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Hay fa 
— Atatiilîk'üıı nihaimi la.ziz i<;in saygı 

duruşu 4fi 

Sayfa 

BAKANLAR KURULU 

— AcJk bulunan Enerji -ve Tabiî Kay
naklar 'Bakanlığına -Ulaştırma Bakam İXa-
hit Menteşe Mn -atanım aısıımı uygun 'bulun
duğuna ıdaıir" Cumhuru aşk anlığı. tezkeresi 
(3/949) 248 

-— Açık 'bulunan Ulaştımna Bakanlı
ğına ;Cunıhuriıyet ©e-natosu Uilccilk Üyesi 
Jlelhımet Otüıan Tuğrul'un .atanmasının 
uygun .görüldüğüne dair Cunıhurıb aşkarı
lığı 'teakeresi (3/955) 4L7 

— Açılk bulunan Ulaştırma {Bakan
lığına. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baika-
ııı .Naıhiiit Menteşenin vekillik edeceğine 
dair "Cutmlmrbaşkanlığı lesikeresi (3/OöOj 

248:249 
— Allmanyaya yapacağı ziyareıtteıı 

dön'ünseye kadar kendisinle Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı tbranîmı Şevki Atasa-
ğun'un vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/928) 9 

— Barbakan Süleyman DemirePe, 
Bulgaristan'a yapacağı ziyaretten. dünün-
ceye tkadar, Devlet Balkanı Hasan Ditı-
çerlin vekillik «deceğine dair Cuımburbaş-
ikanlığı teakeresi (3/923) 8 

— îBaşbakaıı iSü-lcyıman Doraürel'e. 
Bulgaristan'a yapacağı ziyarete rofakat 
edecek »lan Dışişleri Balkanı Kısan Satiri 
Çağlayangİl'e, (dönüşüne kadar, üc-vkt 
Bakanı HüsaiiiiCttin Ataıbeyİi'nin vekiUiik 
edeceğine .dair Cuıınhurfbaçşkanlığı tezkere
si (3/924) 9 

— Başbakan Süleyman 'Hemirel'e, 
Bulgaristan'a yapacağı ziyarette refaikat 

edecdk -ulan Jisıcrji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Saibit Osman Aveı'ya dönıüyüne 
kadar, Ulaştırma Baıkanı Xaih.it Meılteşe'-
nin veikillik edeceğine dair Cuıtihtınbas-
kanlığı tezkeresi. (3/926) 

— Başbakan Süleyman Detmirel'e, 
Yuguslatvya'ya. yapaıcağı ziyaretten dönıün-
ceye kadar, Devlet Bakanı Hasarı Bin-
çer'in, vekillik edeceğine dair -Cumhurbaş
kanlığı tekçuesi (3/911) 

— Başbaikan Süleyman Domirel'e, Mı
sır'a yapacağı ziyaretten dönüneeye ka
dar, Devlet Bakanı Hasan Dincer'in -vekil-
li:k edeceğine dair Crumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/922) 

— Başbakan Süleyman Demirel'e Yu
goslavya'ya yapacağı ziyarette refaıkat 
edecek Dışişleri Baikanı İhsan Saıbıû Cağ-
layanıgil'e, dönüşüne ikadar, ^Devlet Bakanı 
Hüsara ettin Aitaibcylli',mn v-ekillük edece
ğine dflir Ouındmrbaşjkanlığı tezkeresi 
(3/913) 

— Başbakan Süleyman Denrirel'e Yu
goslavya'ya yapacağı ziyarette refatkaıt 
•ede c ak olan Ulaştıımıa iBaka.ni Naih.it Men
teşeye dönüşüne ıkadar, Enerji ve Tafbiî 
Kaynaklar Balkanı Sabit Osman Avcı'nın 
vdMHilk edeceğine dair Cramhurba^kan'hğı 
tezkeresi (3/912) 

— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
!kam Sabit Osman Avcı'nın istifasının İka-
bul edildiğine, asaleten tâyin yapılıncaya 
kadar, İKI Bakanlığa Sanayi Bakanı Sa-
lâlıatıtin Kılıç'uı vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı teskeresi (3/942) İSO 
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Sayfa 
— Fransız eski Devlet Başkam Char

les De GauHe'üıı cenaze törenine katılmak 
üzere Fransa'ya gidecek olan Başbakan 
Süleyman «DesıürPİ'e, dönüsüne kadar, Dev
let Bakanı Hasan Dinçer'nı vetfcİliık ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/932) 83 

