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Fihrist 

BAKANLAR 

- Anayasanm 109 ucu maddesi ge
reğince partili bakanların istifaları üze
rine açılan Adalet, İçişleri ve Ulaştırma 
bakanlıklarına, Başbakanın teklifi üze
rine, bağımsız üyelerden Hidayet Aydı-
ner, Ragıp >üner ve Mehmet İzmen'in 
atanmalarının uygun gmrüldüğüne dair 
(3/799) 601:602 

- Bakamlar Kurulunun yeniden teş
kili ficin, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 102 nci maddesi gereğince; Ada
let Partisi Genel Başkam İsparta Millet
vekili Süleyman Demire!'i Başbakan ola
rak tâyin ettiğine ve atanacak bakanla
r a ayrıca bildirileceğine dair '(3/308) 612 

- 4952 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
uyarınca kurulmuş bulunan Orman Ba
kanlığına, (Başbakanın teklifi üzerine, 
Artvin Milletvekili Sabit Osman Avc'nın 
atanmasının uygun görüldüğüne dair 
(3/795) 602 

- Gaziantep Milletvekili Kâmil Ocak'-
m vefatı ile açılmış bulunan Devlet 
Bakanlığının kaldırıldığına dair (3/793) 601 

- Kâmil Ocak'm vefatiyle adlan 
Devlet Bakanlığına Devlet Bakam 'HÜ-
samettin • Atatoeyli'nin ' vekillik etmesi 
(3/790) 539 

- Konya Milletvekili Bahri Dağdas
ın Tarım Bakanlığından istifasının kabul 
edildiğine ve yerine Kütahya Milletve
kili Mesut Erez'in atandığma dair 
(3/797) 602 

- Millet Meclisi üçüncü dönem için 
bugün toplandığından Bakanlar Kurulu
nun istifa ettiğine, istifanın kabul ledil
diğine ve yenisi seçilinceye kadar mevcut 

KURULU 

Sayfa 
Bakanlar Kurulunun vazifeye devam et
mesinin rica olunduğuna dair (3/802) 603 

- Orman Genel Müdürlüğü Ve hiz
metlilerinin Tarım Bakanlığından alına
rak yeni kurulacak Orman Bakanlığına 
bağlammasmn uygun görüldğüne dair 
(3/796) 602 

- Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu'nun vekillik edeceğine 
dair (3/791) 601 

- V a z i f e ile yu r td ı ş ına giden Dış
işleri Bakanı İhsan (Sabri Cağlayangil'e 
dönüşüne (kadar, Dışişleri bakan l ığ ına 
Devlet Bakanı Seyfi ÜZtürk'ün vekillik 
etmesi (3/782) ' 247 
(3/786) 507 
(3/798) 602 
(3/804) 601 

- Vazife ile yurt dışına giden Ma
liye Bakanı Cihat Bilgehan'a dönüşüne 
kadar, Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'-
in vekillik edeceğine dair (3/806) 602:603 

- Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı İlhami Ertem'e, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı ıSeyfi Öztürk'ün ve
killik etmesi (3/789) , 539 

- Vazife ile 'yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, 
dönüşüne kadar, Maliye Bakanı Cihat 
Bilgehan'm vekillik " edeceğime dair 
(3/792) 601 

- Vazife ile yurt dışına giden Ulaş
tırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in dönüşü
ne (kadar, Ulaştırma Bakanlığına Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik 
etmesi (3/779) 246:247 



- D e n i z l i Üyesi Hüseyin Atmaca'-
n ı n ; 8 Temmuz 1969 günü Kayseri'de 
öğretmenlere yapılan saldırı hakkında 

bilgi edinilmek üzere bir Cumhuriyet Se
natosu Araştırması açılması ve bu mak
satla bir komisyon kurulmasını istiyen 
Önergesi (10/30) 
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CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

Sayfa Sayfa 

605 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

- Tabiî Üye Mehmet Şükran Özka-
ya'nm; İller Bankası ve bu banka ta
rafından kurulan SİMEL Şirketi kuruluş 
amacından uzaklaştığından, bu iki te
şekkülde çalışan sorumlu kişiler hakkın
da, bilgi edinilmek üzere, bir Cumhu-
riyet Senatosu Araştırması yapılmasını is
tiyen önergesi (10/31) 605:606 

- 6831 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesine dair 1056 sayılı Kanunun şekil 
yönünden iptaline dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkeresi (3/807) 604 

- Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; gün
deminde mevcut bâzı mühim kanım' ta
şarılarını görüşmek üzere Genel Kurulun 
30 Nisan 1969 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanmasını istiyen önergesi 122:123 

- 5590 sayılı Kanunun 76 ncı mad
desinin 6 ncı fıkrasındaki kazai merci
lere başvurulmasını önliyen «hükmün 
Anayasaya aykırı olduğundan» iptaline 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/803) * 603:604 

- 5237 sayılı Kanunun 21 nci madde
sinin 4 ncü fıkrasındaki «Her ne suretle 
ve vasıta ile olursa olsun yapılacak di
ğer ilân ve reklâmlardan Belediye Mec
lisince düzenlenecek esas ve tarifelere 
göre resim alınır.» hükmünün ilâna iliş
kin bölümünün Anayasaya aykırı oldu
ğundan iptaline ve iptal kararının 31 
Aralık 1969 gününde yürürlüğe girmesi
ne dair Anayasa Mahkemesi' Başkanlığı 
tezkeresi (3/801) 604 

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısını görüşmek üzere Ge
nel Kurulun 23 Ekim 1969 Perşembe gü
nü toplanmasını istiyen önergesi 600:601 

- 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı 
Kanunla değişik 55 nci maddesinin, sulh 
mahkemelerinden verilen hüküm ve ka
rarların katiliğine dair olan son fıkrası 

247 

hükmünün iptal edildiğine dair Ana
yasa Mahkemesi Baskanlıgı tezkeresi. 
(3/783) 

- 1267 ve 1269 S. Sayılı kanun tasarı
larının bugün ve 9 Mayıs 1969 Cuma gü
nü görüşülmesi ve Cuma günü görüşül
mesi evvelce kararlaştırılan Bor Mineral
leri Araştırma Komisyonu raporunu gö
rüşmek üzere Genel Kurulun 12 Mayıs 
1969 Pazartesi günü toplanması hakkın
daki A. P., C. H. P. ve G. P. grup baş-
kanvekillerinin önergesi. " 319:320 

- Cumhurbaşkanınca Seçilen üve Ze
rin Tüzün'üm Gündemde bulunan kanun 
tasarı ve tekliflerinin gündemdeki di
ğer bütün işlerden önce görüşülmesi hak
kındaki önergesi. 512:515 

- Cumhuriyet Senatosu Bor Mineral
leri Araştırma Komisvonu raporunu gö
rüşmek üzere Genel * Kurulun 9 Mayıs 
1969 Cuma günü saat 15,00 te toplanma 
sına dair önerge. 207:208 

- 926 sayılı Askerî Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin Anayasava ay
kırı olduğundan bahsile Askerî " Yargı
tay Başkanlığınca açılan dâva üzerine; 

1. Mezkûr Kanunun 46 ncı maddesi
nin (f) bendindeki Askerî Yargıtay Baş
kan ve üyeleriyle Başsavcısının general 
ve amiralliğe yükselmelerinde 43/b, 47/b 
ve 47/c maddelerinin; 

2. Aynı Kanunun 49/f maddesinin 
Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleriyle 
Başsavcısının yaş haddinden önce emek
liye çıkarılmalarına ilişkin hükmün Ana-
yasavâ aykırı bulunduğuna ve hükmün 



bu yönlerden iptaline karar verildiğine 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (3/802) . 603 

- 4936 sayılı Üniveristeler Kanunu-
nun 2 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 32 ve 38 nci madde
lerinde değişiklik yapılmasına, bir ek 
ve iki geçici madde ilâvesine ve 7163 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının gö-
rüşlümesini temin maksadiyle Genel Ku
rulun 27 Ekim 1969 Pazartesi günü saat 
15 00 te toplanması hususunda Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkanı Yiğit Kökenin 
önergesi ' 646 
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Sayfa I 

- Genel seçimlerin yaklaşmış olması 
sebebiyle, bugünden itibaren tatil kararı 
ittihazı ve Cumhuriyet Senatosunun, 12 
Ekim 1969 günü yapılacak genel millet
vekili seçimleri sonucunun Yüksek Seçim I —367 sayılı Kanunun 1 nci maddesin-
Kurulunca, Tüyrkiye radyolarından yapı- deki Cumhuriyet Savcılarına geçici ola-
lacak nihai bildiri tarihinden üç gün rak ek adlî görev ver i lmes in i ' Adalet 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına karar I Bakanına yetM tanıyan hükümle 45 sa-
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu I y ü l Kanunun 89 ncu maddesinin Ana-
Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi 539: * ' a y k m olduklarından iptaline ve 

563,573:575 iptal hükmünün 23 Aralık 1969 ö n ü n d e 
- Güven Partisi Başkanvekilliğinin yürürlüğe girmesine dair Anayasa Mah-

Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu j kemesi Başkanlığı tezkeresi (3/800) 604 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

Sayfa 
Karma Parlâmento Komisyonu Üyeliğin
den istifa eden Ferid Melen'in yerine Er
zincan Senatörü Fehmi Baysoy'un aday 
olarak gösterildiğine dair tezkeresi 247 

- İstanbul Milletvekili Rifat Öztürk-
çine, bugünkü toplantıya ait iki gündem 
bulunması sebebine dair önergesi. 507:512 

- Kore Parlâmento Heyetinin mern^ 
leketimize yapmış olduğu "ziyarete mu
kabele maksadiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsilen, Kore'ye gidecek He
yete katılacak Cumhuriyet Senatosu üye
lerine dair Başkanlık tezkeresi 93 

- Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, 
Bulgaristan'ın turistik bölge Ve tesisle
rini görmek üzere tertibedir geziye 
katılacak üyelere dair Başbakanlık tezke
resi (3/785) 305 

- Adana Üyesi Mukadder Öztefcin'in I 
pamuk .mahsulünün tesbit edilen taban îi 
yatı altında muamele gördüğüne yüksek 
maliyet yüzünden dıs pazarlarda satılma 
imkânını kaybettiğimi ve gerekli tedbirle
rin alınmasına dair demeci 598:599 

- Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'mn 
buğday fiyatları hakkında demeci 449 452 

- Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'mn 
Devlet Su İşleıri ve Karayolları Antalya 
Bölgesine dâhil bulunan iller arasmda 
t~Mk y a p t ı ™ ve bu gibi hareketlerin 
plân fikrini zayıflatac-ına dair demeci ve 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in cevabı 87:91 

- Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ım 
Yarmtay Başkanı Ümran Öktem'in cenaze 
törenimde meydana gelen olaylar hakkın
da demeci " 221:234 I 

- Bitlis Üye- Orhan Kürümoğlu'nun :> 
Bitlis'e ayrılan yatırımlar ve selden tah¬ 
ribata u z a y a n Hizan - Tatvan yolunun 
biran evvel trafiğe açılmasına dair demeci 87 

- Cumhurbaşkanınca S Ü Hidayet 
Aydmer'in; Cumhuriyet Senatosunda Bo
ğaz köprüsünün yapılması lehindeki ko-
ımamalannm bâzı «çetelerce istismar edil
diğine dair demeci 537 

- Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tay
fım Sökmen'in halledilmesi gerekli mem
leket dert ve dâvalarına ve bunların hal
li için el ve gönül bir l ik ile çalışılması lü
zumuna dair demeci ° * 595:596 

- Cumhurbaşkanınca S Ü Tayfur ' 
Sökmen'in- partilerarası siyasi husumet ve 
neticeleri 'hakkında demeci ve Ankara 



Sayfa 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'mn C. H. P. si 
Gnıpu adına cevabı 534:537 

- Çanakkale Üyesi Ziya Termenin;. 
Yargıtay Başkanı îmran Öktenı'in Cenaze 
t ö r e l d e ceheyan eden baylarda ,mün¬ 
demiç zihniyete karşı yüksek yargı organ
ları h â k i m l i n i n y a p t ı k t a yürüyüşe dair 
•demeci. 301:3013 

- DeVlet Baikan* Seiyfi Öztürk'ün, 
Yargıtay Balkanı Imran Öktemin cenaze 
töreninde meydana galen olaylar hakkın
da Tabiî Üye Ahmet Yıldız ve Artvin 
Üye<si Fehmi Alpaslan'ın Emeçlerime ce
vabı. ' 234:242 

- H a k k â r i Üyesi Necip Seyhan'ın; 
Ha&kâri'nin ilçeleriyle irtibatının" kesildi
ğine ve yiyecek sıkıntısı baişladığına dair 
demeci ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp', 
m cevabı * 85:87 

- istanbul Üyesi Fikret Gündoğan' 
m; Devlet Bakam Seyfi ÖMÜrk'ün, 
C. H. P . Genel Başkanına yalan izafe et
tiğine dair demeci * 242:243 

- Kars Üyesi Mehmet Hazer'in ; Araş 
ırmağının tasması neticesi sellerin yaptı
ğı tahribata dair demeci ve Devlet Bakam 
Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevalbı. 341:343 

- Kars Üvesi Mehmet Hazer'in, Do
ğuda. insan ve* hayvan yiyecek maddefe 
rinde büyük sıkıntıların' baş gösterdiğime 
Ae alman tedbirlerin yetersizliğinle dair 
demeci. * 596:598 

- Kars Üyesi Ziya Ayrım'm; hayvan
cılık kredisi ve tevzi sistemine dair de
meri. 533:534 

- Kocaeli Üyesi Hikmet îşmenin; 
tütün fiyatlarının düşüklüğü sebebiyle 
ekiciierin zarar ettiğim dair demeci v e 

Sayfa 
Gümrük Ve Tekel Bakam Nahit Menten 
şe'nin cevabı. 243:246 

- Malatya Üyesi Hanıdi Ö « A ; ba
zı mütaalhhitlerin Devletten olan atlacak-
laıını tahsil edemediklerine, Iborçlarm ve 
kredilerin bir nisbet dâhilinde seyyanen 
dağıtılması gerektiğine dair demecive 
Başkanın açıklamam 91:92 

- Samsun Üyesi Befet Reııdeci'nin; 
Yargıtay Başkanı îmran Öktem'in cenaze 
törenindeki hareketin, merhummı Yargı-, 
tay Başkanı olarak tutum ve davranırla
rına karşı almayıp şahsını istihdaf ettiği
ne, solcuların ve bir kısım öğre t i le r in 
bu nümayişe katılarak -birtakımı hakaret 
tekerlemelerini tekrarladıklarına hâkimle
rimizin Sebebiyet vermelerinden duyduğu 
üzüntüye dair demeci. 308:304 

- S i v a s Üyesi Hüseyin Öztürk'ün; 
Ankaıagücü - Samsunspor maçında halk-
la Toplum Zabıtası arasında geçen olayla-
ra dair demeci ve Devlet Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu'mın cevabı 537:539 

- Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın; Yar-
gıtay Başkanı Ümran Öktem'in cenaze 
töreninde meydana: gelen olaylar hakkın
da demeci. 228:231 

- Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun; 
Danıştay'ın bir kararını tatbik etmemek
te direnen Başkanlık Divanı hakkında 
verdiği araştırma önergesinin bugün gün
demden çıkarılması sebebine dair demeöi 
ve Baiskanvekili Mehmet Ünaldı'mn ce
vabı. * 452:453 

- Tabiî Üye Vehbi ErSü'nün; Ankara 
Kolejinddki yangın vesilesd ile, -bu gibi 
hallerde alınması gerekli Emniyet tedhir
1erine dair demeci. 91 
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KANUNLAR 

No. 
1163 Kooperatifler Kanunu 

Cilt Sayfa 
50 2, 

395 
53 5: 

29,29:77,77,80:81 
1164 - Arsa Ofisi Kanunu 51 794, 

1052 
52 196: 

234,242:275,349:377,398:425 
53 96: 

121,125:126,137:138 
1165 - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet

leri Personel Kanununun geçici 
2 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında Kanun 52 480 

