagil'in, Er
zurum'da sağlık ocağı ve sağlık evi savı-
larma dair sözlü sorusu münasebetiyle " 551 

- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren kanun ta
sarısı münasebetiyle 476 

- 3017 saydı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtı Memurin Kanununa bir 
madde ile iki geçici madde ilâvesme dair 
kanun teklifi münasebetiyle 255,257 

Mehmet Şükran özakaya (Tabiî üye) -
İller Bankası ve Banka tarafından kuru
lan Simel Şirketi hakkında araştırma isti-
yen önergesi münasebetiyle " " 112 

Fâkih Özlen (Konya) - T C Anaya
sasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve Anayasaya geçici bir madde*eklenmesi
ne dair kanun teklifi münasebetiyle ' 674 

Halil özmen (Kırşehir) - Yüksek Hâ
kimler Kurulu kanun tasarısı münasebetiy
le • 52 

Hüseyin Öztürk (Sivas) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil 'olunan 
Hükümet programının görüşülmesi müna
sebetiyle " 328 

- 1970 yılı Bütçesi kanunlaşmeaya ka
dar Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline yetki veren tasarı münasebetiyle 76 

- Sivas ili köy yolları ve içme sularına 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 570 

- Son gençlik olayları ve alınması ge
rekli tedbirler hakkında demeci 428 

- TRT nin malî sıkıntılarına dair sözlü 
sorusu münasebetiyle 563 568 

- Yüksek Hâkimler Kurulu kanun ta- , 
sarısı münasebetime ^ 3 7 

Rifat Öztürkçüıe (İstanbul) - 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun ta 
sarısı münasebetiyle 885 

- Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları" hakkındaki 5239 saydı K™™« .1, 
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Elâzığ'da Veteriner Fakültesi kurulmasına - 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
dair kanun ta ra r ı* münasebetiyle 662 I Uçuş. Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı 

- Avukatlık Kanununun bâzı maddele- ! maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
rini değiştiren kanun tasarısı münasebe- I tasarısı münasebetiyle 792 
tiyle * 172 I - Suni gübre ithal ve tevziinin Tarım 

- M e d e n i Kanunun 253 ncümadidesimn | Kredi Kooperatiflerinden alınarak Zirai 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi j Donatım Kurumuna verilmesinin mahzur-
münasebetiyle 805 I larma dair 488 

- Milletvekili Secimi Kanununun 9 ncu 
maddesinin 9 ncu bendinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifi mü-
nasebetiyle 584 ' 

- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanunu-

! nun bâzı maddelerini değiştiren kanun ta-
1 sarısı-münasebetiyle * 475 

Mehmet Pırıltı .(Antalya) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olunan 

Refet Rendeci (Samsun) - Gündem 
dışı konuşma isteklerinin fazlalığının dik
kati çektiğine, Başkanın takdir hakkım 
kullanarak bunların normal hadde tutul-

R 

Hükümet programının görüşülmesi müna
sebetiyle * 298 

masına dair demeci ve Başkanın cevabı 
münasebetiyle ' 624 

- Yüksek Hâkimler Kurulu kanun ta
sarısı münasebetiyle 54 

Nejat Sarlıcah (Balıkesir) - Ayvalık'ta 
Sarımsaklı mevkiindeki Hazineye" ait ara
zinin tevziine dair sözlü sorusu münasebe
tiyle 556.558 

- Malatya Üyesi Hamdi Özerin konuş- ' 
ması sırasında Anayasanın 132 nci madde
sine aykırı olarak Türk hâkimlerine tav-
siye ve telkinde bulunmasına müsaade 
alınmamasının doğru olmadığına dair 547 

- Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu 
maddesinin 9 ncu bendinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 591 

Refet Sezgin (Devlet Bakanı) - Baş
bakan Süleyman Demirel tarafından teş
kil olunan Hükümet programının görüşül
mesi münasebetiyle * 366 

- Bir partinin iktidara geldiği zaman, 
gerekli kanuni hazırlıkları yaptıktan son
ra, arzuladığı sistemi uygulamasının tabii 
olduğuna, ancak şimdiden toprak işliyenin, 
su kullananın mülküdür iddiasının memle
kette anarşi doğuracağına dair 

- Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye-
si Nejat Sarlıcalı'mn, Ayvalık'ta Sarım
saklı mevkiindeki Hazinevc ait arazinin 
tevziine dair sözlü sorusu "münasebetiyle 555 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üvesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğının ihdasına dair s'özlü sorusu münase
betiyle 559,560 

- İstanbul üvesi Fikret Gündoğan'm, 
C. H. P. Genel Başkanının, Hükümetin teş
kili konusunda beyanda bulunmaya sala
hiyetli olduğuna, şahısları istihdaf etmeyip 
Hükümeti kuracak kimselerde aranması 
gerekli vasıfları saydığına dair demeci mü
nasebetiyle 204 

- Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, anar
şik hareketler, Anayasayı ters yorumlıyan 
sol gelişmeler, milliyet ve din mefhumla
rını para lamaya çalışan siyonist cereyan-
lara dair demeci münasebetiyle 546 

Tayfur Sökmen (Cumhurbaşkanınca S, 
903 ( ü.) - İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm, 



C. H. P. Genel Başkanının, Hükümetin teş
kili konusunda beyanda bulunmaya salahi
yetli olduğuna, şahıslan istihdaf etmeyip 
Hükümeti kuracak kimselerde aranması ge
rekli vasıfları saydığına Cumhurbaşkanın
ca S Ü Tayfur Sökmenin C H P Genel 
Başkanma hücumlarının sebebini a n l a 
madığına dair demecindeki sataşma mü
nasebetiyle " 203 
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- Partilerin anlaşamamaları yüzünden 

memleketin Balkan Harbi öncesi durumuna 
kaymakta olduğuna, bu vaziyetin biran ev
vel ıslahını talep ve muhalefet partisi lide
rinin taraf tutar beyanını tasvibetmediğine 
dair 198 

- Son zamanlarda gelişen öğrenci ha
reketleri, Amerika düşmanhğı ve solcu ge
lişmeler hakkında 539 

Salih Tanyeri (Gaziantep) - Anayasa
nın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası mu
vacehesinde «Başkanvekillerinin Genel Ku
rul görüşmelerine katılıp katılmıyacak-
ları»münasebetiyle 399 

- Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtın
da yararlı hizmetleri gecen dört kişiye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 479 

- T. C. Anayasasının 73 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 675 

- Yüksek Hâkimler Kurulu kanun ta
sarısı münasebetiyle 36 

Ziya Termen (Çanakkale) - Başbakan 
Süleyman Demire! tarafından teşkil olu
nan Hükümet programının görüşülmesi mü
nasebetiyle ^ 304,353,368 

- 1970 yılı Bütçesi kanunlasmcaya ka
dar Devlet gelirlerinin tarh. tahakkuk ve 
tahsiline yetki veren tasarı münasebetiyle 72,81 

Mustafa Tığlı (Sakarya) - T. C. Ana
yasasının 73 ncü maddesinin değiştirilme-
sine ve Anayasaya geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 683 

- T. C. Anayasasının 131 nci madde
sinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 704 

- Yüksek Hâkimler Kurulu kanun ta-
-sarısı münasebetiyle 23 

Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) - Anayasa
nın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası mu
vacehesinde «Başkanvekillerinin Genel Ku
rul görüşmelerine katılıp katılmıyacakla-
TO münasebetiyle '- 386 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, Kars ve çevrelerinde hü
küm süren kuraklığa dairSenato araştır
ması istiyen önergesi münasebetiyle 491 

- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun münasebetiyle 206,207 

Ahmet Topaloğlu (Millî Savunma Ba
kanı) - 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Ucuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâ
zı* maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun münasebetiyle * 813,820 

Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu) -
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 
kanun tasarısı münasebetiyle 894 

- Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde «Başkanvekilleri
nin Genel Kurul görüşmelerine katılıp ka-
tılmıyacakları» münasebetiyle 407,412 

- Avukatlık Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun tasarısı münasebe
tiyle * 170 

- Başbakan Süleyman Demirel tara
fından teşkil olunan Hükümet programı
nın görüşülmesi münasebetiyle 371 

- 1970 yılı Bütçesi kanunlasmcaya ka
dar Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline yetki veren tasarı münasebetiy-
le 79 