— -Vazife ile yur t dışma •g.iıdeceık 
olan Devlet Bakanı Turthan Bilıgin'in dö
nüşüme katlat1, Devlet Baıkaıııı 'Hüsamjet-
tin Atabeyli'nin vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı ite^kersesi (3/941) 180 

— Vazife ile yurt dışma gidecek .olan 
Oenelük ve Spor -Bakanı İsmet Sezgin'e, 
dönüşüne 'kadar, Çalışma Baıkarnı ıSeyfi 
ÖztüHk'ün vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/940) 180 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim 'Bakam Orhan Oğuz'a, dönü-

, ne G'iadar, İmar ve İslkân Bakanı Hay rast-
tliiı Nakİboğlu'ııun vekillik edeceğine dalir 
Comlıurbaşkanlığı (tezkeresi (3/938) 181 

— Vazife üe yurt dışına gideceık olan 
II i Mî Savunma Bakanı Ahmet Topaioğlu'-
na, dönüşüne İkadar, Tarım Bakanı llhaimi 
Krtem'ia vekillik edeceğine dair Cumıhur-
başkaniığı tezkeresi (3/939) 180:181 

— Vazife ile yurt dışına giden Bayın
dırlık Bakanı Turgut Gülez'e, dönüşü
ne kadar, Sanayi »Bakanı Salâhattin Kıîıç'-
m, vekillik edeceğine dair Cumihurbaşkan-
hğı t^akeresi (3/909) 6 

—- Vazife ile yurt dışma gklen Çalış
ma Bakanı Seyfl öztüi'k'ün, dönüşüne 'ka
dar, Devlet Bakanı Hüsamettin Alabeyli'-
nin vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezikeresi (3/907) ö 

— Vazife İle yurt dışma giden Devlet 
•Bakam Turhan Bilgin'e, dönüşüne (kadar, 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin 
veıkillük ed-eeeğiııe dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/956) 417 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan .Sabri Çağla ya ngil'e, dönü-
.süne kadar, Devlet Bakanı Hasan Diıı-
ecr'in veikilisfc edeceğine dair Cıiinhurbaş-
;k*ııhğı tezkerem (3/937) 180 

Sayfa 
—- Vazife ile yurt dışına .galen Dışiş

leri Baıkanı thsan Sabri Çağlayaııgil'e, 
dönüşüne ikârlar, Devlet Bakam Hasan 
Dinçer'in vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/938) 219 

— Vazife i-le yur t dışına gid«n Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayaniğit'e, 
dönüşüne kaadr, Devlet Baıkanı Hasan 
Dineer'in Tekillik -edeceğine dadr Cum
hurbaşkanlığı (tezkeresi (3/919) 7 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakam İhsan Sabri Çağlayaııgil'e 
dönüşüne kaidar, Devlet (Balkanı Hasan 
Dinçeran vekiHik edeceğine dair "Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/966) 7Ü9 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakkam İhsan 'Sabri Çağlayangil'e, 
dönüşüne ıkada-r, Devlet Bakanı Hüsaım&t-
tin Atabeyli'nîn vekillik edeceğine dair 
Camhurbaşkanlığı ıtcdkeresi (3/921) 8 

— Vazife lilıe yur t dışına giden Dışiş
leri Bakam İhsan Sabri Çağlayatıgil'e. 
dö-uıüşüne kadar. Devlet Bakanı Hasan 
Dineer'in vekildik .edeceğine dair Ouoıhur-
başikamlığı tezkeresi (3/929) 9 

— Yazsfe ile yurt- dışına giden Güm
rük ve Tekel Bakanı Ahmet thsan İBirin-
cioğlu'na, dönüşüne kadar, Devlet Bakam 
Hasan DineeHm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/910) (i 

— Vazife île yurt dışına giden İmar 
ve İâkîm Bakanı Hayrettin Naıkiboğlu'na 
Devlet Bakam 'Hüsamettin Atabeyli'nin 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı 'tezkeresi (3/916) 7 

— Vazife ile yurt dışma ^klen İmar 
ve İsıkân Ba:kîtm Hayrettin Xaldboğlıı'na 
dönüşüne İkada r, Deflet Bakanı Hasan 
Dİneer'in vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/915) 7 