53 4, 
121:122,124:136 

1166 - 23 Hakuran 1965 tarih ve 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
51 nci maddesinin birinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında Ka-

52 480 
53 4, 
142:173 

1167 - 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesi
nin (b) fıkrasının değiştirilmesine 
dair Kanun 53 3, 

84:85,144:145 

1168 - T a r ı m d a asgari ücret tesbiti 
usulleri hakkında 99 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının* uygun bulundu
ğuna dair Kanun 51 911 

52 395 
53 143: 

144,153,220:221 

1 1 6 9 - 7 3 3 4 sayıcı İktisadi ve Tfcari 
İlimler Akademileri Kanununun 
birinci ve 21 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna dört 
madde eklenmesine dair Kanun 53 3,85, 

145:151,161,222:223 

1170 - İktisadi ve Ticari İ l M e r Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bi
limler Fakültesi» adı altında Ege 

No. CUt Tay?a 
Üniversitesine katılması hakkında 
Kanun 53 3,85, 

151:161 

1171 - İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 
Kanun 52 480 

53 85 
161:165 

1172 - Devlet Güzel Sanatlar Akademi
leri Kanunu 52 341 

53 4, 
165:169,170:207,208:212,212,224:225 

1 1 7 3 - Milletlerarası münasebetlerin 
yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında Kanun 50 268 

52 553, 
593:628,628,631,638 

1174 - Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde görevli öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcılarına döner ser
mayeden ödenek ve prim, yardımcı 
tıp personeline prim verilmesine 
dair Kanun 53 3, 

227,274:284 

1175 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi hakkında 224 sayılı Ka
nunun 15, 20 ve 24 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine ve mezkûr ka
nuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair Kanun 53 84, 

227,307:319 

1176 - Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı 
edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan 
malzemelerin satılması, devredil
mesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı silâhlı kuvvetler 
personeli hakkında Kanun 53 84, 

227,320:321,334,336:337 

1177 - Tütün ve Tütün Tekeli Kamı-
51 912 
52 431 
53 321: 

334,343:394,391395,396 
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No. Cilt Sayfa 

1178 - Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhe-
sap Kanunu 52 394 

53 227, 
454:455,460,461:462 

1179 - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1965 bütçe yılı Kesin-
hesap Kanunu 52 395 

53 227, 
455:456,460,463,464 

1180 - Türkiye Cumhuriyeti ile Bul
garistan Halk Cumhuriyeti arasın
da yakın akrabaları 1952 yılma 
kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetinden 
göç etmeleri hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun 52 394, 

553 
53 456: 

457,460,465:466 
1181 - 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte 

Carlo'da "Milletlerarası Hidrografi 
Teşkilâtına dair Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hak
kında Kanun 52 395 

53 4, 
457:458,460,467:468 

1182 - Anayasa nizamını, millî güven
lik ve huzuru bozan bâzı fiiller 
hakkında 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 
sayılı Kanunun yürürlükten kal-

No. Cilt Sayfa 
dmiması hakkında Kanun 53 141, 

227,485:502 
1183 - Sıtma Eradikasyonu, merkez ve 

taşra teşkilât ve müesseselerinde 
çalışan bilûmum memur ve hizmet
lilerle Trahom Savaş Teşkilâtında 
çalışan hasta ilâçlayıcılarmm inti
bakları hakkında Kanun 49 839 

52 431, 
659:679,697,735:750 

1184 - Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri Kanunu 52 341 

53 3:4, 
248:274,281,285:294 

1185 - Darüssafaka Cemiyetinin Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına olan 
borçlarının tasfiyesi hakkında Ka-

53 482, 
532,563:565 

1186 - 506 savdı Sosyal Sigortalar Ka
nununun "bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair Kanun 53 579, 

611,613:645,646:657 
1187 - 4936 sayılı Üniversiteler Kanu

nunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 
sayılı Kanunla değiştirilen 32 ve 
38 nci maddelerinde değişiklik 
yapılmasına, bir ek ve iki geçici 
madde ilâvesine ve 7163 saydı Ka
nunun 19 ncu maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun * 53 579, 

670,672:748 

KARARLAR 

67 - Cumhuriyet Senatosunun 12 
Ekim 1969 günü yapılacak olan 
genel milletvekili seçimlerinin so
nuçlarına dair 25 Mayıs 1961 ta
rihli ve 306 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun değişik 35 nci 

maddesi gereğince seçim sonuçları 
hakkında Yüksek Seçim Kurulun
ca Türkiye Radyolarından yapıla
cak olan nihai bildiri tarihinden 
(3) gün sonra saat 15.00 te toplan
masına dair tatil Kararı l3 >68 

Ankara (Yiğit Köker) 
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

numun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 

ÖNERGELER 

Sayfa Sayfa 
kanun tasarısını görüşmek üzere Genel 
Kurulun 23 Ekim 1969 Perşembe günü 
-toplanmasına dair 600:601 

- 4936 sayılı Ü n i v e ^ e l e r Kanununun 
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Sayfa 
2.10.1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde de
ğişiklik yapılmasına bir ek ve iki geçici 
madde ilâvesine ve 7163 sayılı Kamınım 
19 neu maddesinin değiştirilmesine dair 
kanım tasarısının görüşülmesini temin 
maksadiyle Genel Kurulun 27 Ekim 1969 
Pazartesi günü saat 15 00 te toplanması 
hususunda^ , 646 

- Gündemde mevcut bâzı mühim ka
nım tasarılarım görüşmek üzere Genel Ku
mlun 30 Nisan 1969 Çarşamba günü saat 
10,00 da toplanmasma'dair 122:123 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. (Sadi Kocaş) 
- Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sa

di Koçaş'm. Milletvekili seçilmesi sebebiyle 
Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden istifa 
ettiğine dair " 606 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. (Zerin Tüzün) 
- Gündemde bulunan kanun tasarı ve 

tekliflerinin gündemdeki diğer bütün isler
den önce görüşülmesi hakkında ' 512:515 

Ç a l i ™ Bakam (Turaut Toker) 
- 991 sayılı Devlet Demiryollan ve Li

manları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Si
gortalar Kurumuna devri hakkındaki ka
nun tasarısının, havale edildiği komisyon-
lardan üçer üyenin iştirakiyle kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 599: 

600 
Denizli (Hüseyin Atmaca) 
- Denizli Üvesi Hüseyin Atmara'nın, 

8 Temmuz 1969 'günü Kav^eri'de öğretmen
lere yapılan saldın hakkmda bilgi edinil
mek üzere bir Cumhuriyet Senatosu Araş
tırması açılması ve bu maksatla bir komis
yon kurulmasına dair (10/30) 605 

Gümüşane (Abbas Cilara) 
- Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 

ve bölge birlikleriyle Türkive Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri Genel* Birliği kanun 
tasarısını görüşmek üzere, tasarının hava
le edildiği kornişonlardan üçer üye alın
mak suretiyle bir Geçici Komisyon 'kurul
masına dair 454 

Sayfa 
İstanbul (Fikret Gündoğan ve 2 arkadaş) 
- 1267 ve 1269 S. Sayılı Kanun ta

sarılarının bugün ve 9 Mayıs 19C9 Cuma 
günü görüşülmesi ve Cuma günü görüşül
mesi evvelee kararlaştırılan Bor Mine
ralleri Araştırma Komisyonu raporunu 
görüşmek üzere Genel Kurulun 12 Mayıs 
1969JPazartesi günü toplanması hakkın 207 

208,319:320 
İstanbul (Rıfat öztürkçine) 
- Bugünkü toplantıya ait iki gündem 

bulunması sebebine dair 507:512 

Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna) 
- 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı 

Danıştay Kanununa bağlı (1) sayılı cet
velde değişildik yapılmasına dair kanun 
teklifini görüşmek üzere bir Geçici Ko
misyon kurulmasına dair ' 526:527 

Millî Eğitim Bakam (İlhami Ertem) 

- 4936 sayıh Üniversiteler Kanunu
nun 27 . 10 . 1960 tarih ve 105 sayılı Ka
nunla değiştirilen 32 nci ve 38 nci mad
delerinde değişiklik yapılmasına, bir ek 
ve iki geçici madde eklenmesi hakkında
ki kanun^ tasarısının, havale edildiği ko
misyonla! dan beşer üyenin iştirakiyle 
kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair 600 

Muğla (tlyas Karaöz) 
- Genel seçimlerin yaklaşmış olması 

sebebiyle, bugünden itibaren 'tatil kara
rı ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak genel mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se¬ 
çim Kurulunca Türkiye radyolarından ya
pılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına karar 
verilmesine dair 539:563 

573:575 

Tabiî Üye (Kâmll Karavelioğlu) 

- • sk i Genel lekreter rakkmdd Da
nıştay'ın ittihaz ettiği kararı Cumhuri
yet Senatosu Başkanı tarafından tatbik 
edilmediğinden bu konu hakkında Cum
huriyet Senatosu araştırması açılmasına 
dair (10/29) 305:306 
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Sayfa 
" M î Üye (Mehmet Özgüneş) 
- Millî birlik ve bütünlüğümüze ay-

k ı n düşen bir Ansım faaliyetler hakkım 
da b lg i edinmek üzere Cumhuriyet Sena¬ 
tosu Araştırması açılmasına dair 93:96 

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

dan kurulan SİMEL Şirketi kuruluş ama
cımdan uzaklaştığından, bu iki teşekkül-

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
- Anayasa nizamını, M M Güvenlik 

ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 
5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırtması hakkında kanun 
Itasarısına dair (Millet Meclsi 1/589; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1008) (S. Sayısı : 
1269) 227, 

485:502 
- Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 

Üyesi Nahit Altan'm, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 5 nci maddesinin 3 ncü 
ve 4 ncü cümlelerimin (kaldırılması ve 
8 nci maddesinin matlabınm ve (A) fık
rasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bendleriyle 
(B) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
İçtüzük teklifi ÜLe Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 
14, 15, 17, 54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 
125 nıai maddelerinin değiştirilmesine dair 
İçtüzük teklifi hakkında (2/211, 2/255) 
(S. Sayısı : 1272) 532:533 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 ncd maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici ımaddesindn kaldırılması hakkında 
kanun teklifine daıir (Millet Meclisi 
2/888; Cumhuriyet Senatosu 2/267) (S. 
Sayısı : 1270) 507,519:523 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi ara
sında Demiirköprü HMro - Elektrik tesis
lerinin devrine mütaaûik olarak akdedi
len ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen 
mukavelenin feshi hakkında kanun tasa
rısına dair (Millet Meclisi 1/392; Cumhu
riyet Senatosu 1/999) (S. Sayısı : 1275) 579 

Sayf» 
de çalkan sorumlu ikişler hakkında, Mİ-
gi edinilmek üzeer, bir Cumhuriyet Sena
tosu Araştırması yapılmasına dair (10/31) 605: 

606 
Ticaret Bakanı (Ahmet Türkel) 
- Su ürünleri kanun tasarısının hava

le edildiği komisyonlardan üçer üye alın. 
mafc suretiyle teşkil edilecek bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair 600 

- 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci madde
ninim birinci fıkrasının .değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair (Millet Mec
lisi 1/607; Cumhuriyet Senatosu 1/1002) 
(S. Sayısı : 1258) 4,142,143 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 
- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

nün 1964 Mitçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı hakkında (Millet Meclisi 1/248; 
Cumhuriyet Senatosu 1/995) | S . Sayısı : 
1265) 227,454:455,46i:462 

- 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa tek ve geçici maddeler eklen
mesi hakkında kanun teklifine dafir (Mil
let Meclsi 2/743; Cumhuriyet fenaten 
2/269) (S. Sayısı : 1273) 538,565:569 

- 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı1 
Kanununun 32 nci m a k s i n i n ((b) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (Millet Meeisi *2/830 Cumhu
riyet Senatosu 2/265) (S. Sayısı : 1260) 84:85.. 

144,145 
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun bâzı madldelerinin ^değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
'dair kanun tasarısı hakkında (Millet Mec-
fe : 1/674; Cumhuriyet «Senatosu 1/1024) 
(S. Sayısı : 1277) 611,613:645,646:657 

- Darüşsafaka Cemiyetinin TüıMye 
Emlâk W Bankasına oılan borçlarının 
tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısına 
'dair (Millet Meclsi 1/640; Cumhuıiyet' 
Senatosu 1/1011) (S. iSayısı : 1271) 532,563: 

565 
- Devlet Güzel Sanatlar Akademile

ri kanun tasarısına dair (Millet Meclis* 
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Sayfa I 
1/480; Cumhuriyet Sena tou 1/993) (S. 
Sayısı : 1256) 41jH65,169,lTO£07,208:212,224 

225 
- D e v l e t Mühendislik ve Mimarlık 

Akaiderfleri kamın t a sana hakkında 
(Millet Meclisi 1/533; Cumhuriyet Sena
tosu 1/994) ('S. Sayısı : 1255) 3:4,248:274,285: 

294 
- D e l v l e t Üretoe Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1965 bütçe 'jAı M n h e s a p 
kânım tasarısına dair (Millet Mal is i 
1/325; Cumhuriyet Senatom 1/998) (S. 
Sayısı : 1266 227,455:456,463:464 

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına Idöneı sermayeden ödenek ve 
prim yardımcı tıp personeline prim Ye
r i l m e c e 'dair kanun tasarısı {hakkında 
(Millet Medisi 1/60'3 ; Cumhuriyet (Sena
to : 1/1005) (S Sayısı : 1264) 227 274:284 

- İstanibul Te'knik Üniversitesi Kuru
luş kadroları Kanununa 'ek kanun tasamı 
hakkında (Millet Meclisi 1/519; Cumhuri
yet Senatosu 1/1001) (S Sayısı :1263) 85,161: 

165 
- W ı r İktisadi ve Ticari Mimler Aka

demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fa-
küMesi» adı altında Ege Üniversitesine 
katılması hakkıdda kamun tasarısına daliır 
(Millet MecBsi 1/622 ; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1004) (S. Sayısı : 1262) 85,151:161 

- Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
ve mezkûr kanuna geçici hir madde eklen
meşine dair kanun tasarısı hakkında (Mil
let Meclisi 1/583- Cumhuriyet Senatosu 
1/1007) (S. Sayısi -. 1268) 227,307:319 

- Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edi- I 
len veya ihtiyaç fazlası bulunan malzeme
lerin satılması devredilmesi veya hibe edil
mesi ve eğitim görecek yabancı Silâhlı 
Kuvvetler personeli hakkında kanun ta
sarısına dair (Millet Meclisi 1/505; Cum
huriyet Senatosu 1/1006) (S Sayısı : 
1267) 227 320:321336-337 

- Türkiye Cumhuriyeti ile, Bulgaris- ' 
tan Halk Cumhuriyeti arasında yakın ak-

Sayfa 
rabalan 1952 yılma kadar Türkiye'ye göç 
etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatandaşla
rının Bulgaristan Halk Cumhuriyetinden 
Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri hak
kında anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/522; Cumhuriyet Senato
su 1/996) (S. Sayısı : 1253) 456:457,465:466 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi ara
sında Demirköprü Hidro - Elektrik tesis
lerinin devrine mütaallik olarak akdedilen 
ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen mu
kavelenin feshi hakkında kanun tasarısına 
dair (Millet Meclisi 1/392- Cumhuriyet 
Senatosu 1/999) (S. Sayısı ' : 1275) 579 

- Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 172 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/562- Cumhuriyet Senatosu 
1/1009) (S. Say.*' : 1274) 579 

- 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri Kanununun birinci ve 
yirmibirinci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna dört ek madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/483- Cumhuriyet Senatosu 1/1003) 
(S. Sayısı ' : 1261) 85,145:151,222:223 

Cumhuriyet Senatosu Araştırması 
Komisyonu raporları 

- , Cumhuriyet Senatosu Bor Mineral
leri hakkında (10/15) 207:208,398:443 

- Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun ; 
eski Genel Sekreter hakkında Danıştayın 
ittihaz ettiği ka ran Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı tarafından tatbik edilmediğinden 
bu konu hakkında Cumhuriyet Senatosu 
araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/29) * 305:306 

- Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in; Millî 
birlik ve bütünlüğümüze aykırı düşen bir 
kısım faaliyetler hakkında bilgi edinmek 
üzere Cumhuriyet Senatosu araştırması 
açılmasına dair önergesi 93:90 
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Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 

Komisyonu raporları 

- 'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı-
m 1967 yılı Kesinhesapları hakkında 
(5/27) (S. Sayısı : 1237) 483 

- Türkiye Büyük MiUet Meclisi Say
manlığının Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 
aylarına ait hesapları hakkında (5/30) 
(ıS. Sayısı : 1252) 484:485 

. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Eylül, Ekim ,Kasım 1968 ay-
larma ait hesapları hakkında (5/29) (S. 
Sayısı : 1221) 484 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 
1968 aylarına ait hesapları hakkında 
5/28) (S. Sayısı : 1220) 483 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporları 

- Tarımda asgari ücret tesbiti usul
leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (Millet Meclisi 1/412; Cumhu
riyet Senatosu 1/974) (S Sayısı -1248) 143: 

' 144 220:221 
- Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 

Halk Cumhuriyeti arasında iki memleke
tin topraklarından akan nehirlerin sula
rından favda]anmada işbirliği yapılması 
konusundaki Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (Millet Meclisi 1609; Cumhuri
yet Senatosu 1/1014) (S. Sayısı : 1276) 579 

- Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında yakın ak
rabaları 1952 yılına kadar Türkiye'ye göç 
etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatandaş
larının Bulgaristan Halk Cumhuriyetin
den Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri 
hakkında anlaşmanın onaylanmasının uy
gum bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (Millet Meclisi 1/522- Cumhu
riyet Senatosu 1/996) (S Sayısı ' : 1253) 456: 

457,465:466 

- 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Car-
lo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına 

dair sözleşmenin onaylanmasının uygun bu-

Sayfa 
lunduğu hakkında kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/600; Cumhuriyet Sena
tosu 1/997) (S. Sayısı : 1257) 4,457:458, 

467:468 

Geçici Komisyon raporları 

- Arsa Ofisi kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/157; Cumhuriyet Sena
tosu 1/972) (S. Sayısı : 1214) 96:121,137:138 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 2 nci madde
sine M r fıkra eklenmesi'hakkında kanun 
tasarısına dair (Millet Meclisi 1/493 ; Cum
huriyet Senatosu 1/1000) (S. Sayısı : 
1259) 4121:122,124:136 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun '27 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 32 ve 38 nci maddelerin
de değişiklik yapılmasına bir ek ve iki ge
çici madde ilâvesine ve 7163 sayılı Kanu
nim 19 nen maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/643; Cumhuriyet Senatosu 1/1023) 
(S. Sayısı : 1278) 670,672:748 

- Kooperatifler kanunu tasarısı hak
kında (Millet Meclisi 1/151; Cumhuriyet 
Senatosu 1/957) (S Sayısı : 1246) 5 :29 29 :77 

,80:81 
- Tütün ve tütün tekeli kanun tasa

rısına dair (Millet Meclisi 1/205; Cumhu
riyet Senatosu 1/938) (S Sayısı : 1249) 321: 

334,343:394,395:396 

îcişleri Komisyonu raporu 
- T ü r k * Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun 172 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/562; Cumhuriyet Senatosu 
1/1009) (S. Sayısı : 1274) 575 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporları 

- 5434 sayılı T C Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici. maddeler eklen
mesi hakkında kanun teklifine dair (Millet 
Meclisi 2/743 ;Cumhuriyet Senatosu 2/269) 
(S Sayısı :1273) 533 565:569 

- 5434 sayılı T C Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi hak-



Sayfa 
kında (Millet Meclisi 2/830; Cumhuriyet 
Senatosu 2/265) (S. Sayısı : 1260) 84:85,144, 

145 
- Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye 

Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısına 
dair (Millet Meclisi 1/640; Cumhuriyet 
Senatosu (1/1011) (S. Sayı* : 1271) 532,563: 

565 
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasın
da Demirköprü Hidro - Elektrik tesisleri
nin devrine mütaallik olarak akdedilen ve 
6844 sayılı Kanunla tasdik edilen mukave
lenin feshi hakkında kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet Senato
su 1/999) (S. Sayısı : 1275) 579 

- T ü r k Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 172 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkmda kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/562; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1009) fS. Sayısı : 1274) 579 

Millî Eğitim Komisyonu raporlan 
- Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 

kanun tasarısına dair (Millet Meclisi 
1/480; Cumhuriyet Senatosu 1/993) (S. 
Sayısı : 1256) 4,165:169,170:207,208:2T2,224: 

225 
- Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademileri kanun tasarısı hakkında (Mil
let Meclisi 1/533; Cumhuriyet Senatosu 
1/994) (S. Sayısı : 1255) 3,4,248:274,285:294 

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına döner sermayeden ödenek ve 
prim, yardımcı tıp personeline prim veril
mesine dair kanun tasarısı hakkında (Mil
let Meclisi 1/603; Cumhuriyet Senatosu 
1/1005) (S. Sayısı : 1264) '227,274:284 

- Istanibul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları Kanununa ek kanun tasamı 
hakkmda (Millet Meclis 1/519; Cumhuri
yet Senatosu 1/1001) .(S. Sayısı : 1263) 85,161 : 

165 
- izmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka

demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine ka
tılması hakkında kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/622; Cumhuriyet Sena-

13 

Sayfa 
tosu 1/1004) (S. Sayısı : 1262) 85,151:161 

- 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmi-
birinci maddelerinin değiştirilmesine ve 'bu 
kanuna dört ek madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkmda (Millet Meclisi 
1/483; Cumhuriyet Senatosu 1/1003) (S. 
Sayısı : 1261) 85,145:151,222:223 

Millî Savunma Komisyonu raporları 
- Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edi

len veya ihtiyaç fazlası bulunan malzeme
lerin satılması, devredilmesi veya hibe 
edilmesi ve eğitim görecek yabancı Silâhlı 
Kuvvetler personeli hakkmda kanun ta
sarısı hakkında (Millet Meclisi 1/505; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1006) (S. Sayısı : 
1267) 227,320:321,336:337 

- Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 172 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/562; Cumhuriyet Senatosu 
1/1009) (S. Sayısı .- 1274) 579 

- 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Car-
lo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına 
dair sözleşmenin taylanmasının uygun 
bulunduğu hakkmda kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/600; Cumhuriyet Sena
tosu 1/997) (S. Sayısı ; 1257) 4,457:458, 

467:468 
Sosyal işler Komisyonu raporları 

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kakı
mınım bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanım tasarısı hakkmda (Millet Mec
lisi 1/674; Cumhuriyet Senatosu 1/1024) 
(S. Sayısı : 1277) 611,613:645,646:657 

- S a ğ l ı k hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkmda 224 sayılı Kanunun 15, 
20 ve 24 ncü maddelerinin değiştirilme
sine ve mezkûr kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/583; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1007) (S. Sayısı : 1268) 277,307:319 

- Tarımda asgari ücret tesbiti usulle
ri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/412; Cumhuriyet Senato
su 1/974) (S. Sayısı : 1248) 143:144,220:221 
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LE İLGİLİ İŞLER SAYIN ÜYELERL 

Çekilmeler 
- Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sadi 

Koçaş'm, Milletvekili seçiyesi sebebiyle 
Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinden istifa et
tiğimi Mdiren önergesi 606 

- Güven Partisi B a ş v e k i l l i ğ i n i n , 
Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâmento Komisyonu Üyeliğin
den istifa .eden Ferid Melen'in yerine Er
zincan Senatörü Fehmi Baysoy'un aday 
olarak gösterildiğine dair tezkeresi 247 

İzinler 
- Cumhuriyet 'Senatosu Kütahya Üyesi 

Ahmet Orhan AkçaVa izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

- C. H. P. (Grup BaşkanvekilliğMn, 
Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe dcel Üyesi Lûtfi (Bilgen'in 
aday olarak gösterildiğine dair tezkeresi 247: 

248 

- 991 sayılı Devlet Demiryolları ve 
Limanlan İşletme Oenel Müdürlüğü f i 
leri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki 
kanun tasarısının (havale edildiği komis
yonlardan üçer üyenin iştirakiyle kurula
cak (bir Geçici Komisyonda .görüşülmesine 
dair Calışma Bakam Turgut Toker'in öner
gesi * 599: 

600 

- 4936 aayılı Üniversiteler Kanunu
nun 27 . 10 . 1960 tarih İve 105 sayılı 
Kanunla değiştirilen 32 inci ive 38 nci mad- . 
delerinde değişiklik yapılmasına, bir ek 
ve iki geçici ımadde eklenmesi hakkındaki 
kanun! tasarısının, havale edildiği komis
yonlardan beşer üyenin iştirakiyle kuru¬ 
lacak foir Geçici Komisyonda (görüşülme
sine dair Millî Eğitim Bakam İlhamı Er-
tem'm önergesi 600 

Sayfa 
tezkeresi (3/777) 246 

(3/788) 518:519 
- Cumhuriyet Senatosu üyeleri Suad 

Hayri Ürgüplü, Ferid Melen ve Erdoğan 
Adalı'ya izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/774, 
775, 776) 5 

- C u m h u r i y e t Senatosu Üyesi Sadi 
Koçaş'a izin verilmesi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/781)' 453: 

454 
ölüm 

- E s k i ş e h i r Üyesi Gavsi Uçagök'ün 
vefat at iğine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve saygı duruşu (3/778) 5 

- EskişeMr Üyesi Gavsi Uçagök'ün 
vefatiyle açılan Bayındırlık - Ulaştırma 
ve W ve İskân Komisyonu (üyeliğine 
Ankara 'Üyesi Turhan Kapananın, Tarım 
Komisyonuna da Amasya Üyesi Macit Ze-
ren'in iaday gösterildiğine dair A. P. Gru-
pu Başkanlığı tezkereleri ve teklif edilen 
adayların <adı ıgeçen komisyonlara (seçimi 843 

- Su ürünleri kanun tasarısmınhava-
le edildiği komisyinlardan üçer üye alın
mak suretiyle teşkil edilecek bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair Ticaret 
Bakam Ahmet Türkel'in önergesi 1600 

- Tütün Tanm Satış Kooperatifleri ve 
bölge (birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım' 
Satış Kooperatifleri Genel BMİği kanun 
tasarısını görüşmek üzere, tasarının ha
vale edildiği komisyonlardan üçer üye 
alınmak suretiyle bir Geçici Komisyon ku
rulmasına dair Tarım Komisyonu Başkam 
Gümüşane Üyesi Abbas Cilâra'nın öner
gesi 454 

- 24 . 12 . 1964 gün (ve 1521 sayılı 
Danıştay Kanununa bağlı !(1) sayılı cet
velde" değişiklik yapümasma dair canuni 
teklifini görüşmek üzere (bir GeçM Ko
misyon (kurulmasınla dair Anayasa ve Ada
let Komisyonu Başkanlığı önergesi 526:527 

SEÇİMLER VE KOMİSYONLARLA 
İLGİLİ İŞLER 
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YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 

* * / * Sayfa 
- Cumhuriyet İSenatosu Tabiî Üyeleri - Cumhuriyet Senatosu Taibiî % e s i 

Mucip Atakh, [Ekrem Acuner, İSuphi Ka- Emanullah Oeldbmin yasama d o k u n m a z -
o-aman, »Sezai O'Kam ve M. Şükran özkaya'- nğı '(3/794) 594 
nın yasama dokunulmazlığı ((3/608) 694 

SEÇİMLER 

Sayfa 
- Anayasa M a l t e p e Wir yedek 

üye seçimi 459:460,503,516,523,527 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Başbakandan 
- Cumhuriyet Senatosu fctanlbul Üye

si M a t Öztükçfee'nin, halta* yürürlükte 
olan nizamnamelere 'dair Barbakandan 
sözlü sorusu ('6/508) 458 

- Cumhuriyet 'Senatosu 'Sivas üyesi 
Büaeyİn Öztürk^ün, /bankaların yılbaşla
rında öael günlerinde dağıttıkları ikramiye 
ve hediyelerin bir yıllık yekûnuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/530) 459 

Bayındırlık Bakanından 
- Cumhuriyet ISenatosu Maraş Üyesi 

H İ M Soydan'm, üç lilçeyi Maraş'a bağ-
lıyan yolun asfalt yapımıma dair Bayın
dırlık Balkanından sözlü sorusu (6/529) 459 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından 
- C u m h u r i y e t Senatosu Kars Üyesi 

Yusuf Ziya Avrım'm, Araş Nehri kıyısı
na yapılacak skide dair Enterji Me Tabiî 
Kaynaklar Bakanından Isfelü borusu 
(6/582) 482 

İ ç l e r i Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu îstanlbul Üye

si Mejbrure Aksoley'in, turneye çıkan tS-
yatro oyuncularınım uğrad&lan tecavüze 
daâr İçişleri Bakanından stözM sorusu 
(6/533) 594 

Maliye Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman Alihocagillin, İktisadi Dtev-
let Teşekkülleri p e l e r i n d e n ücret alan 

müstahdemlere dair Maliye Bakanından 
s M i sıorusu (6/531) 459 

Millî Eğitini Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Denfizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nm, Millî Eğitim Şûrası 
toplantılanna clalir Millî Eğitilm (Babanın¬ 
dan öözlü sorusu (6/495) 459 

- Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürfc'ün, eğitim bölümlerini bi
timen öğretmenlerin hak .ettikleri Igörevle-
re atanmamaları sebeplerine daîir Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/523) 459 

-Cumhur iye t Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özfcüneşîn, i s t a n b u l ^ LCC, Lan-
guage And Culture Centeır ismi ile faali
yette bulunan öztel öğretim kurumuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/524) 459 

Sağlık ve Sosyal Yardım' Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye-

4i Osman Alhocagil'in, Erzurumtta sağ
lık ocağı ve sağlık evi sayılarına idair 
Sağlik Bakanından sözlü sorusu (6/528) 459 

Tanım Bakanından 
- Cumhuriyet İSenatosu Eskişehir 

Üyesi Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresince 
genel büfeden -ödemen paralara 'dair Ta
rım Bakanından sözlü sorana (6/500) 458 

- Cumhuriyet Senatosu Kırşehir üve-
s'i Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Afkpı-
nar (bucağına hağlı ffimmetuşağı <ve <*-



- 1 6 -

vannidalki köylere dikilen kavak ve kayısı 
fidanlarına 'dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 459 

- Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üye
si Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde 
bulunan çiftçilerimize Konya'nın Altmova, 
Devlet ünetane Çiftliğinden tohumluk tah
sis edilmesinin nedenlerine dair Tarrm 

YAZILI SORULAR 
Adalet Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem özdenin, ceza ve hukuk dâva
larına dair yazılı soru önergesi ve Adalet 
Bakam Hasan Dinçer'in cevabı. (7/565) 3,216: 

219 
- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye

si Ekrem Özden'in, Medeni Kanunun bâzı 
maddelerinin tatbikatına dair yazılı soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'
in cevabı. (7/570) ' ' 3,78:79 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üve-
yesi Ekrem Özden'in, Sağmacılarda yeni açı
lan Ceza ve Tevkif evinin polikliniğinin 
olup olmadığına dair, vazıh soru öner
gesi ve Addet Bakanı^ Hasan Dinçer'in 
cevabı. (7/601) * 611,668 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üvesi 
Mehmet özgüneş'in, Bugün Gazetesinin 
28 Nisan 1969 tarihli nüshasında çıkan 
bir yazının tekzibine dair yazılı *soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Hasan Din
çer'in cevabı. (7/587) 610,659:660 

Başbakandan 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli üve
si Hüseyin Atmaca'nm Denizli iline hava 
alanı yapılmasma dair yazıh soru öner
gesi ve Başbakan Süleyman Demirel'in 
cevabı (7/515) * 503:504 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Hükümet üyeleri,'ta
rafından yapılan seçim propagandalarına 
dair yazıh soru öner i s i ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ceva
bı. (7/597) 611,665:667 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli üvesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Türkiye Petrolleri 