- C u m h u r i y e t Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, Kars ve çevrelerinde 
hüküm süren kuraklığa dair Senato araş
tırması istiyen önergesi münasebetiyle 492,493 

- Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, geçen 
Birleşimde yaptığı konuşmaya cevabı mü-
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- Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, söyleme

diği sözleri kendisine atfettiğine dair 425 
- Kastamonu ilinin Araç ilçesinde vu

kua gelen yangın olayı ve alınması gerekli 
tedbirlere dair 538 

- Medeni Kanunun 253 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 802 

- Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu 
maddesinin 9 ncu bendinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 592 

- 3017 saydı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtı Memurin Kanununa 
bir madde ile iki geçici madde ilâvesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 251 

- Yargıtay Teşkilâtına raportör kad
roları eklenmesine ' 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
bölümünde derişiklik yapılmasına dair 
kanun tasansAıünasebetiyle 648 

Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) - Dev
let Bakanı Turhan Bilgin'in konuşmasına 
cevabı münasebetiyle * 637 

- Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu 
maddesinin 9 ncu bendinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 585 

- 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçus Hizmetleri Tazminat Kanununun 
bâz / maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanun münasebetiyle ' 823-

Sami Turan (Kayseri) - 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasa
rısı münasebetiyle 872 

Salih Türkmen (Ağrı) - Başbakan Sü
leyman Demirel tarafından teşkil oluna 
Hükümet programının görüşülmesi müna
sebetiyle ' 359 

- " Avukatlık Kanununun bâzı madde* 
terini değiştiren kanun tasarısı münasebe
tiyle * 181 

- Yüksek Hâkimler Kurulu kanun ta
sarısı münasebetiyle 43,4£ 

Zerin Tüzün (Cumhurbaşkamnca S. 
Ü.) - Halide Edip Adıvar'm büstünün di
namitlenmesi olayından duyduğu nefret 
ve üzüntüye dair * 379 

Ömer Ucuzal (Eskişehir) - Anayasa
nın 84 ncü maddesinin 3̂ ncü fıkrası mu
vacehesinde «Başkanvekillerinin Genel Ku
rul görüşmelerine katılıp katdamıyacakla-
rı» münasebetiyle 405 

- Depremin elim sonuçlarına ve acıla
rı dindirilmek için milletçe elbirliği ile çalı
şıldığına dair * * "' 508 

- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun münasebetiyle 223 

- 17 Ocak 1963 tarih ve 144 saydı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
münasebetiyle * ' 818 

- T C Anayasasının 73 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 681 

u 
- T C Anayasasının 131 nci maddesi 

nin değiştirilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 706 

- Üniversitelerde cereyan eden olay
lara dair demeci münasebetiyle " 628 

Saffet Ural (Bursa) - Avukatlık Ka
nununun bâzı maddelerini d e ş t i r e n ka
nun tasarısı münasebetiyle ğ ' * 182 

- 1970 yıh Bütçesi kanunlaşıncaya 
kadar Devlet, gelirlerinin tarh tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren tasan münasebe
tiyle * ' 80 

* - 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun münasebetiyle "' ' 232 

- 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtı Memurin Kanununa bir 
madde ile iki geçici madde ilâvesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle 244 25V 



Mehmet Ünaldı (Adana) - Anayasa
nın 84 ncü maddesinin 3 ncü ûkrası mu
vacehesinde «Baskanvekillerinin Genel 
Kurul görüşmelerine katılıp katılmıyacak-
l a m hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporları ve Başkanlık Divanı 

Mehmet Varışlı (Konya) - Millî Eği
tim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim 
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441 Kararı münasebetiyle 

Ragıp Üner (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) - Medeni Kamınım 253 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanım tek
lifi münasebetiyle 796 

V 
okulları öğretmenlerinin intibakı hakkın
daki kanım teklifi münasebetiyle 912 

Ahmet YıMız (Tabiî Üye) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Hükümet programının görüşülmesi 
münasebetiyle * 286,354 

- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakan-
lığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun münasebetiyle 224 

- Rum Patriğine Türk düşmanlığı ile 
tanınmış bir şahsın getirilmek istendiğine 
ve Yunan ordusunun hızlı bir şekilde tes-
lih ve takviye edildiğine dair " 199 

- T. C. Anayasasının 131 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 700,709 

»^»-^ 