— Vazife ile yurt dışına gklen Köy 
İşleri Bakanı Turhan Eapanh'nm, dönü
şüne feadar, Devlet Baıkanı Hasan Dhı-
eer'in, vekillik edeceğin'e dair Cuıiühurbaş-
kanlığı tezkeresi (3/908) 5 



— 5 — 

Sayfa 
— Vazife ile yutft dışına giden Maliye 

Bakanı Mesut Erez'e, dönüşün* kadar, 
•Sanayi Baıkanı Salâhaıttin Kıhç'm vefeüL 
lik edeceğine dair ;OuımhAiııba§lkanhğı tez
keresi •(3/919) 8 

— Vazife iie yur t dışına giden Millî 
Eğitim Balkanı Orhan Oğuz'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Balkanı >Hasa;n Dinçer'in 
vekillıiik edeceğine dair Cnıırnhıuibaşkanlı-
ğı teskeresi (3/927) 9 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitini 'Balkanı Orhan Oğuz'a dönüşü
ne Ikadar, Devlet Bakam Hüsamettin Ata
beylinin 'vekillik edeceğine dair 'Cuım'hur-
başjkanlığı tezkeresi (3/930) 7 

— Vazife ile yurt dışına giden .Mîllî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dö
nüşüne ikada r, Devlet Bakanı Hasan Din
çer'in vekillik (edeceğine dair 'Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/933) 63 

— Vazife öle yurt dışına, 'giden Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakam Vedat 
Âli Özkann, dönüşüne (kadar, Çalama 

Sayfa 
Bakanı Sey.fi öztürk'ün veldlük edeceği
ne daür Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/925) 9 

— Vazife ile yurt -dışına giden "Tarım 
Bakanı İlhantf Ertem'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Hüsamettin Ataibeylî'nİn 
vekillik edeceğine dair Cıtmhurbaşkanlı-
ğı tezkeresi (3/920) 7:8 

— Vazife Be yurt dışına giden Tarını 
Balkanı îihami Ertenı'e 'dönüşün* Ikadar, 
MaJiye Bakanı Mesut Erez'in -vekilLük 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı teske
resi (3/914) 6:7 

— Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Balkanı Gürhan Titrek'*, dönüşüne kadar, 
Devlet 'Bakanı Hüsaınıattin AtabeyM^nin 
kiUüc edeceği ne dair Cunıınurb aşk anlığı 
tezlkeresi (3/967) 709 

— Vazife iîıc yurt dışına giden Ticaret 
Balkanı Oünhan Titrek'e; dönüşüne kadar, 
Ulaştırma Baıkanı Naıhit Men-teşe'nia ve-
•killik edeceğine dair Oumihurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/918) 7 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şid
det hareefctleri doğuran hususlara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/40) 182:184 

— Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
Lûtfi 'Bilgen'in, îçel iline bağlı Gülnar 
ilçe belediyesinin •gecekondu önleme ^böl
gesi inşaatına dair Senato Araştırması 
isti(yen önergesi (10/37) 186:183 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Ekrem Özden'İn, İstanbul'un Sağ
malcılar ive Esenler mmtakalanııda vıı-
knbulan Kolera hastalığına' dair Senato 
araştırması fetiyem önergesi (10/36) 181:182 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Meihm-et Hazer'in, üniversite ve yükselt 
okullarda vukubulan boykot, işgal ve di
ğer hâdîseılere dair Senato araştırması §s-
tiyen önergesi (10/38) 184 

— 'Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Şevket Koksal "in, fetanibul*un Sağtmalcı-
la-r ve Esenler mıntaıkailarmda vu>kwl>nlan 

Kolera hastalığına dair Senato araştır
ması ist iyen önergesi (10/35) 185:183 

— Cumhuriyet SeiKutosu 'Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilc'k ve arkadaşlarının TRT 
.mm istatüsü ve kuruluşuna dair Senato 
araştırması 'istiyen önergesi (10/39) 184:185 

—• 'Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri •Özdilek ve arkadaşlarının, aısayiş ve 
anarşist eylemler ikonuıısnda Irîr genel 
göt'üşme aşılmasına dair önergesi (8/18) 444: 

— Cunıhuriycit 'Senatosu Talbiî Üyesi 
Suphi Günsioytraık'ın, THY Anonim Or
taklığı .ile Uçak Servisi Anonim Ortakhğı-
nııı durumuna dair Senato araştırması is
tivan önergesi (10/33) 100:106,188: 