Sayfa 
Bakanından sözlü sorusu (6/516) 459 

Ulaştırma Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atmaca'nm, Denizli sınırları 
içinde birbirini kesen kara ve demiryol
larına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/460) ' 459 

VE CEVAPLARI 
Anonim Ortaklığı Genel Müdürüne dair 
Başbakandan yazıh sorusu (7/581) 594 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin Üzüm üretimine dair 
yazıh soru önergesi ve Başbakan Süley
man Demirel'in cevabı (7/478) 581:582 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üve
si Cemal Yıldırım'm, Dışişleri Bakanının dış 
gezileri ve bahşişlerine dair Başbakandan 
yazıh sorusu. (7/591) * 610 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üvesi 
Ekrem Özden'in, Denizli'nin Gölhisar İlçe
sinde bulunan CYPRE Harabelerinin ona
rımına dair Başbakandan vazıh sorusu. 
(7/600) * " 611 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üve
si Ekrem özden'in, emekli, dul ve yetimle
rin maaşlarını alırken çektikleri müşkülâta 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/573) 3 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üvesi 
Ekrem Özden'in, et fiyatlarmdaki artışlara 
dair yazıh soru önergesi ve Başbakan* Sü
leyman Demirel'in cevabı (7/538) 583:584 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üvesi 
Ekrem Özden'in, Etiket koyma usulüne'da
ir Başbakandan yazılı sorusu (7/563) 3 

- C u m h u r i y e t Senatosu İstanbul üvesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'da inşası düşünü
len metrova dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/567) " ' 3 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üvesi 
Ekrem Özden'in, mer'i mevzuatı belli ede
cek bir çalışmaya dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/568) * 3 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul üvesi 
Ekrem Özden'in, Sapanca gölünün suları
nın azalmasına dair Başbakandan yazrtı so
rusu (7/603) * 611 
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Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden'in, Seçmen Kütüklerine dair 
Başbakandan yazılısorusu (7/604) 611 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'kı, Kars ve çevresinde Et -
Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Yem Sanayii, T. C. Ziraat Bankası, DSİ, 
gibi kurum ve kuruluşların koordine bir 
çalışma yapması ve gerekli tedbirlerin alın
masına dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/592) * 610:611 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, vivecek ve içecek mad
delerinin kontrolüm/ dair yazüı soru öner
gesi ve Başbakan Süleyman Demirel'in ce
vabı (7/479) " 444:445 

- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, Birleşmiş Milletler Kalkın
ma Programına dair,* yazıh soru önergesi 
ve Başbakan Sülevman Demirel'in cevabı 
(7/523) * 582-583 

- Cumhuriyet Senatosu Kars üvesi ' 
Sırrı Atalay'm Kalkınma'Plânının uygula
ma esaslarına dair yazıh soru önergesi ve 
Başbakan Sülevman Demirel'in cevabı 
(7/559) " 584-586 

' - Cumhuriyet Senatosu Mardin üye- ' 
si Abdülkerim Saraçoğlu'nun Mardin'in'ik
tisadi durumuna dair yazdı ,soru önergesi 
ve Başbakan Süleyman Demirci Köy is
leri Bakanı' H. T. Toker ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Nihad Kürsa.-Vm cevapları 
(7/476) ' 477:479 

Başbakandan 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in Kayseri Gülük Camii
ne dai- yazıh soru önergesi (7/589) 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Atakh'nm merhum Cemal Gürsel'-
in kabrine dair Başbakandan yazılı soru 
önergesi ve BaşVıkan adına Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün cevabı. (7/451) 474:475 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sami Küçük'ün Batı - Trakya'da Türklere 
yapılan baskıya dair yazılı soru önergesi 
ve Başbakan Süleyman Demirel'in cevabı 

-(7/487) " " ' ' 445:446 

Sayfa 
Bayındırlık Bakanından 

-Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan'in, Kayseri ilinin Sarımsaklı -
Ekrek arasındaki yolun genMetilmesi için is
timlâk edilen arazi bedellerine dair' Ba
yındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/598) 61-1 

Dışişleri Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 

Fehmi Alpaslan'ın, yabancı Devlet Reisle
rine verilen kabul resimlerine Yasama 
Meclisleri Başkanvekilleri Grup- Başkan 
ve Başkanvekilleri ile Dışişleri Komisyon 
üyelerinin davet edilmemeVbeplerine dair 
yazılı soru ö n e r i s i ve Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'in cevabı (7/554) 215: 

216 
- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nm Amerika Birleşik 
Devletleri ile yapılan,son İkili Anlamaya 
dair Dışişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/595) ^ 611 

662:664 
- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye

si Ekrem Özden'in Türkiye'nin Almanya'
da yaptırdığı elçilik binasına dair Dışişleri 
Bakanından0 yazıh sorusu (7/605) 611 

1 - Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üye
si Sadık Artukmac'ın resmî törenlerde ka
bul resimlerinde ve sair hususlarda uyul
ması tereken Protokol kaidelerine dair ya-
- l ı so*u önereVsi ve Dışişleri Bakam İhsan 
Sab ' İÇa^ayangd ' in cevabı (7/560) ' 216 
" Enerli ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun Etibank Genel Mü
dür Vekili bıdunduo-u sırada bakır konu-
™d<ı yapılan kredi* anlaşmalarına dair 
yazıh soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in cevabı 
(7/577) 841528:529 

Gümrük ve Tekel Bakanından , 
- Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üye

si Hikmet İşmen'in Türkiye İşçi Partili 
bir sohsm adı ve • a d l i n e dair yazılı som 
ö n e r i s i Gümrük ve Tekel Bakanı Nakit 
Ment&eşe'ırn cevabı (7/581) 340,589:590 

içişleri Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 

Üyesi Salih Tanyeri'nin belediyelerdi İl-



Sayfa 
ler Bankası ile yaptığı muamelelere dair 
yazılı som önergesi ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan ile İmar ve İskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun cevapları (7/549) 471: 

472 
- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 

Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'teki 
ekmeklik unlara dair yazılı soru önerge
si ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Âli ÖTfean, Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kelve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm ce
vapları (7/550) 472:474 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, diskoteklere dair ya
zılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Fanık 
S'üfcan-nı cevabı (7/572)* 3,476:477 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, Dolmuş motorlarının 
istiap hadlerine dair yazılı soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm cevabı 
(7/564) 3,475:476 

- Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Sami Turan'm, Bünyan ilçesi kaymaka
mına dair, yazılı soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm cevabı (7/584) 610,658 
- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-

ças'm Bucak ilçesinden gönderilen mek
tuba dair yazılı soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm cevabı (7/596) 611, 

664:665 
imar ve iskân Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, belediyelerin İl
ler Bankası ile yaptığı muamelelere dair 
yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan ile İmar ve İskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun cevapları (7/549) 471: 

472 
- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet Özgüneş'in, Kayseri Gülük Camii-
nin etrafının açılmasına dair, yazılı soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun cevabı (7/588) 610,660 

Köy işleri Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye

si Sami Turan'm, Kayseri YSE Müdürlü
ğü emrindeki greyderlere dair, yazılı so
ru önergesi ve Köy İşleri Bakanı M. Se-
lâhattin Kılıç'ın cevabı (7/583) 610,657:658 
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- Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üye
si Hikmet İşmen'in, Kocaeli merkez köyle
rinden Sarımeşe köyüne dair, yazılı soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakanı M. Salâhat-
tin Kılıç'ın cevabı (7/593) 611,660:661 

- Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Mardin'in ik
tisadi durumuna dair yazılı soru önergesi, 
Başbakan Süleyman Demirel, Köy İşleri 
Bakanı H. T. Toker ve Turizm ve Tanıtana 
Bakam Nihad Kürşad'ın cevapları (7/476) 477: 

479 

Maliye Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye

si Hıfzı Oğuz Bekata'nm, emekli işçilerin 
çeklerine dair Maliye Bakanından yazılı 
sorusu (7/576) 3 

Millî Eğitim Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nm, İzmir'de yayınlanan 
«Öğretmen Dünyası Gazetesinin 75 nci sa
yısında yayınlanan bir yazıya dair Millî 
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/580) 227 

- Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Sami Turan'm, Kayseri Pazarören bu
cağındaki Mimar Sinan İlköğretmen Oku
luna dair, yazılı soru önergesi Millî Eği
tim Bakanı İlhami Ertem'in cevabı (7/585) 610, 

658:659 
- Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye

si Hamdi Özerim, Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde hizmet yapan eğitmenlere dair 
yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kam İlhami Ertem'in cevabı (7/579) 272,659: 

570 
- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet Özgüneş'in, İzmir İktisadi ve Tica
ri İlimler Özel Yüksek Okuluna dair Millî 
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/590) 610 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Kadıköy Özel Yük
sek Mühendislik ve Mimarlık Okulunun 
kurucusuna dair Millî Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (7/586) 610 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Kayseri Valiliği emri
ne verilen ilkokul öğretmenlerinin tâyin
lerine dair Millî Eğitim Bakanından yazılı 
sorusu (7/578) 84 
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- Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üye
si Hayri Mumcuoğlu'nun, Tekirdağ il mer
kezinde ve Marmara Ereğlisi bucağında 
ortaokul açılmasına dair, yazılı soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakam İlhami Er-
tem'in cevabı (7/594) 611,661:662 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
- C u m h u r i y e t (Senatosu Gaziantep 

Üyesi -Salih Tanyeri'nin, Oaizantep'teki 
ekmeklik unlara dair yazılı soru önergesi 
,-e .Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Âli Özkan, Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm 
yazılı cevaplan (7/550) 472;474 

- Cumhuriyet .Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özdenin, içinde iptidai 
madde bulunmıyan ilâçlara dair yazüı 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın cevabı 
(7/569) 3,587 

Ticaret Bakanından 
- C u m h u r i y e t Senatosu Gaziantep 

Üyesi .Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'teki 
ekmeklik unlara dair yazılı soru önergesi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Âli Özkan, Ticaret 'Bakam Ahmet 
Türkel ve İçişleri Bakam Faruk Sükan'm 
cevaplan (7/550) 472:474 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, balıkçılık sana
yiinin gelişmesine dair yazılı soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in 
cevabı. (7/566) 3,570:572 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, Türkiye'ye ka
kao ithaline dair yazılı soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in ce
vabı. (7/546) 212:215 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye

si Yiğit Köker'in, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı ile devan* ticari münasebette 
bulunan bir şirketin .ortaklarından bulunan 
Yalçın Uraz'ın Londra'ya ne sebeple gön- , 
denkliğine dair, yazılı soru önergesi ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kür-
gad'ın cevabı. (7/599) 611,667 

- Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Mardin'in ik-

Sayfa 
tisadi durumuna dair yazılı soru öner
gesi, Başbakan Süleyman Demire!, Köy 
İşleri Bakanı H. T. Toker ve Turizm ve 
Tanıtma Bakam [Nihad Kürşad'm ce
vaplan. (7/476) 477:479 

Ulaştırma Bakanından 
- Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Cemal Yıldırım'm, Denizcilik Ban
kasına dair Ulaştırma Bakanından yazılı 
sorusu (7/602) 611 

- Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, yeniden Denizcilik 
Bankasına alınanlara dair yazılı soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakam Sadettin 
©ügiç'in cevabı (7/571) 3,587:589 

Sunuklar ve Telgraflar 
- Türk - İş Başkanlığının, İşçi Emek

lilik Kanununun Cumhuriyet Senatosun
da kabulü münasebetiyle teşekkür telg
rafı. 671:672 

- Yol - İş Federasyonu Yönetim Ku
rulu Başkanlığının, İşçi Emeklilik Kanu
nunun Cumhuriyet Senatosunda kabulü 
münasebetiyle teşekkür telgrafı. 672 

Tasanlar 
- Anayasa nizamını, Millî Güven

lik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkın
da 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılması hakkında 
(Millet Meclisi 1/589; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1008) (S. Sayısı : 1269) 141,247, 

485:502 
- Arsa Ofisi Kanunu hakkında (Mil

let Meclisi 1/157; 'Cumhuriyet Senatosu 
1/972) (S. Sayısı : 1214) 96:121,137:138 

- Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabı hak
kında (Millet Meclisi 1/248; Cumhuriyet 
Senatosu 1/995) 227,454: 

455,461:462 
- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

nün 1965 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
(Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1016) 506 

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler 'eklenmesine 
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Sayfa 
dair (Millet Meclisi 1/674; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1024) 579,600:601, 

611,613:645,646:657 
- Ceza ve Islah Evleri ile iş yurtlan-

ımı 1961 ve 1962 yılları bilancolarmm 
onanmasına dair (Millet Meclisi '-3/1054; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1015) 506 

- Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bal tas ına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında (Millet Meclisi 1/640; 
•Cumhuriyet iSenatosu 1/1011) (S. Sayısı : 
1271) " 482,532,563:565 

- devle t Güzel ıSanaıtlar Akademileri 
hakkında ((Millet (Meclisi 1/480; Cumhu
riyet Senatosu 1/993) ' 4, 

165:169,170:207,208:212,224:225 
- Devlet Bava (Meydanları İşletmesi 

Genel (Müdürlüğünün İİ966 (bütçe yılı Kesin
hesabı hakkında «(Millet Meclisi 1/495; 
Cumhuriyet (Senatosu 1/1018) 506 

- D e v l e t (Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri hakkında (Millet Meclisi 
1/533; (Cumhuriyet Senatosu 1/994) 3:4,248: 

274,285:294 
- Devlet Üretme Çiftlikleri Oenel Mü

dürlüğü 1965 bütçe yılı Kesinhesabı hak
kında (Millet Meclisi 1/325; Cumhuriyet 
Senatosu 1/998) 247,455: 

456,463:464 
- '926 sayılı 'Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun geçici 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi (hakkında (Millet 
Meclisi (1/493; Cumhuriyet Senatosu 
3/1000) " 4,121122,124:136 

- ı991 sayılı Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçile
ri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Si
gortalar Kurumuna devri Ihakkındaki Ka
nuna ek *e igeçioi maddeler eklenmesine 
dair {Millet Meclisi 1/678; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1025) 679,599:600 

- 4936 sayılı üniversiteler Kanununun 
27 . (10 . 1960 ftarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen İ32 /ve 88 nei maddelerinde de
ğişiklik yapılmasına, bir ek ve İM geçici 
madde 'ilâvesine ve 7163 sayılı Kanunun 
19 sncu 'maddesinin değiştirilmesine dair 

Sayfa 
(Millet Meclisi 1/643; Cumhuriyet Senato
su 1/1023) 579,600,646,670,672:678 

- (Ege ^üniversitesinin 1965 (bütçe yılı 
Kesinhesabı (hakkında (Millet Meeclisi 
1/351; Cumhuriyet Senatosu 1/1020) (506:507 

- Ege üniversitesi 1966 (bütçe yılı Ke
sinhesabı hakkında (Millet Meclisi 1/512; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1021) 507 

- mge üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli (öğretim üyeleri .ile öğretim yardım
cılarına döner sermayeden ödenek ve (prim, 
yardımcı İtip ipersoneline prim verilmesine 
dair (Millet Meclisi 1/603; Cumhuriyet Se
natosu 1/1005) " 3,247,274: 

284 
- Hudut ve (Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünün 1966 (bütçe yılı Kesinhesabı 
hakkında (Millet (Meclisi 1/499; Cumhu
riyet İSenatosu 1/1019) 506 

* - İstanbul (Teknik Üniversitesi Kuru
luş kadroları Kanununa ek kanun hakkın
da (Millet Meclisi 1/519; Cumhuriyet Se
natosu 1/1001) " 85.161165 

- İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı 
Kesinhesabı hakkında (Millet.Meclisi 1/504; 
Cumhuriyet (Senatosu 1/1017) 506 

- İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin .iktisadi ve Ticari (Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine katıl
ması hakkında .(Mili* gecelisi 1/622; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1004) 3,85,151:161 

- Kooperatifler kanununa dair (Millet 
Meclisi 1/151; Cumhuriyet Senatosu 
1/957) * 5:29,29:77,80:81 

- S a ğ l ı k hizmetlerinin sosyalleştiril-
mesi hakkında (224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine ** 
mezkûr kanuna geçici bir Imadde eklenme
sine dair (Millet Meclisi 1/583; Cumhuri-
yel Senatosu 1/1007) 84, 

227,307:319 
- iSilâhb Kuvvetlerde kadro dışı edilen 

veya ihtiyaç (fazlası bulunan malzemelerin 
satılması, devredilmesi *eva hibe edilmesi 
ve eğitim ıgörecek yalbancı* silâhlı kuvvetler 
personeli hakkında (Millet Meclisi 1/505; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1006) 84,247,320: 

321,336:337 
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Sayfa 
- Su Ürünleri Kanununa dair -(Millet 

Meclisi 1/190; Cumhuriyet Senatosu 
1/1026) 579,600 

- Tahsis edildikleri ıgayelerde kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan ttıanb 
sefinelerinin Isatrlmasına yetki verilmesi 
hakkındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 1269 
sayılı Kanuna (bir madde eklenmesine dair 
(Millet Meclisi .1/241; Cumhuriyet Senatosu 
1/1012) 506 

- Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri 
hakkında 99 Isayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin haylanmasının .uygun (bulun
duğuna dair (Millet Meclisi 1/412; Cumhu-
ı-iyet Senatosu 1/974) 143: 

144,220:221 
- Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris

tan Halk Cumhuriyeti arasında iki mem
leketin topraklarından alkan nehirlerim su
lanırdan faydalanmada işbirliği yapılma
sı konusundaki Anlatmanın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair (Millet Mec-
lH 1/609; Cumhurüyet Senatosu 1/1014) 506. 

