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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Balıkesir Üyesi Nejat Sarllcali; Bolü ve 
Tarsus spor kulüpleri arasında varlığı iddia edi
len şike neticesinde doğan Balıkesir olaylarını 
izah etti ve bunun Spor ve Gençlik Bakanlığı 
ile Futbol Federasyonunun ihmalinden ve spo
ra siyaset karıştırılmasından meydana gel
diğini, Bakanlığın ve Federasyonunun kararını 
protesto ve takbih eylediğini bildirdi. 

Cumhurbaşkanınca !S. Ü. Suad Hayri Ürgüp
lü, haşhaş ziraatinin tahdidini tazammun eden 
kararname ile ilgili olarak; memleketimizde 
afyonun narkotik mahiyette kullanılmadığını, 
başka ülkelerdeki kullanılma şeklinden mesuli
yet kabul etmemize imkân bulunmadığını, uyuş
turucu maddeler konusunda dâhil bulunduğu
muz anlaşmalar ahkâmını tatbikte hassas oldu
ğumuzu beyan etti ve bu hususta Amerika'nın 
baskısına uyulmasının doğru olmadığını be
lirtti. 

Emlâk Vergisi kanun tasarısının, Finansman 
kanununu görüşmek üzere kurulan Geçici Ko

misyonda müzakeresini istiyen Geçici Komisyon: 
Başkanı Yiğit Köker'in önergesi okundu, kalbul 
edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı için yapılan 
tecimde adaylardan hiçbirisi yeterli çoğunluk 
cyunu alamadılar. 

274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu 
kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı üzerinde bir süre görüşüldü. 

istek üzerine yapılan yoklama sonunda sa
londa çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından 3 
Temmuz 1970 Cuma günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere IBirleşime saat 17,50 de son verildi, 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Lûtfi T ol; oğlu Doğan Barutçuoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.ÖÖ 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER — Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 87 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yapılan 
yoklama neticesinde 74 sayın üyenin hazır bu
lunduğu tesbit olunmuştur. 

Grup başkanlarından istirham ediyorum; 
bir saat sonra tüzük Ihükmü gereğince tekrar 
birleşimi açmak imkânı mevcuttur. Eğer, 92 
mevcudu tamamlamak ümitleri varsa bize 

ış'ar bulunsunlar, bir saat sonra toplıyalım. 
Eğer, bu imkân yoksa birleşimi kapatacağım. 

!Saym Gündoğan, buyurunuz. 
C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkanım, Grupum 
adına söylüyorum ki, bizim bugün kurultayı
mız olduğu için, değerli arkadaşlarımın bura
da ispatı vücut etmelerine imkân yok. Dün 
de verdiğimiz bir önerge ile esasen keyfiyeti 
ıttılaınıza arz etmiştik. Bu arkadaşlarımın bir 
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saat sonra da gelmelerine imkân olmadığından 
eğer lütfederseniz birleşimi tatil edelim. 

BAŞKAN — Riyaset C.H.P. muhterem gru-
punun mazeretini dün de olduğu gibi bugün de 
samimî ve yerlerinde telâkki etmektedir. Fa
kat, Riyaset yine muhterem Heyetin fikrini al
makla kendini vazifeli ve görevli bülmektedir. 
O sebepten bu izharda bulundum. 

Muhterem senatörler, 74 mevcut üye ha
zır bulunmakta; muhterem C.H.P. nin muhik 
mazereti sebebiyle igelemiyecekleri de tesbit 
olunmuş durumdadır. 

Bu sebepten 87 nci birleşimi... 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kayalar, buyurunuz. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Muhterem 

Başkanım, ekseriyetin 'olmadığı anlaşılıyor. 
C.H.P. Grup Başkanvekili dünkü anlaşmamızı 
hatırlatmak suretiyle mazeret beyan ettiler. 
Fakat bizim dünkü anlaşmamız, bu kanuna ek
seriyet yoktur, gibi bir davranışta bulunmak
sızın vakti merhuna kadar bu kanunun müza
keresine devam edilmesi hususu idi. 

Ve bir de örfi tdare ilânına sebebiyet ve
ren Ibir kanunla karşı karşıyayız ve hem de 
A.P. gelmiyor gibi bir töhmet ile de karşı kar
şıyayız. 

Bu sebeple bir saat sonra arkadaşlarımızı 
toplamaya gayret sarf edeceğiz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, dünkü anlaşmamız... 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, birleşimi 
açmadığımız için müzakere imkânını bahşetme 
imkânına sahip değilim. 

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, sayın 
C.H.P. nin mazeretini arz ettim. Yalnız, sayın 
C.H.P. nin dışında ekseriyetin tahassül etmesi 
î.nkânı daima mevcuttur. 

Bugün müzakere edeceğimiz kanunun mem
leketin huzuru ile ve âli menfaatleriyle alâka
lı bulunması ve ekseriyeti teşkil etmek imkânı
na malik olan muhterem A.P. Grup Başkanının 
ekseriyeti toplıyabileceğine dair olan beyanı 
karşısında biz birleşimi 1 saat sonra toplanmak 
üzere tatil ediyoruz. 

Kapanma saati : 15,12 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER — Ömer Ucuzal (Eski§ehir), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 87 nci bir- leşimin ikinci oturumunu açıyonını. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yapılan 
yoklama neticesinde 68 sayın üyenin Heyeti 
Fmumiyede hazır olduğu tesbit edilmiştir. 

Müzakere nisbeti tamam olmaması hasebiy
le 87 nci birleşimi 7 Temmuz 1970 Salı günü 
taat 15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,10 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

87 NCİ BİRLEŞİM 

3 . 7 . 1970 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplulu

ğu'Karma Parlâmento Komisyonuna (Bağımsız) 
bir üye seçimi. (4/79) 

33. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

4. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

IJ 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

1. — 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet, Sosyal işler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 4 er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/194; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) (S. 
Sayısı : 1453) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu içtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm-
1 lerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
Jabının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 

bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 159, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2 255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma tari
hi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Supri Grürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, içtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında içtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet ıSenatosu Ankara üyesi 
Yiğit Köker ve İstanbul Üyesi Halûk Berkol' 
un TRT Ankara Televizyonuna dair Senato 
Araştırması istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri kâ
mil 'Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut G-ülez'm, Anayasanın 78 nci maddesi mu-
\ acehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyacağına dair, istanbul Üyesi 
ükrem özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 
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7. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad- I 
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena
tosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtma tari
hi : 18 . 6 . 1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER | 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Tarım Komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2 22; Cumhu
riyet Senatosu 2/294) (S. Sayısı : 1448) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 6 . 1970) ı 

2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kurulusu hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Milî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er tiye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/1125) (S. 
Sayısı : İ451) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1970) 

3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kurulu
şu hakkındaki Kanunun bası maddelerinin de
ğiştirilmesine "bir maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna foâzı maddelerin eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet 'Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapo
ru. (Millet Meclisi 1/833; Cumhuriyet Senato
su 1 1125) (S. Sayısı : 1452) (Dağıtma tari
hi : 20 . 6 . 1970) 

4. — Türkiye Bağcılığının modernleştirilme
si ve bağcılığımızın kalkındırılması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Ma
lî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/193; 
Cumhuriyet Senatosu 2/298) (S. Sayısı : 1454) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 