197,223:241 
— Denizli Üyesi Hüseyin Atmacamın, 

Afyon 'akiminin smırlandınlmıaısı Hükü
metçe kararlaştırıldığı bir devrede bir 
Amerikalı'nın, «Türkiye'de afyon kaçak
çılığını yöneten şebekenin içinde yasama 
dokunulmazlığı 'bulunan .bâzı 'kişilerin do 
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Sayfa , 
bulunduğu» yolundaki beyanının doğra 
olup olnıadığmı ımeydana eıkarmaik üzere 
bir Cumhuriyet Senatosu Araştırana Ko
misyonu kurutmasını istiyen önergesi 301: 

302 
— İller -Barakası ve baraka tarafından 

kurulan Sımel Şirketinin 'sorumluları 
hakkında -kurulan Araştırana 'Komisyonu 
süresinin bir ay daha uzatılmasına dair 'ko
misyon Başkaaılığı -tezkeresi 51,220 

— İstanbul üyetsi Ekrem Özdenin, 
İstanbul'da zuhur eden Kolera hastalığı 
ile ilgili Araştırma önergesi 148 

— Kars Üyesi Sırn Atalayin, Uomi-
rel yönetiminin Doğu - Anadolu ikaîkm-
•masına engel olan 'tutumu ıhaikkmda 'Cum
huriyet Senatosu araştır ması açılması ve 

ÇEŞİTLİ 

— Adale* Partisi Grupu Başkanı Ah
met. Xusre>t Tıma'nın; dost ve ikardeş Pa
kistan Müll&tine uğradığı -clîra felâket uîo-
layısiyle, Cumhuriyet Senatosunun tees
sürlerinin duyurulmasının karara bağ
lanmasını iıstâyen Önergesi -62 

— Adalet Partisi Grupu Başkanlığı
nın Grup Yönetim 'Kurulunun tenkili 
hakkındaki yaızısı 12 

--- Atlalct Partisi Grupu Başkanlığı
nın; Türkiye Cumhuriyeti; ile Ameriktî 
Birleşik Devletleri arasında akdolunan 
•kredi anlaşması konuusnda ıkurulan Araş
tırına Komisyonunda açılmış bulunan üye
liğe istanbul Üyesi Halûk Berkol'un aday 
gösterildiğine dair teskeresi 97 

— Adalet Partisi Grupundain vâki isti
falar 'doLayısayle -oranın bozulduğu hak
kındaki .müracaatlar üzerine yapılan 'top
lantıda, A, P, si Grupu üye isayısı 92 ye 
düşse dahi, komisyonlarda temsil nisbeti-
ıiıin d'eğişmiyeeeğme dair Danışma. Kuru
lu kararı 230:223 

— Anayasa ve Adalet 'Komisyonu 
Başkanlık 'Divanının tevkii 'olunduğuna. 
dair Komisyon Başkanlığı 'tezkeresi. 558 

—• Başbakan Süleyman Demirel'e 

Sayfa 
araştırma -komisyonu 'kurulmasına dair 
önergesi. 559 

— Kars üyesi 'Sırrı Atalay'ın; sion 
beş yıl içinde açılan ve 'kullanılan kredi
lerin •ekonomik ve sosyal .kalkınmadaki 
katkı ve etkilerini incelemek üzere, Cum
huriyet Senatosu Araştırına föumfejytHiu 
'kurulmasını istiyen öııeııgesi 4-18:422 

— 30,5 milyon dolarlık Tünk - Ameri
kan Kredi Anlaşması hakkındaki Araş
tırma Komisyonu çaiışma süresinin »otuz 
gün uz at ılımasına daıir Komisyon Başkan
lığı -tezkeresi 41,181,485 

— Türk Hava Yollan ile Uga.k Ser
visi Anonim Ortaklarının faliyetler-i (ko
nusunda kurulan Araştırma Kamisyoınu-
nmı Başkanlık Divanının teşkil edildi
ğine 'dair Komisyon Başkanlığı teskeresi 710 

İŞLER 

Yugoslavya'ya yapacağı ziyarette refa
kat edecek olan Bursa, 'Üyesi Şeref Kaya
lara , Anayasanın 78 net maddesi gere
ğince smüsaade verilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi D :10 

— Başbakan Süleyman Demirel'e 
İBuligaristıra yapacağı ziyarette refafcaıt 
edecek olan Huş Üyesi İsa Bingöl'e Ana
yasanın 78 ııeii (maddesi •gereğince mü
saade verişmesine dair Başbakanlık teako 
resi 10 