1579 
- Türkiye Cumhuriyeti 'ile 'Bulgaris

tan Halk Cumhuriyeti " arasında yakın 
akrabaları 1952 yılına kadar Türkiye'ye 
göe etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatan-
daş'larmm Bulgaristan Halk Cumhuriye
tinden Türkive Cumhuriyetine güç etme
leri »hakkıma anlaşmanın onaylanması-
nı nuygun bulunduğuna dalk* (Millet Mec
lisi • 1/522; Cumhurüyet Senatosu 1/996 •)' 

456,457,465:466 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ille 
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 6 Nisan 1967 tarihinde 
imzalanmış hulunan «Kültürel M>ir i^ ' 
Anlaması» nın onaylanmasmm uygun 
bulunduğuna dair (Millet Meclfeıî 1/399; 
Cumhuriyet Senatom 1/1013) 506 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ego Elektrik Türk Anonim Şirketi ara-

-

Sayfa 
smlda Demirköprü Hildro - Elektrik te
b e r i m i n devrine mütaallik -olarak akde
dilen vie 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen 
mukavelenin feshi hakkında (Millet Mec
lisi 1/392; Cumhuriyet Senatosu 1/999) 579 

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasr kanunu tasarısr hakkımda (Millet 
Meclsi 1/606; Cumhuriyet Senatosu 
1/1022) ' ' 579 

- Türk Silahlı Kuvvetleri Baraonlel 
Kanununun 172 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında (Millet Meclsi 1/562; 
Cumhuriyet 'Senatosu 1/1009) ' 300,579 

- T ü t ü n Tarmı Satış Kooperatifleri 
ve 'bölge birlikleriyle Türkiye Tütün Ta-
r m ÎSatış Kooperalifleri Genel Birliği ka
nunu hakkında (Millet Meclisi 1/208; 
Cum'huriyet Senatosu 1/1010) 449,454 

- Tütüttı ye tütün tekeli kanunu hak
kında (Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet 
Senatosu 1/938) 321:334,343: 

'394,395:396 

- 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Gar-
lolda Millietlerarası Hidrografa Teşkilâtı- -
na dair södemenin onaylanmasının uy
gun [bulunduğu hakkında (Millet MecTısi 
1/600; Cumhuriyet Senatosu 1/997) 4,457: 

458,467:468 

7334 sayılı İlktfealdi ve Ticari llfon-
ler Akademileri Kanununun 'birinci ve 
yffnmibirinci maddelbrinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna dört ek madde ekllen-
mesine dair (Millet Meclisi 1/483; Cum-
İmriyet Senatosu 1/1003) 3 85 

145:151,222:223 

- 23 Haziran 1965 tarih ve 634 ısayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun '51 'nci madde
cinin birinci frkrasrnın değiştirilmesi hak
kında . (Millet Meclisi 1/607; Cumhuri-
yet Senatosu 1/1002) 4,142: 



Amasya (Nevzat Şener «Milleevekili») 
ve Manisa (ErtuğruİAkca «Milleevekili») 

- 5 4 3 4 sayılı T. C.'Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçidi maddeler eklenme
si hakkında kanuna dair (Millet Meclisi 
2/743; Cumhuriyet Senatosu 2/269) 526 

533,565:569 

Çanakkale (Nahit Altan) 
- Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 

5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümlele
rinin kaldınlması ve 8 nci maddesinin 
matlabmın ve (A) fıkrasının 1 nci 2 nci 
ve 3 ncü bendleriyle (B) fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında İçtüzük teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nm Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 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) 532:533 

Erzurum (Ahmet Mustafaoğlu «Millet-
vekili») 

- 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 
(1) ve (2) sayıh cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (Millet Meclisi 2/854-
Cumhuriyet Senatosu 2/268) ' 507 

Erzurum (Chyasetiin Karaca «Millet-
veküi» ve 10 arkada*) 
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TEKLİFLER 

Sayfa Sayfa 
- Erzurum, Şenkaya eski Ekrök köyü 

Öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç 
hakkında 4557 -saydı Kanunun (E) bendi 
gereğince meslekten ihracı hakkında Millî 
Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin ce
zasının kaldırılması hakkında (Millet Mec
lisi 2/219 Cumhuriyet Senatosu 2/27) 579 

Eskişehir (İsmet Angı «Milletvekili») 
- 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Da

nıştay Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair (Millet Meclisi 
2/785; Cumhuriyet Senatosu 2/270) 526 526: 

,527 
İzmir (Şükrü Akkan «Milletvekili» ve 

221 arkadaşı) 
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınm 

68 nci maddesinin değiştirilmesi ^ 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında 
(Millet Meclisi 2/888- Cumhuriyet Sena-
t İ u 2/267) ' 482 507 519:523 

Ordu (Sadi Pehlivanoğlu «Mületve-
küi») ve Konya (M Necati Kalaycıoğlu 
«Milletvekili») 

- 5434 savdı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası
nın değiştirilmesine dair (Millet Meclisi 
2/830; °Cumhuriyet Senatosu 2/2.65) 3 84: 

85144:145 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri 
- 6831 savıh Kanuna bir madde ek

lenmesine dair" 1056 savıh Kanunun şekil 
yönünden iptaline dair" (3/807) 604 

- 5590 sayıh Kanunun 76 nci mad
desinin 6 nci fıkrasındaki kazai mercilere 
başvurulmasını önliyen «hükmün Anaya
saya aykm olduğundan» iptaline dair 
(3/803) ' 603:604 

- 5 2 3 7 sayıh Kanunun 21 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasındaki «Her ne suretle ve 
vasıta ile dursa olsun yapılacak diğer 
ilân ve reklâmlardan belediye meclisince 
düzenlenecek esas ve tarifelere göre resim 
ahnır» hükmünün ilâna ilişkin bölümü
nün Anayasaya aykırı olduğundan ipta-

TEZKERELER 
line ve iptal kararının 31 Aralık 1969 
«ninünde yürürlüğe girmesine dair (3/801) 604 
* - 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı 
Kanunla değişik 55 nci maddesinin sulh 
mahkemelerinden verilen hüküm ve ka
rarların katiliğine dair olan son fıkrası 
hükmünün iptal edildiğine dair (3/783) 247 

- 926 sayılı Askerî Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin Anayasaya aykırı 
olduğundan bahane Askerî Yar^tav Baş
kanlığınca açılan dâva üzerine; & " 

1 Mezkûr kanunun 46 nci maddesi
nin ( f ) bendindeki Askerî Yargıtay Baş
kan ve üyeleriyle Başsavcısının general 
ve amiralliğe yükselmelerinde 43/h 47/b 
ve 47/c maddelerinin; 
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Sayfa 
2. Ayna kanunun 49/f maddesinin As

kerî Yargıtay Başkan ve üyeleriyle Baş
savcısının yaş haddinden önce emekliye 
çıkarılmalarına ilişkin hükmün Anayasa
ya aykırı bulunduğuna ve hükmün bu 
vönlerden iptaline karar verildiğine dair 
'(3/802) 603 

- 367 sayılı Kanunun 1 nci maddesin
deki Cumhuriyet savcılarına geçici olarak 
ek adlî görev verilmesinde Adalet Bakanı
na yetki tanıyan hükümle, 45 sayılı Kanu
nun 89 ncu maddesinin Anayasaya aykırı 
olduklarından iptalime ve iptal hükmünün 
23 Aralık 1969 gününde yürürlüğe girme
sine dair (3/800) 604 

Başbakanlık tezkereleri 
- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 

Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Kara
man, Sezai O'Kan ve M. Şükrü özkaya'nan 
yasama d o k u n u l m a k l a r ı hakkında 
(3/608) 594 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Emanullah Çelebi'nin yasama dokunulmaz
lığı hakkında (3/794) 594 

- Eskişehir Üyesi Gavsi TJçagök'ün ve
fat ettiğine dair (3/778) 5 

- T u r i z m ve Tan ı t a* Bakanlığınca, 
Bulgaristan'ın turistik Ibölge ve tesislerini 
görmek üzere, tertibedilen geziye katıla¬ 
cak üyelere dair (3/785) 305 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
- Anayasanın 109 ncu caddesi gere

ğince partili bakanların istifaları üzerine 
açılan Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakan
lıklarına, Başbakanın teklifi üzerine, 'ba
ğımsız üyelerden Hidayet Aydıner, Bagıp 
Üner ve Mehmet îzmen'in atanmalarının 
uygun görüldüğüne dair (3/799) 601:602 

- Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili 
için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
102 nci maddesi gereğince; Adalet Partisi 
Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili Sik 
leyman Demirel'i Başbakan olarak tâyin 
ettiğine ve latamacak (bakanların a y m a bil
dirileceğine dair (3/808) 612 

- 4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
uyarınca kurulmuş bulunan Orman Bakan
lığına, Başbakanm teklifi üzerine, Artvin 

Sayfa 
Milletvekili Sabit Osman Avcı'nm atanma
sının uygun görüldüğüne dair (3/795) 602 

- 'Gaziantep Milletvekili Kâmil Ocak'-
in 'vefatı ile açılmış bulunan Devlet Bakan
lığının kaldırıldığına dair (3/793) €01 

- Kâmil Ocak'm vefatiyle açılan Dev
let Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin vekillik edeceğine dair (3/790) 539 

- Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın 
Tarım Bakanlığından istifasının 'kabul' 
edildiğine ve yerine Kütahya Milletvekili 
Mesut Erez'in atandığına dair (3/797) €02 

- Millet Meclisi üçüncü dönem için bu¬ 
gün toplandığından Bakanlar Kurulunun 
istifa ettiğine, istifamın kabul edildiğine ve 
yenisi seçilinceye kadar mevcut Bakanlar 
Kurulunun vazifeye devam etmesinin rica 
olunduğuna dair (3/802) 608 

- -Orman Genel Müdürlüğü ve hizmet
lilerinin Tarım Bakanlığından alınarak 
yeni kurulacak Orman Bakanlığına bağ
lanmasının uygun görüldüğüne dair (3/796) 602 

- Vazife ile yurt dışına «iden Dışişleri 
Bakanı İhsan 'Salbri Oağlayamgil'e dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu'nun vekillik -edeceğine dair (3/791) 601 

- Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam İhsan Sabri Oağlayamgil',e dönüşü
ne kadar, Dışişleri Bakanlığına Devlet Ba
kanı Seyfi öztürk'ün vekillik edeceğine 
dair (3/782) 247 

(3/786) 507 
(3/804) 601 
(3/798) 602 
- Vazife ile yurt dışına giden Maliye 

Bakanı Cihat Bilgehan'a dönüşüne kadar, 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in vekillik 
edeceğime dair (3/806) 602:603 

- Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'e, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün * 
killik edeceğime dair (3/789) 539 

- Vazife ile yurt dışıma giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dö
nüşüne kadar, Maliye Bakam Cihat Bilge-
han'm vekillik edeceğine dair (3/792) 601 

- Vazife ile yurt dışıma giden Ulaş
tırma Bakam 'Sadettin Bilgiç'in dönüşüme 



kadar, UlaştırnKa Bakanlığnıa Devlet Ba
hanı Hüsamettin Atalbeyli'nin vekillik 
e d e c i n e dair (3/779) 246:247 

Cumlmriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 
- Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üye

si Ahmet Orhan Akca'ya izin verilmesi 
hakkında (8/777) " 246 

(3/788) 548:519 
- Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Suad 

Hayri Ürgüplü, Ferid Melen ve Erdoğan 
Adah'ya izin verilmesi hakkında (3/774 
775, 776) 5 

- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi 
Koçana izin verilmesi hakkında 03/781) 453 :454 

- Kore Parlâmento Heyetinin memle
ketimize yapmış olduğu ziyarete mukabe
le maksadiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsilen Kore'ye -gidecek Heyete ka
tılacak Cumhuriyet Senatosu üyelerime 
dair 93 
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Sayfa Sayfa 
Partiler başkanlıkları teskereleri 

* A. P. 
- Eskişehir Üyesi Gavsi Uçagök'ün 

vefatiyle açılan Bayındırlık - ulaştırma 
ve İmar ive İskân Komisyonu üyeliğine 
Ankara Üyesi Turhan Kapanlı'nm Tarım 
Komisyonuna ıda Amasya Üyesi, Maeit 
Zeren'in Aday 'gös te r i ld iğ i dair 343 

C. H. P. 
- C. H. P. iGrup Baskanvekilliğinin, 

Dilekçe Kanma (Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe İçel Üyesi Lûtfi Bilgenin aday 
olarak gösterildiğine dair 247:248 

G. P. 
- ' G ü v e n Partisi Baskanvekilliğinin, 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma, Parlâmento Komisyonu Üyeliğin
den istifa eden Ferid Melen'in yerine Er
zincan Senatörü Fehmi Baysoy'un aday 
olarak gösterildiğine dair 247 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

Cilt Sayfa 
17 . 4 . 1969 tarihli 52 nci Birleşi

me ait 53 2:3 
24 . 4 . 1969 tarihli 53 ncü Birleşi

me ait * 53 84 
29 . 4 . 1969 tarihli 54 ncü Birlen

me ait * 53 140: 
141 

30 . 4 . 1969 tarihli 55 nci Birleşi
me ait * 53 226: 

227 
6 . 5 . 1969 tarihli 56 nci Birleşi

me ait, * 53 296: 
297 

7 . 5 . 1969 tarihli 57 nci Birleşi
me ait * 53 300 

8 5 1969 tarihli 58 nci Birleşi
me ait * 53 340 

9 . 5 1969 tarihli 59 ncu Birleşi
me ait ' 53 398 

1 2 . 5 1969 tarihli 60 nci B i r l e 
me ait 53 447 

13 . 5 . 1969 tarihli 61 nci Birleşi
me ait * 53 470 

14 . 5 . 1969 
mfcait 

15 . 5 . 1969 
me ait 

20 . 5 . 1969 
me ait 

21 . 5 . 1969 
meait 

22 . 5 . 1969 
me ait 

28 . 5 . 1969 
me ait 

13 6 1969 
meait 

Cilt Sayfa 
tarihli 62 nci Birleşi-

53 
tarihli 63 ncü B ir l e t 

53 
tarihli 64 ncü Birlesi-

* 53 
tarihli 65 nci Birlesi-

* 53 
tarihli 66 nci Birleşi-

53 

tarihli 67 nci Birleşi-
53 

tarihli 68 nci Birleşi-
53 

482 

506 

518 

526 

532 

578 

594 

22 . 10 1969 tarihli 69 ncıı Beleşi
me ait, 53 eos

6 n 
23 10 1969 tarihli 70 nci Birleşi

me ait. * 53 670 

27 10 1969 tarihli 71 nci Birleşi
me ait. . 54 2 
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YOKLAMA 
Cilt Sayta 