— Başkanlık Divanı seçimlerine 'esas 
tutulacak da gutun cetveli 'hakkında gö
rüşme. 12:15 

—• 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 21 nci maddesinin 4 sucu fıkrası
nın Anayasaya aykırı olduğundan ipta
line karar verildiğine dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı -tezkeresi (3/954) 418 

— 5 . (j . 1965 .tarihli 625 sayılı Ka
nunun 1 nci, 13 mcii maddeleri ile S nei 
maddesinin -ikinci, üçüncü ve dördüncü 
fıkraları ve 48 nci ımaddesinkı özel okul-
Larla ilgiM hükmünün Anayasaya aıykırı 
'olduğundan ipitaK-ne ve iptal 'kararının 
9 . 7 . 1971 gününde yürürlüğe girmesine 
dair Anayasa "Mahkemesi 'Başkanlığı tez
keresi. 03S:f>39 
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Sayfa 

— 1971 yılı (Bütçe Ikanunu tasarısı
nın ıgftnüşüîoijeısi şekü ite ilgili Damış-
ma Kurulu [karan 710:712 

— 1170 sayılı Kanunun geçici 
bininci maddesinin (bilinci cümlesini ftajfcî -
ıbeden kısımla, jgeçicii ffikmıei maddecinin 
Anayasaya aykırı (olduğundan iptalime ve 
iptal ihülkmıünün 15 . 7 . 1971 torihiınde 
yürürlüğe girilmesine tkarar ver-iMiğıriue 
dair Anayasa üVlaihkemesâ (Başkanlığı tez
keresi 710 

— ıBdrleşımİB tMÜMeıtler Kurulumun 
XXV <noi döneım, Itoplanıtı-Larma (katıla
cak Antalya Üyesi Mehmet Pıraltı'ya 
Anayasanın 78 noi ımaddesi ıgereğincö ımü-
saıade verihmeısirüe dair DBaşbalkaııhik tez
keresi 10 

— Cumhuribaşkanına, Federal !AJ<-
manya'ya yapacağı ziyarette refalkaıt ede
cek -olan, Oumıhuriyeıt Senatosu Kars Üye
si Sırt ı Aıtaılay, Muğla, ı'Üyesi îlyas Ka-
raöz'e Anayasanın 78 mıcii ımaddesi gere
ğince .mlüsaade verilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi 10:11 

— ıC. H. Partisi Grup Yönetim Ku
rulumun teşkil edildiğine dair Grup Baş-
kanrvefeiUıiğd ;tezkeresi 27 

— Cumhuriyet Senatosu Danışma Ku
rulunun, Genel 'Kurulun çaıhş'ma saatleri
nin ıSalı, Çarşamba ve (Perşembe (günleri 
saat 14 - 1 9 olarak aıyarlaımıasııta dair (ka
rarı. 596 

— ıCuımhurciyet Senatosu Taıbiî Üyesi 
Fahri özditek ve ankadıaslarmıın, lasayîş 
ve anarşik eylemler îkonusıında ıbir genel 
'görüşme aeılanasına 'dair önergesi (8/18) 597: 

630 
— ;öumihuri(yei, Senatosu Taibdî Üyesi 

Faıhrİ lözdileik ve ;aıfkadaş^armm, ıaısayi§ ve 
anarşist eylemüer (konuşanda ıbir »genel gö
rüşme açılmasına dair lömeâ gesi (8/18) 640:647 

— De Gaıuılte'ün .ölümü dolayısısyle 
Cumhuriyet iSenattosuınıca labraan 'karar 
•üzterinte gtöndıerilen Itariyıet telgrafına, 
Fransız Semaıtıosu Başkanı /tarafından ve-
len cevap 249 

— Doğu Pakfetan felâketin dle ilgili ola
rak Cuımüıuriyet Senatosunca alınan 

Sayfa 
karara Pakistan [Milletinin Türk İM'iLleıtiıne 
teşekkürlerini Ibe-Brten eevabi yazıya dair 
Dışişleri Balkanlığı 'tezkeresi. 147:148 

— Fransa IÖSIM Cumhurbaşkanı Gene
ral ıDe Gaulle'ün vefatından duyulan ıtees-
sürün 'Fransa [Senatosuna fbildİTÜm'esini is-
itiyen A. ,P., C. ıH. ıP., O. P., Kontenjan 
ve .Milli Birlik Grupları başkan ve başkan-
•vakiU'errne'e inuzıalı önerge 50 