53 4, 
85,142,449,471,482,507,518,526,580,581, 

595,606,612,671 

DÜZELTISLER 
53 79, 

219,284,335,668 

• • • « W M -



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Osman Mecdi Âgun (Rize) - Koopera
tifler kanunu tasarısı münasebetiyle 34,35,45, 

47,54,56,57,62,74 
Ali Şakir Ağanoğlu (Trabzon) - Anaya

sa nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru bo
zan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 tarih 
ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 498 

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklemesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 651 

- S a ğ l ı k hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve 
mezkûr kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 317 

Orhan Akça (Kütahya) - 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 27 10 19G0 ta
rih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 
ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapılma
sına bir ek ve dki geçici madde ilâvesine 
ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 679,682,686 

Mebrure Aksoley (İstanbul - 5434 sa
yılı T C Emekli Sandığı Kanununa ek ve 
geçici.maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 566 

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 623,625 

Nurettin Akyurt (Malatya) - Cumhur
başkanınca Seçilen Üye Tayfur Sökmen'in 
partilerarası s L s i husumet ve neticeleri 
hakkında demeci münasebetiyle 534 535 

Sayfa 
- G e n e l seçimlerin yaklaşmış olması 

sebebiyle bugünden itibaren ta t i l ' kararı " 
ittihazını, ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 
yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına karar 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İl'yas Karaöz'ün önergesi mü
nasebetiyle 547 

Osman Alihocagil (Erzurum) - 4936 
sayılı Üniversiteler Kanununun 27.101960 
tarih ve 115 sardı Kanunla değiştirilen 
32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapıl
masına bir ek ve iki geçici madde ilâvesine 
ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 722 

Orhan Alp (Bayındırlık Bakanı) - An
talya Üyesi Mehmet Pı r ı l t ı l ın ; Devlet Su 
İsleri ve Karayolları Antalya Bölgesine dâ
hil bulunan iller arasında tefrik yaptığına 
ve bu gibi hareketlerin plân f i k ™ zayıfla
tacağına dair demeci münasebetiyle 89 90 

- H a k k â r i Üyesi Necip Seyhan'ın; , 
Hakkâri'nin ilçeleriyle irtibatının kesildi
ğine ve yiyecek sıkıntısı başladığına dair 
demeci münasebetiyle * 86 

Fehmi Alpaslan (Artvin) - Anayasa 
nizamını Millî Güvenlik ve huzuru bozan 
bâzı f-ıiller hakkında 5 3 1962 tarih ve 
38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 489 490 

- Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tay- , 
fur Sökmen'in; partilerarası siyasi husu
met ve neticeleri hakkında demeci münase
betiyle 535 
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Sayfa 
- Cumhuriyet Senatosu Bor Minval

leri Araştırma Komisyonu raporu münase
betiyle ' 415 

- Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle 564 

- Ekseriyet olmadığı hakkında 503 
- G e n e l seçimlerin yaklaşmış olması 

sebebiyle bugünden itibaren tatil ka ran 
ittihazını, ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 
yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına karar 
verilmesiîıi istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi mü
nasebetiyle 540.541,542 

- Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve 
mezkûr kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 317, 

318 
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddelerinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 521 

- Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in 
cenaze töreninde meydana gelen olaylar 
hakkında 231 

Nahit Altan (Çanakkale) - Anayasa 
nizamım, millî güvenlik ve huzuru bozan 
bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 tarih ve 
38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 491,492,493,494,495,497 

- 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
si hakkında kanun teklifi münasebetiyle 568 

- Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanunu tasarısı münasebetiyle 180,184,186,189, 

194,204,205 

- G e n e l seçimlerin yaklaşmış olması 
sebebiyle, bugünden itibaren tatil kararı 
ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil-

Sayfa 
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 
yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına karar 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi mü
nasebetiyle 546,547,548,555,556,557 

- Kooperatifler kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 38 

- Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu; Da-
nıştayın bir kararını tatbik etmemekte di
renen Başkanlık Divanı hakkında verdiği 
araştırma önergesinin bugün gündemden 
çıkarılması sebebine dair demeci münase
betiyle 453 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddelerinin kaldırılması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle 522 

- Tütün ve tütün tekeri kanunu tasa
rısı münasebetiyle 334,343,349 

Tekin Arıburun (İstanbul) - Cumhuri
yet Senatosu Bor Minaralleri Araşfirma 
Komisyonu raporu münasebetiyle 441 

- Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanunu tasarısı münasebetiyle 174,181,189 

- Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanunu tasarısı münasebe
tiyle 260,269 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 122,132,133 

- Kooperatifler kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 76 

Sadık Artukmaç (Yozgat) - Arsa Ofi
si kanun tasarısı münasebetiyle 97,98,115,119 

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 642,645 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 ncü maddelerinde 
değişiklik yapulmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril-
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Sayfc 
meşine dair kamın tasarısı münasebe
tiyle 740 

- Kooperatifler kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 32,33,48 

Sırrı Atalay (Kars) - 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar (Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 622,638 

- Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Ze
rin Tüzün'ün, gündemde bulunan kanun 
tasan ve tekliflerinin gündemdeki diğer 
bütün işlerden önce görüşülmesi hakkın
daki önergesi münasebetiyle 512 

- Gündem dışı * 671 
- 4936 sayıh Üniversiteler Kanununun 

27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kamınım 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 713,720,727,728,729,735,736,737,741,742, 

743 

- İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine 
bugünkü toplantıya ait iki gündem bulun
ması sebebine dair önergesi münasebetiyle 508, 

510 
- Kooperatifler kanunu tasarısı mü

nasebetiyle 10,12,41,46,51,53,56,61 

- Tabiî üve Kâmil Karavelioğlu; Da-
mştavm bir kararım tatbik etmemekte di
renen Başkanlık Divanı hakkında verdiği 
araştırma önergesinin bugün gündemden 
çıkarılması sebebine dair demeci münase
betiyle 453 

Mehmet Faik Atayurt (Uşak)' - 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 621 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 2 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 124,128,130,132, 

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yar-

-

Sayfa 
dımcılarına döner sermayeden ödenek ve 
prim, yardımcı tıp personeline prim ve
rilmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 278 

Hüseyin Atmaca (Denizli) - Devlet Gü
zel Sanatlar Akademileri kanunu tasarı
sı münasebetiyle 204 

- Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanunu tasarısı münasebe
tiyle 257 

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına döner sermayeden ödenek ve 
prim yardımcı personeline prim verilmesi
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle 275,279 

- G e n e l seçimlerin yaklaşmış olması 
sebebiyle, bugünden itibaren tatil* kararı 
ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 
yapılacak nühai bildiri tarihinden üc gün 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına . 'karar 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi mü
nasebetiyle " 554,555,556 

- İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin .iktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi» ,adı (altında Ege Üniversitesine 
katılması hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 153,159 

- 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri Kanununun birinci ve 
yirmibirinci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna dört ek madde'eklenmesi
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle 149 

Hidayet Aydıner (Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye) - Arsa Ofisi kanun tasarısı 
münasebetiyle 103 

- Cumhuriyet Senatosunda Boğaz 
köprüsünün yapılması lehindeki konuş
malarının bâzı gazetelerce istismar edildi
ğine dair demeci 537 

- Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanunu tasarısı münasebetiyle 171 

Ziya Ayrım (Kars) - Hayvancılık kre
disi ve tevzii sistemine dair demeci 533 



Turhan Ayvalı (Hükümet adına Tica
ret Bakanlığı Murakabe Heyeti Baş-
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S&yfa Sayfa 
kam) - Tütün ve tütün tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle 378 

B 
Tank Remzi Baltan (Zonguldak) -

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayüı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 neft maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, Wr ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 nen maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 677, 

705 
Doğan Barutcuoğlu (Manisa) - 4936 

sayılı Üniversitele; Kanununun 27.10.1960 
tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 
32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik ya
pılmasına, bir ek ve iki geçici madde ilâ
vesine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu mad

desinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 730 

- Tütün ve tütün tekeli kanunu ta-
sarısı münasebetiyle 322,350,360,361,363,373, 

377,378 
Fehmi Baysoy (Erzincan) - 4936 sayılı 

Üniversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 ta
rih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 
ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapıl
masına, bir ek ve iki geçici madde ilâvesi
ne ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 704,705 

Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) - Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur Sök-
men'in, partileranası siyasi husumet ve ne
ticeleri hakkında demeci münasebetiyle 536 

Zihni Betil (Tokat) - Devlet Güzel Sa
natlar Akademileri kanunu tasarısı müna
sebetiyle 200,201,204,206 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 

değiştirilen 32 ve 38 nod maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 711 

Lûtfi Bilgen (İçel) - 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 628 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 32 ve 38 nci maddele
rinde değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 694,696,731, 

735,736 

- Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
ve mezkûr kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun 'tasarısı münasebe
tiyle 315,316 

İsa Bingöl (Muş) - Devlet Güzel Sa
natlar Akademileri kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 195 

- Kooperatifler kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 52,61,69 

- Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve 
mezkûr kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 311 

Turgut Cebe (Ankara) - 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 27 . 10 , 1960 ta-

| rih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 
i ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapıl-



masına, bir ek ve iki geçici madde ilâve
sine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu mad-
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desinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 679 

Nazif Çağatay (izmir) - Arsa Ofisi ka
nun tasarısı münasebetiyle 101,102 

- Kooperatifler kanunu tasamı mü
nasdbetiyle 33,73 

İhsan Sabri Çaghyaıtfl (Bursa) -
Genel c i m l e r i n yaklaşmış olması se
bebiyle, bugünden itibaren tatili kararı 
'ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 
yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 

sonra saat 15,00 te, toplanmasına karar 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi mü
nasebetiyle 542 

Sedat Çumralı (Konya) - 4936 sayılı 
ürdversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 
tarih ve 115 sayılı Kanumla değiştirilen 
32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik 
yapılmasına, bir ek ve İM gedici madUcfe 
ilâvesine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu 
.maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 687,710 

Mustafa Deliveli (Hatay) - Anayasa 
nizamını, millî güvenlik ve huzuru bo
zan /bâzı fifillep hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 savdı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması hakkında 'kamın tasarısı 
münasebetiyle 501 

Hüsnü Dikeçligü (Kayseri) - Arsa 
OfM kanun t a s a ™ münasebetiyle 97,120 

- 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 619,644 

- 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı' 
Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 145 

- Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanunu tasarısı münasebetiyle 168,172,18019i 

211,212 
- Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademileri kanunu tasarısı münasebe
tiyle 258 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 702,704,721 

- izmir İktisadi ve Ticari flimler Aka¬ 
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine 
katılması hakkındaki kanun tasarısı müna
sdbetiyle 154 

- Kooperatifler kanunu t a s a n a mü
nasebetiyle 12,41 

- Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle 353 

Hasan Dinçer (Adalet Bakanı) - Ana
yasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bo
zan bası fiiller hakkında 6 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun t a samı münase^ 
betiyle 498 

İskender Cenap Ege (Aydın) - Anaya
sa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bo-
m n b â z ı fiiller-hakkında «5 . 3 . 1962 tarih 

ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 487,491 
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Sayfa 
- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 

27 . 1 0 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 nöi maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 673 682 683 

- G e n e l seçimlerin yaklaşmış olması 
sebebiyle bugünden itibaren ta t i l ' kararı 
ittihazmı, ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 
yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15 00 te toplanmasına karar 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi mü
nasebetiyle 047,548,550 

ibrahim Etem Erdinç (Kütahya) - Ge¬ 
nel seçimlerin yaklaşmış olması sebebiyle 
bugünden itibaren tatil karan ittihazını 
ve Cumhuriyet Senatosunun 12 Ekim 1969 
•günü yapılacak Genel Milletvekili seçim
leri sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca 
Türkiye radyolarından yapılacak nihai 
bildiri tarihinden üç gün sonra saat 15 00 
te toplanmasına karar verilmesini istiyen 
Adalet Partisi Grupu Başkanvekili İlyas 
KaraöVün önergesi münasebetiyle 548 

M. Nafiz E t e n e l i (Edirne) - Koope
ratifler kanunu tasarısı münasebetiyle 6 37 43 

,46 54 
- 7334 sayılı İktisadi ve 'Ticari İlim

ler Akademileri Kanununun birimci ve 
yirmibirinci maddelerinin 'değiştirilmesine 
ve bu kanuna dört ek madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 149 

Vehbi Ersü (Tabiî trye) - Ankara Kole-
jindeki yamçın vesilesi ile bu -gibi haller
de alınması gerekli emniyet tedbirlerine 
dair demeci 91 

- Kooperatifler kanunu tasarısı mv, 
nasebetiyle 20 

t l t a ı i Ertem (Millî Eğitim kakanı) -
Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ka
nunu tasarısı münasebetiyle 176 181182 183 

184 186 190191194 195 199 200 201 203 206 

Sayfa 
- D e v l e t Mühendislik ve Mimarlık 

Akademileri kanunu tasarısı münasebe
tiyle 261,269,271,274 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 n d maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 684,685,686,687,694,700,703,708 710 711, 

723,724,733,736,743,744,746,747,748 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gö
revli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcı
l a rda döner sermayeden ödenek ve prim 
yardımcı personeline prim verilmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 203,284 

- W r İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadî ve Ticarî Bilimler Fa
kültesi» adı (altında Ege Üniversitesine ka* 
turnası hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle 155,157, 

158,159 
- 7 3 3 4 Sayılı İktisadî ve Tiearî İlim 

ler Akademileri Kanununun birinci ve 
yirmi birinci maddelerinin değiştirilme 
L e ve bu kanuna dört ek madde eklen 
mesine dair 'kanun tasarısı münasebetiyle 149 

150 

Celâl Ertuğ ı(Elâzığ) - Devlet Güzel 
Sanatlar Akademileri kanomu tasarısı mü-
'nasebetiyle 168193 

- D e v l e t Mühendislik ve Mimarlık , 
Akademileri kanunu tasarım münasebetiy
le 25-6 

- 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 2 mci madde
sine bir fıkra -eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 124 

- 4936 Sayılı Üniversiteler Kanunu
nun ;27 10 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 32 ve 38 nci maddele
rinde değişiklik yapılmasına bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 673 684 

687 691 



- Ege Üniversitesi Tıp Fakültelsinde! 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardım
cılarına döner sermayeden ödenek ve prim, 
yardımcı personeline prim verilmesbıe dair 
kanım tasarısı münasebetiyle 277,280 
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- İzmir İktisadî vö Ticarî İlimler Aka

demisinin i«lktisadî ve Tioarî Bilimler Fa
kültesi» adı laltoda Ege Üniversitesine 
katılması hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 155,159 

G 
Hüseyin Gezer (Hükümet adına tat-

bakî Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü) -
Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ka
nunu tasarısı münasebetiyle 209 

Hüseyin Avni Göktürk (Niğde) - Arsa 
Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle 97,101, 

102,103,104,113,116,117,118,119, 

- 'Kooperatifler kanunu tasarısı mü
nasebe t i y l e 31 

Mehmet Güler (Balıkesir) - Genel 
seçimlerin yaklaşmış olması sebebiy
le* buo-ünden itibaren tatil kararı 
ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
cim Kurulunca Türkiye radyolarından 
Çapılacak nilıai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15 00 te toplanmasına karar 
verilmesini istiVen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi mü
nasebetiyle * 555 

Fikret Gündoğan (istanbul) - Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in gündemde mevcut 
ban mühim -kanun tanrısını ' görüşmek 
üzere Genel Kurulun 30 'Nisan 1969 Çar
şamba günü saat 10 00 da toplanmasını 
istiyen önergesi münasebetiyle 123 