—• Güven [Partisi Yönetim Kurulu
nun teşkil -edildiğine dair Grup Başkan-
vekilliği tezkeresi. 28 

— Hatay Üyedi (Mustafa Deliv'eH'niın 
Ö43 sayılı sözlü soruşumu, 'geri aldığına 
dair Başkanın sunusu 446 

— Karma Bütçe Kamüsyonıu Başkam-
lık Divanının teşkil olunduğuna dair 
•mezkûr Komisyon Başk'amhğı teskeresi 302 

— Kara Üyesi S i m Ataılay'ın; Çar
şamba günü toplantılarının denetimle il
gili (konulara ayrıldığı halde gündemde 
soruların yer almadığından, 'gündemin 
tanzimi konusunda kendisine söz veril
mesini îstiyen lönergesi 342:343 

— Kars Üyesi Sırn Atalay'ın, güm-
dem.de ibıılıunan denetimle -Siğili Ikoraulıarm 
sonuç landıralaibilmesi için Genel {Kurulun, 
Salı, Çarşamba ve tPerrşembe günleri saat 
10,00 - 13 iOO ve 15,00 - 19,00 arasında top-
lammasına ve her çalışma günü gündemin
de denetimi, yasama ve sair 'konularla ilgili 
•maddelerin tam olarak yer allmasına dair 
lönergesi. 464:466 

— Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın; Genel 
Kurulun, Birleşik toplantı yapılmayan 
Çarşamba günleri de içtima etmesini isti-
yen, önergesi 219 

— Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın; 18 nci 
birkşümde yaptığı teklifim Başfkanlıfkça 
yanlı? anlaşıldığına dair (önergesi 368 

— Kars Üyesi Sırrı Atalay r e Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu'nun; Tartm Üye 
Mueip Atalkh*ya verilen cezanın kaldırıl-
ması, bu ceaa fcaldınlaıadığı takdinde aynı 
şekilde ağır soz sarf eden Bitlis Üyesi Or
han Kiiriimıoğlu'na da ceza. verilmesini ta
zammum elden önergesi 692:701 

http://dem.de
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— Kitaplıfk Karana Komisyonu Baş
kanlık Bivanmnı teşkil olunduğuna dair 
adı geçen komisyon başafcnlığı tezkeresi 417 

— .Kontenjan Grupu Başkanlığına Ce
mal Madanoğlu, Genel Sekreterliğine Âdil 
Ünlü, Yönetimi Kurulu üyeliklerine Zerin 
Tüzün ve Mehmet İzmen'in seçildikleri-
ne daıir Grup Başkanlığı tezkeresi 249 

— Malatya Üyesi Haımıdi -Özer'in, fbir 
<;ok üyelerin oruçlu bukuımıalan sebebiyle. 
Genel Kurul toplantılarının -haftada ile 
gün ve saat 1-3,30 - 16,30 olarak kararlaş
tırılmasına dair önergesi 28 

— Millî 'Birlik Grupu 'Başkanlığının; 
Grupa dâhil üyelerin adlarını 'bildiren r e 
Başkanlık Dîvanı seçimlerinde bu sayının 
dikkate alınmasını dstîyen yazısı Lî 

— Millî Birlik Grupu Yönetim Ku
rulunun teşkil edildiğine 'dair Grup Baş
kanlığı tezkeresi 33:34 

— Millî Eğitimi Komisyonu 'Başkan
lık Divanının teşkil olunduğuna dair tez
kere. 559 

Sayfa 
— Millî Savunma Komisyonu I>aş-

•kanlığma- Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki 
Atasağnnun seçildiğine dair teskere. 559 

— 19 . 3 . 1969 günlü 1136 sayılı 
Kanunun 38 ne i maddesinin (f) bendin
den sonra gelen üçüncü fıkrasının Ana
yasaya aykırı olduğundan iptal edildi
ğine dair Anayasa M alık o m rai Başkan
lığı tezkeresi 710 

— Tabiî "üye Fahri Öadilak ve arka
daşlarının, asayiş ve anarşik eylemler ko
nusunda bir genel görüşme açılmasına. 
dair önergesi 560:585 

—• Tabiî Üye Mucip Ataıldı'ya, sarf 
ettiği bir cümle sebebiyle takbih cezası 
verilmek 682:633:684:686 