- Arsa Ofisi kanun .tasarısı münase
betiyle 97 98 99 100101102 103 

105 106 110 112 113H4 116 
- 506 sayılı Sosyal, Sigortalar Ka- , 

ninnimin bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 613 616 

- Cumhuriyet Senatosu Bor iMma- , 
ralleri Araştırma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 398 399 

- Cumhuriyet Senatosu Bor minarel- , 
leri Araştama Komisyonu raporunu gö

rüşmek üzere Genel Kurulun 9 Mayıs 
1969 Guma günü saat 15,00 ite toplanılma
sına dair önerge münasebetiyle 207 

- Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, 
C. H. P. Genel Başkanına yalan izafe et
tiğine dair 242 

- Devlet Güzel Sanatlar Akademile
ri kanunu tasarısı münasebetiyle 165,209 

- Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanunu tasarısı münasebe
tiyle 248 

* - 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 ned maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 saydı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 677 679 680 

682,683,686,687,713,715,717,718,719, 
727 728 734 735 745 747 

- İstanbul Teknik Üniversitesi Ku- , 
ruluş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı münasebetiyle 162 

- Kooperatifler kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 16 40 44 45 46 47 

- Tütün ve tütün tekeli kanunu ta-, , 
sarısı münasebetiyle 363 

- Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in 
cenaze törenindeki hareketin merhumun 
Yargıtay {Başkanı olarak tutum ve dav
ranışlarına karşı olmayıp şahsım istihdaf 
ettiğine solcuların ve bir faşım öğrencile
rin bu mümayişe birtakım hakaret teker 
lemerini tekrarladıklarına hâkimlerimizin 
bunlara sebebiyet' vermelerinden duydu 
ğu üzüntüye dair * 303 

- Yargıtay Başkanı imran Öztem'in 
cenaze töreninde meydana gelen olaylar 
hakkında '"' 241 
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Suphi aiiraoytrak (Tabiî Üye) - Cum

huriyet Senatosu Bor Minaralleri Araş
tırma Komisyonu raporu münasebetiyle 408, 

409,412,414,426,427, 
VaJhap Güvenç (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.)-Genel seçimlerin yaklaşmış olması 
sebebiyle, bugünden itibaren tatil kararı 
ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 

Sayfa 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 
yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15 00 te toplanmasına karar 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Baskanvekih İlyas KaraöVün önergesi mü
nasebetiyle 563 

H 
Mehmet Hazer (Kars) - Araş Irmağı

nım taşması neticesi sellerin yaptığı tahri
bata dair 341,342,343 

- Arsa Ofisi kanun tasarısı münase
betiyle 104,108,113,114,115,118,119 

- Devlet Güzel Sanatlar Akademi
leri kanunu tasarısı münasebetiyle 171,176, 

195,196,198,200,202 

- Doğu'da insan ve hayvan yiyecek 
maddelerinde büyük sıkıntıların başgös-
terdiğine ve alınan tedbirlerin yetersiz
liğine dair 596,597 

- 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmek hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 126,128 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 693,697,698,710,713,716,719,724,726, 

734,737,738,739 
- G e n e l seçimlerin yaklaşmış olması 

sebebiyle bugünden itibaren t a t i l ' kararı 

ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 
yapılacak nihai bildiri tarihinden üc gün 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına \ a r a r 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İlyas KaraöVün önergesi mü
nasebetiyle 540,556,557 561 

- Kooperatifler kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 26,36,40 

- Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayıh Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
ve mezkûr kanuna geçici bir 'madde ek
lenmesine dair kanun * tasarısı münase
betiyle 307,310 

Salim Hazerdağlı (Elâzığ) - Yoklama 
hakkında 4 

Ömer Lütfi Hocaoğlu (Trabzon) -
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayıh Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki ge
çici madde ilâvesine ve 7163 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 694,707 

I 
H. Enver Işıklar (Samsun) - 926 sa

yılı Türk Silâhlı* Kuvvetleri Personel Ka
mununun geçici 2 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 134 

- Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle 351 

Rıza Isıtan (Samsun) - 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 ta
rih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 
ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapılma
sına, bir ek ve iki geçici madde ilâvesine 

ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi-
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nin değiştirilmesine dair kanun t a san* 
münasebetiyle 734 

- Koopeartifler kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 41 

- Tütün ve tütün tekeli kanunu ta
samı münasebetiyle 356,358 

- Yargıtay Başkanı İmran Öktem'nı, 
cenaze törenindeki hareketin, m e r m i m 

-

Sayfa 

t 
CemaMtin inkaya (Balıkesir) - Devlet 

Güzel Sanatlar Akademileri kanunu ta
sarısı münasebetiyle 211 

- Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akaictaileri kanunu tasarısı münasebe
tiyle 253 

- Silâhlı Kuvvetlerde ka<dro dışı edi
len veya ihtiyaç fazlası bulunan malzeme
lerin sat ı lması , devredilmesi veya hibe 
bi lmesi ve eğitim görecek yabancı Silâh
lı Kuvvetler Personeli hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 320 

Hikmet İsmen (Kocaeli) - Genel se
çimlerin yaklaşmış olması sebebiyle, bu
günden itibaren tatil kararı ittihazını ve 

Yargıtay Başkanı olarak tutum ve dav
ranışlarına karşı olmayıp şahsma istihdaf 
ettiğine solcuların ve bir kısım öğrencile
ıin bu mümayişe katılarak birtakım ha
karet tekerlemelerini tekrarladıklarına, 
hâkimlerimizin bunlara seböbiylet verme
lerinden duyduğu üzüntüye dair 303 

Cumhuriyet. Senatosunun, 12 Ekim 1969 
Tünü yapılacak genel milletvekili seçim
leri sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca 
Türkiye radyolarından vapılacak nihai 
xldiri tarihinden üç gün'sonra saat 15.00 
te, toplanmasına karar verilmesini istiyen 
Adalet Partisi Grupu Başkanvekili İlyas 
Karaöz'ün önergesi münasebetiyle 561 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddelerinin kaldırılması hakkın
da ' kanun teklifd münasebetiyle 521 

- Tütün fiyatlarının düşüklüğü sebe
biyle ekicilerin* zarar ettiğine dair 243,244,246 

K 
Hüseyin Kalpakhoğlu (Kayseri) - Ana

yasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaçırılması hakkında kanun tasanısı mü
nasebetiyle 502 

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 630,633,639.640, 

646,648 
- 5434 sayılı T. C. Emekli Saridığı 

Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun telklifi 
münasebetiyle 144 

İlyas Karaöz (Muğla) - Ankara Üyesi 
Yiğit Kökerin, gündemde mevcut bâzı 
mühim kanun tasarısını görüşmek üzere 
Genel Kumlun 30 Nisan 1969 Çarşamba 

günü saat 10.00 da toplanmasını istiyen 
önergesi münasebetiyle 123 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 672 

Kâmil Karavelioğlu (Tabiî üye) -
Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzu-
ru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı mü-
nasebetiyle 493,494,501 

- Arsa Ofisli kanun tasarısı münase
betiyle 120 

- 1 Danıştavm bir kararını tatMk et
memekte direnen Başkanlık Divanı hak-
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Sayfa 
kında verdiği araştırma önergesinin 'bu
gün günümden çıkarılması sebebine dair 452. 

453 
- D e v l e t Mühendislik ve Mimarlık 

Akademileri kanunu tasarısı münasebe
tiyle 251,273 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 ned maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanım tasarısı münasebe
tiyle 688 

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına döner sermayeden ödenek ve 
prim yardımcı tıp personeline prim veril
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 274 

- Gündemin tanemi hakkında 449 

- İzmir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler 
Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesi
ne katılması hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 152 

- Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in, 
cenaze töreninde meydana «.elen olaylar 
hakkında ° 239 

- 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri Kanununun birinci ve yir-
mibirinci maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna dört ek madde eklenmesine dair 
kanun tasamı münasebetiyle 147 

Şeref Kayalar (Bursa) - Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Zerin Tüzün'ün gün
demde bulunan kanun tasarı ve teklifle
rinin gündemdeki diğer bütün işlerden 
önce görüşülmesi hakkındaki önergesi mü
nasebetiyle 514 515 

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu- , 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 655 656 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun , 
27 10 1960 tarih ve 115 sayılı Kanımla 
değiştirilen 32 ve 38 ncd maddelerinde 
değişiklik yapılmasına bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 

Sayfa 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 725,743 

- G e n e l seçimlerim yaklaşmış olması 
sebebiyle bugünden itibaren t a t i l kararı 
ittihazını, ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
cim Kurulunca Türkiye radyolarından 
Çapılacak nihai bildiri tarihinden üc gün 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına'karar 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi mü
nasebetiyle 544 

Ö. Faruk Kınaytürk (Burdur) - 5434 
savdı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
V ; geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 567 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 2 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 128 

Mümin Kırlı (femir) - Tütün ve tütün 
tekeli kanunu tasarısı münasebetiyle 352,353 

Orhan Kor (îzmir) - Anayasa nizam -
nı, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı 
fiiller hakkında 5 3 1962 tarih ve 38 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 497 501 

- Devlet Güzel Sanatlar Akademileri , 
kanunu tasarısı münasebetiyle 194199 

- İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka- , 
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine ka
tılması hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle 156 

- Tütün ve tütün tekeli kanunu ta
sarısı münasebetiyle 378 

Yiğit Köker (Ankara) - 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 623 625 626 627 628 638 

640 641642 649 653 654 
- Devlet Güzel Sanatlar Akademileri , 

kanunu tasarısı münasebetiyle 212 
- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 

27 10 1960 tarih ve 115 sayılı Kanımla 
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Sayfa 
değiştirilen 32 ve 38 noi maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunim 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kamın tasarısı münasebe-
tiyle 716,717,736,739,742,743,744 

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardım
cılarına döner sermayeden ödenek ve prim 
yardımcı tıp personeline prim verilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle '279,282,283 

Şevket Koksal (Ordu) - Ege Üniversi
tesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına döner ser
mayeden ödenek ve prim yardımcı tıp per
soneline prim verilmesine dair kanam ta
sarısı münasebetiyle 274,275,277,279,282 m 

t Tevfik Kutlar (Gaziantep) - Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ka
nunu tasarısı münasebetiyle 257 

- Kooperatifler kanunu tasarısı ,mü-

Personel Kanununun geçici 2 nci madde
sine «bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 124 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci .maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddelerinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 523 

Orhan Kürümoğlu (Bitlis) - Arsa Ofisi 
kanun tasarısı münasebetiyle 104,109 

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanuu 
nunun bâZ1 maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 626,628,646,652 

- Bitlis'e ayrılan yatırımlar ve selden 
tahribata uğrıyan Hizan - Tatvan yolunun 
biran evvel trafiğe açılmasına dair demeci 87 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 1 0 , 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 ncd maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 

nasebetiyle 75 ' Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril-
Sami Küçük (Tabiî Üye) - Devlet Gü- I mesine dair kanun tasarısı münasebe-

zel Sanatlar* Akademileri kanunu tasarısı ' tiyle '673 726 746 
münasebetiyle 168 - Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa- , 

- 926 sayılı TÜTfe Silâhlı Kuvvetleri i rısı münasebetiyle 355 363 

M 
Ferid Melen (Van) - 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve ıbu kanuna bâZl madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı müna 
sebetiyle 615,616,632,647 

- 'Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve 
mezkûr kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 312,313 

Nahit Menteşe (Gümrük ve Tekel Ba
kanı) - Kocaeli Üyesi Hikmet tsmen'in tü
tün fiyatlarının düşüklüğü sebebiyle ekici
lerin zarar ettiğine dair demeci münasebe
tiyle 245 

Haldun MenteşeoMu (imar ve iskân 
Bakanı) - Arsa Ofisi kanun tasarısı müna
sebetiyle 106110 121 

Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) -
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Zerin Tu-
zun'ün gündemde bulunan kanım tasarı ve 
tekliflerinin gündemdeki diğer bütün işler
den önce görüşülmesi hakkında önergesi 
münasebetiyle * 512 514 

- Kooperatifler kanunu tasarısı müna- , 
sebetiyle 31,33,34,35,37,38 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
otçici m a d d e l e r i n kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle " * 520 

- Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle 368,374,375,378,379 

Necip Mirkelâmoğ-hı (İzmir) - Koope
ratifler kanunu tasarısı münasebetiyle 6 27 35 

,39 55 
Hayri Mumcuofflu (Tekirdağ) - Koope- , 

ratifler kanunu tasarısı münasebetiyle 43 
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Sayfa 
- Yargıtay Başkanı İmren Öktem'in, 

cenaze törenindeki hareketin, merhumun. 
Yargıtay Başkam olarak tutum ve davra
nışlarına karşı olmayıp şahsım istihdaf 
ettiğine solcuların ve bir faşım öğrencilerin 
bu mümayişe katılarak birtakım hakaret 
tekerlemelerini tekrarladıklarına, hâkimle
rimizin bunlara sebebiyet vermelerinden 
duyduğu üzüntüye dair 304 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Devlet Baka
nı) - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 639 

- G e n e l seçimlerin yaklaşmış olması 
sebebiyle, bugünden itibaren t a t i l kararı 
ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se-

Ekrem Özden (İstanbul) - Devlet Ba
kanı -Seyfi Öztürk'ün, C. H. P. Genel 
Başkanına yalan izafe ettiğine dair 242 

- Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanunu tasarısı münasebetiyle 170,180,182, 

190,191,197,200,202,203,209 
- Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in, 

cenaze töreninde meydana gelen olaylar 
hakkında 240,241 

Fahri özdilek (Tabiî Üye) - Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci madde
sinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici mad
desinin kaldırılması hakkında* kanun 
teklifi münasebetiyle 519 

Hamdi Özer (Malatya) - Bâzı müta-
ahhitlerin Devletten olan alacaklarını 
tahsil edemediklerine, borçların ve kre
dilerin bir nisbet dâhilinde seyyanen da
ğıtılması gerektiğine dair demeci 92,93 

Sayfa 
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 
yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına karar 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi mü
nasebetiyle 558 

- İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadrolan Kanununa ek kanun tasarısı mü
nasebetiyle 164 

- Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, Araş 
Irmağının taşması neticesi sellerin yaptığı 
tahribata dair demeci münasebetiyle 342 

- Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, An-
karagücü - Samsunspor macında halkla 
Toplum Zabıtası arasında ge^çen olaylara 
dair demeci münasebetiyle 539 

- Tütün ve tütün tekeli. kanunu ta
sarısı münasebetiyle 349 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 135,136 

Mehmet özgüneş (Tabiî üye) - Devlet 
Güzel Sanatlar Akademileri kanunu tasa
rısı münasebetiyle 197 

- G e n e l seçimlerin yaklaşmış olması 
sebebiyle, bugünden itibaren t a t i l kararı 
ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 
yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına karar 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi mü
nasebetiyle 552 

Selâhattin özgür (Tabu Üye) - Anayasa 
nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozarı 

o 
Sabahattin Orhon (Giresun) -Koope- Cahit Ortaç (Bursa) - Devlet Güzel 

ratifler kanunu tasarısı münasebetiyle 27,44, Sanatlar Akademileri kanunu tasarısı 
45.57 münasebetiyle 191 

- Yoklama hakkında 5 
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Sayfa 
bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 tarih ve 
38 saydı Kamımın yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kamun tasarısı münasebe
tiyle 501 

Vedat Âli Özkan (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı) - (Sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi hakkında 224 sayılı Ka
munun 15, 20 ve 24 neü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve mezkûr kamuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarı
sı münasebetiyle. 319 

Halil Özmen (Kırşehir) - 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 632,636,655 

- Genel seçimlerin yaklaşmış olması 
sebebiyle bugünden itibaren tatil kararı 
ittihazını ve -Gumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarımdan ya
pılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına karar 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İlyas Karaöz'ün önergesi 
münasebetiyle 545,546,547,548 

Mukadder öztekin (Adana) - 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 27.10.1960 
tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 
32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik ya
pılmasına, bir ek ve iki geçici madde ilâ
vesine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ucu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 711 

- Pamuk mahsulünün tesbit edilen 
taban fiyatı altımda TOamele gördüğüme 
yüksek 'maliyet yüzümden dış pazarlarda 
satılma imkânımı kaybettiğine ve gerekli 
tedbirlerin 'alınmasına dair 598 

Seyfi öztürk (Devlet Bakanı) - Yargı
tay Başkamı İmram Öktem'in, cenaze töre
nimde meydana gelen olaylar hakkında 231, 

234,239,240,241 
Hüseyin Öztürk (Sivas) - Ankaragü-

cü - Samsunspor maçımda halkla Toplum 
Zabıtası arasımda gecem olaylara dair de
meci 538 

Sayfa 
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunum bâzı .maddelerimin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklemmesi
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle 618,627, 

630 
- 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu

num 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
mumla değiştirilen 32 ve 38 nci maddelerin
de değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı Ka
mımın 19 mcu maddesinin değiştirilmesi
ne dair kamun tasarısı münasebetiyle 694, 

699,700,701,732 

- ıGenel seçimlerin yaklaşmış olması 
sebebiyle bugünden itibaren tatil kararı 
ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 12 
Ekim 1969 günü yapılacak Genel Millet
vekili seçimleri sonucumun Yüksek Seçim 
Kurulunca Türkiye radyolarımdan yapıla
cak nihai bildiri tarihindem üç güm sonra 
saat 15,00 te, toplanmasına karar veril
mesimi istiyen Adalet Partisi Grupu Baş
kamvekili İlyas Karaöz'ün ömergesi müna
sebetiyle 550 

- Kooperatifler kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 19,25 

Rifat Öztürkçine (İstanbul) - Anayasa 
nizamımı millî güvemlik ve huzuru bozam 
bâzı fiiller hakkımda 5 . 3 . 1962 tarih ve 
38 saydı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 485,490 

- Arsa Ofisi Kanun tasarısı münase
betiyle 100,104,116, 

- 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesi hakkımda kamum teklifi münasebe
tiyle 566,568 

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve 
bu kamuna bâzı maddeler eklenmesine da
ir kanun tasarısı münasebetiyle 613,616, 

636,639,640,652 
- Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, 

C. H. P. Genel Başkanına yalan izafe etti
ğine dair 242 

- Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanunu tasarısı münasebetiyle 165,176, 190 
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Sayfa 
- Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademileri kanunu tasarısı (münasebe
tiyle 255,265,271 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 2 nci maddesi
ne bir fıkra eklemesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 124,127,130,132,135 

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri file öğretim yar
dımcılarına döneı^ermayeden ödenek ve 
prim, yardımcı tıp personeline prim veril
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 279 

283 
- Genel seçimlerin yaklaşmış olması 

sebebiyle bugünden itibaren tatil kararı-
ittfmazmı, ve Cumhuriyet Senatosunun 
12 Ekim 1969 «ninü yapılacak Gene,! Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 
yapılacak niha,i bildiri tariMnden üç * i n 
sonra saat 15 00 te toplanmasına karar 
verilmesini üstiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili İlyas Karaöz'ün ö n e r d i mü
nasebetiyle ' ° 548 

- Gündem dışı 303 
- Gündemle ilgili 306 307 

P 
Mehmet Pırıltı (Antalya) - Buğday fi-

yatları hakkında 449 
- Devlet. Su İşleri ve Karayolları An

talya •böVesinre dâhil bulunan iller arasın
da *tefrik\aptığma ve bu «libi hareketle
rin plân fifcrini zayıflatacağına dair de
meci ' ° 88 90 

Sayfa 
- İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine 

bugünkü toplantıya ait iki gündem bu
lunması sebebine dair önergesi münasebe
tiyle 508,511,512 

- İzmir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinin .iktisadi ve Ticari Bilim
ler Fakültesii» adı altında Ege Üniversite
sine katılması hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 155159 

- Kooperatifler kanunu tasarısı müna
sebetiyle 74.75 76,77 

- S a ğ l ı k hikmetlerinin sosyallestiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
ve mezkur kanuna, geçieii bir 'madde ek
l e n m e n e dair kanım tasarısı münasebe-
tivle 310 

" - Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeıi arasında yakın ak
rabaları 1952 yılma kadar Türkiye'ye göç 
etmiş olan Türk -asıllı Bulgar vatandaşla
rının Bulgaristan Halk Cumhuriyetin
den Türkiye Orimhuriyetline göç etmeleri 
hakkmda ' Aniasmanm onaylanmasının 
uv-nın bulunduğuna dair kamın tasarısı 
münasebotiyle •" ' 456 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
08 nci maddesinin -değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddelerinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 523 

- Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle 331,376 

R 
Refet Rendeci (Samurun) - 5434 sayılı 

T C Emeklli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi (münasebetiyle 144 

- 506 sayılı 'Sosyal l o r t a l a r Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
daiir kanun tasarısı münasebetiyle 625,626,627, 

655 

- Devlet Güzel Sanatlar Akademile
ri kanunu tasarısı münasebetiyle 176,192,204 

- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 126,135 

- İstanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 
münasebetiyle 163164 
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Sayfa 
- Kooperatifler kamımı tasarısı mü

nasebetiyle 29,52,74 
- Tütün ve tütün tekeli kanunu ta

sarısı münasebetiyle 368,369,371,372,373,374, 
375,376,377,378 

- Usul hakkında 502 
- Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in, 

cenaze törenindeki hareketin, merhumun 
Yargıtay Başkanı olarak tutum ve davra-

s 
Osman Salihoğlu (Sakarya) - 5434 sa- | 

yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesi hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 567,568 

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına döner sermayeden ödenek ve 
prim yardımcı tıp personeline prim veril
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 274 

Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) - Türkiye 
Cıımhuriyeti Anayasasının 68 nci madde- I 
sinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici mad
desinin kaldırılması hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle 

Sayfa 
mşlarına karşı olmayıp şahsını istihdaf 
ettiğine solcuların ve bir kısım öğrencile
rin bu nümayişe birtakım -hakaret teker
lemelerini tekrarladıklarına, hâkimlerimi
zin bunlara sebebiyet vermelerinden duy
duğu üzüntüye dair 303,304 

- Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in, 
cenaze töreninde meydana gelen olaylar 
hakkında 239 

Edip Somunoğlu (Erzurum) - 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 27.10.1960 
tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 
32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik ya
pılmasına, bir ek ve iki geçici madde 
ilâvesine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 740 

- Kooperatifler kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 74 

- Tütün fiyatlarının düşüklüğü sebe
biyle ekicilerin zarar ettiğine dair 244 

Hilmi Soydan (Maraş) - Kooperatifler 
521 j kanunu tasarısı münasebetiyle 49 

Necip Seyhan (Hakkâri) - Hakkâri 
ilçeleriyle irtibatının kesildiğine ve yiye
cek sıkıntısı başladığına dair demeci 85 

Refet S e r a n ' (Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı) - Cumhuriyet Senatosu Bor 
Mineralleri Araştırma Komisyonu raporu 
münasebetiyle 412 429,435,438,440 

Tayfur Sökmen (Cumhurbaşkanınca 

Salih Tanyeri (Gaziantep) - Koope
ratifler kanunu tasarısı münasebetiyle 74 

Cemal Tarlan (Tekirdağ) - Genel se
çimlerin yaklaşmış olması sebebiyle bu
gimden itibaren tatil kararı ittihazım ve 
Cumhuriyet Senatosunun 12 Ekim 1969 
-ünü yapılacak Genel Milletvekili seçmı-
L i sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca 
Türkiye radyolarından yapılacak nihai 
bildiri tarihinden üçgün sonra saat 
15 00 te toplanmasına karar verilmesini 
istiyen Adalet Partisi Grupu Başkanve-

T 

S ü ) -Halledilmesi gerekli memleket 
dert ve dâvalarına ve bunların halli için 
el ve gönül birliği ile çalışılması lüzumu
na dair * * 595 

- Partilerarası üyesi husumet ve neti
celeri hakkında demeci 534,535 

kili İlvas Karaöz'ün önergesi münasebe
tiyle " 563 

Ziya Termen (Çanakkale) - Cumhuri
yet Senatosu Bor Mineralleri Araştırma 
Komisyonu raporu münasebetiyle 399 409 

414,421,427,528 

- Cumhuriyet Senatosu Bor Mineral
leri Araştırma Komisyonu raporunu gö
rüşmek üzere Genel Kurulun 9 Mayıs 
1969 Cuma günü saat 15 00 te toplanıl
masına dair önero-e münasebetiyle 207 
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Sayfa 
- Yargıtay Başkam İmran Öktem'in, 

•cenaze töreninde cereyan eden olaylarda 
mündemiç zihniyete -karşı yüksek yargı 
•orgaıüan* hâkimlerinin yaptıkları yürü
yüşe dair * * 301 

Mustafa Tığlı (Sakarya) - Kooperatif
ler kanunu tasarısı münasebetiyle 38,41 

Gürhan Titrek (Çankırı) - 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 568 

Turgut Toker (Çalışma Bakanı) -
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler eklemesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 623,634,636,637,650 

653,656 
Ahmet Topaloğlu (Millî Savunma Ba

kanı) - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 130,132,131,136 

İhsan Topaloğlu (Giresun) - Cumhu
riyet Senatosu Bor Minarelleri Araştırma 
Komisyonu raporu münasebetiyle 399,427,428, 

435,437,438 
A. Nusret Tuna (Kastamonu) - Ana

yasa Mahkemesine bir yedek üye secimi 
münasebetiyle ' 459 

- Arsa Ofisi kanun tasarısı münasebe
tiyle 100,105,106,114 

- Cumhurbaşkanınca Seçilen üve Zerin 
Tüzüu'ün, gündemde bulunan kanun tasa
rı ve tekliflerinin gündemdeki diğer bütün 
işlerden önce görüşülmesi hakkındaki öner
gesi münasebetiyle 514,515 

- Cumhuriyet Senatosu Bor mineral
leri Araştırma Komisyonu raporunu görüş
mek üzere Genel Kurulun 9 Mayıs 1969 
Cuma günü saat ' 15,00 te toplanılmasına 
dair önerge münasebetiyle 208 

- Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanunu tasarısı münasebetiyle 183,198 

- İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine bu
günkü toplantıya ait iki gündem (bulun
ması sebebine dair önergesi münasebetiyle 509 

- Kooperatifler kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 6,14,16,26,38 

-

S&yfa 
- Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu; Da-

nıştayın bir kararım tatbik etmemekte 
direnen Bakanl ık Divanı hakkında ver
diği araştırma önemesinin bugün gündem
den çıkarılması sebebine dair demeci mü
nasebetiyle 452 

- Türkiye Cumburiyeti A n a y a s a n ı n 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddelerinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle ,521 

RUHÎ TUNAKAN (Manisa) - Tütün ve 
tütün tasarısı münasebetiyle 363,365 

Haydar Tun^kanat (Tabiî Üye) - Ana
yasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bo
zan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 495,497 

- Cumhuriyet Senatosu Bor Mineral
leri Araştırma Komisyonu raporu müna
sebetiyle 417,429 

- Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in, 
cenaze töreninde meydana gelen olaylar 
hakkında 240 

Mehmet Sırrı Turanlı (Adıyaman) -
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna. ek ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 567,568 

Kemal Turgut (Denizli) - Tütün ve tü
tün tekeli kanunu tasarısı münasebe
tiyle 366 

Ahmet Türkel (Ticaret Bakanı) -
Kooperatifler kanunu tasarısı münase
betiyle 22,25,36,38,39,45,46,54,57,61,74,77 

Salih Türkmen (Ağrı) - 506 savdı 
Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 631,641,654 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 32 ve 38 nci mad
delerinde değişiklik yapılmasına, bil
ek ve iki geçici madde 'ilâvesine ve 7163 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 686 

- İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fa-
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Sayfa 
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine ka
tılması hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle 158 

- Kooperatifler kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 49,51 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddelerinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 521 

-

Sayfa 
- Yargıtay B a k a n ı îmran Öktem'in, 

cenaze töreninde meydana .gelen olaylar 
hakkında 240 

Zerin Tüzün (CuıöhiH^aşkanmca 
S. tt.) - Cumhurbaşkanınca seçilen Üye 
Zerin 'Tüzün'ün, gündemde bulunan ka
nun tasan ve tekliflerinin gündemdeki 
diğer bütün işlerden önce görüşülmesi 
hakkındaki önergesi münasebetiyle 512' 

u 
Ömer Ucuzal (Eskişehir) - Anayasa 

Mahkemesine 'bir yedek üye seçimi müna
sebetiyle 459,527 

- Anayasa nizamını, millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 
5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun 
yürürlükten «kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 491,501 

- 506 sayılı ıSosyal (Sigortalar Ka
nununun bâzı' maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna .bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 620,645 

- Cumhuriyet Senatosu Bor Minarel-
leri Araştırma Komisyonu raporu münase
betiyle 442 

- Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanunu tasarısı münabesetiyle 197, 

198,199 

- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 saydı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 ncü maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, Mr ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 711 

- G e n e l seçimlerin yaklaşmış olması 
sebebiyle, bugünden itibaren tatil kararı 
ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 

yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına karar 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili llyas Karaöz'ün önergesi mü
nasebetiyle 553 

- Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmeme ve 
mezkûr kanuna geçici bir madde eklenme 
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 309,. 

310' 

- Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı münasebetiyle 358; 

MANSUR ULÜSOY (Ankara) - Ge
nel seçimlerin yaklaşmış olması se
bebiyle, bugünden itibaren tatil kararı 
'ittihazını ve Cumhuriyet Senatosunun, 
12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimleri sonucunun Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolarından 
yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15 00 te, toplanmasına karar 
verilmesini istiyen Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili llyas Karaöz'ün önergesi mü
nasebetiyle 552! 

Saffet Ural (Bursa) - Cumhurbaşka
nınca seçilen Üye Zerin Tüzün'ün, gündem
de bulunan kanun tasan ve tekliflerinin 
gündemdeki diğer bütün işlerden önce 
görüşülmesi hakkındaki önergesi müna
sebetiyle. 515* 
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Ü 

Mehmet Ünaldı (BaşkanveMli) - Tabiî 
Üye Kâmil Karavelıoğlu; Danıştayın bir 
kararını tatbik etmemekte direnen B a 
kanlık Divanı hakkında verdiği araştama 
önergesinin bugün gündemden çıkarılması 

Sayfa Sayfa 
sebebine dair demeci münasebetiyle 453 

Ragıp Üner (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) -
İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa ek kanun tasarısı müna
sebetiyle. 162 

Mehmet Varışlı (Konya) - Genel seçim
lerin yaklaşmış olması sebebiyle, bugünden 
itibaren tatil kararı ittihazını ve Cumhuri
yet Senatosunun 12 Ekim 1960 günü yapı
lacak Genel Milletvekilleri c i m l e r i sonu
cunun Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye 

radyolarından yapılacak nihai bildiri tari
hinden üç gün sonra saat 15,00 te toplan
masına karar verilmesini istiyen Adalet 
Partisi Grupu Başkanvekili İlyas Karaöz'-
ün önergesi münasebetiyle 555 

Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) - Anayasa 
nizamını bozan, Millî Güvenlik ve bâzı 
fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma
sı hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le 485, 

487,490 
- 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 

27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 ndi maddelerinde 
değişiklik yapılmasına bör ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasamı münasebe
tiyle 673 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddelerinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 521 

- Y a g ı t a y Başkanı İmran Öktem'in 
cenaze töreninde meydana gelen olaylar 
hakkında 228,240 

- 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmî-

birinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna dört elk madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 146 

Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl) -
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 ve 38 ncu maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bîr ek ve iki 
geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 679 680 

706,733,734,735 

- Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 
ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve 
mezkûr ıkanuna geçici bir madde 'eklenm^ 
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 314, 

315 

Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) -
Devlet Gifeel Sanatlar Akademileri kanu
nu tasamı münasebetiyle 209 