— Tabiî Üye Muzaffer Yurdakuler'-
•îi]. Gene! Kurulun, seçin*]er ııetie denin
ceye 'kadar, her iğim saat 14,00 -te toplan
masını ist-iyen önergesi. 29 

— Yılbaşı .münasebetiyle '30.12 .1970 
tarihinden 5 . 1 . 1971 gününe kadar ça
lışmalara ara verilmesine dair A. P,, C. H. 
P,, G. P. ve M. B. Grupu adına verilen 
önerge 445:450 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— A, P, Grupu Başkanı Ahmet Xus-
re-t Ttuıa'mn; Elâzığ Üyesi ıSaîâm Hazer-
dağYya cevaben; okuduğu zabıtlarda kas
ti bir atlama yapılmadığına ve olduğu gi
bi 'Barakana ^tevdi ettüğne -dair 441:442 

— Adalet Partisi Grupu Başkanı Ah
met Xusret Traıa'mn, Grupun ve Hükü
metin her zaman iimıraikabeye amade bu
lunduğuna dair 369:3T0 

— Adalet Partisi Grupu Başkanı 
Ahmet- Xusret Tıına'mıi; İçimleri Bakanı
nın ayın sözleri, sağ ve sol ideolojik ha
reketlere '.matuf olnıaık üzere daha e-v-
velıki konuşmalarında da ifade •ettiğine. 
burada müşahhas bir •boyanın bulunma
dığına, G. II. P. Grupu Başka nveıkili Fik
ret Giindoğan'ın, üaıkana h-aıkarct mahi
yetini taşıyan sözlerini geri almasına 
dair • 410:412 

— Adalet Partisi Grupu Başkanı Ah
met Xusret Tuna'mn; Kars Üyesi Sırrı 
Ata]ay:a esvaben: de/rıuki'a-sinin anapren-
si-pl erinden birisinin de kararlara hürmet 
olduğuna, muhakkak bizim -dediğimiz doğ
rudur tarzındaki 'bir düşünc-enin demok
ratik nizamın müdaıîlerinden beklenetmi-
yeeeğine dair 382:384 

— Afyon Karahisar Üyesi Musa Kâ
zım Karaağaçlıoğlu'nıııı: teknik persone
lin tatbitka başladıkları grev münasebe
tiyle 461 

— Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata*-
mn; gençlsk olayları ve İstanbul Kültür 
Sarayı yangını haklan-da 206:208 

— Ankara Üyesi Turgut Cebe'ran; ta-
ı-î-hî büyük hâdiselerin toplumlar üzerin-
ıdeki tesirlerine ve bunların jîiderilme-
sine dair 174:177 
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Hayta 
— Başbakan Süleyman Demire!'İn; 

Anayasanın viday .gösterilmesini ve grup 
'karan alınmasını ımen-ettiği :.bir konuda 
siyasi parti yetkilileri ile yapılacak te-
maısla. aday 'tesbiti'nln Anayasaya aykırı 
düşeceğine dair 7G:78 

— Başkanın Cumhuriyet 'Senatosnı-
nuıı onuncu yılının ilk toplantısını açış 
söylevi, 5 

— Başkanın; yeni yılın nmemleiketimi-
zc, im illetlimiz e ve üyelere hayırlı ve uğur
lu olması, Büyük Atatürk'ün «Yurtta 
sulh, Cihanda sulh» prensibinin içte ve 
dışta ça'ışm alanımızda rehber aknimasma 
dair 458:459 

— Başkan Tekin Ariburun'ım; üye
lerin hakkında gösterdikleri tevaccühe 
teşökkür 82 

— BiÜils Üyesi O ııhan dîürümroğlu'-
nıın; kürsüye erkan bâzı üyelerin Anayasa
nın 79 neu maddesine sığınarak, mem
leketli yakmak pahasına da olsa, 'birtakım 
sorumsuzca konuşmalar yaptığına dair 415: 

417 
— Cumihurbaşıkanmcıa IS. C Kasını 

Gülek'İn; İstanbul Kültür 'Sarayı yangını 
ve eslki eserlerin müzeden çıkarılmaması 
lüzumuna dair 163:164 

— Cumhurbaşkanınca Seçilen "Üye 
Osman İE&fcsal'ın; Yurdun 1970 yıiıoda 
içimde bulunduğu manzara ve sebepleri .ile 
dilinimim normalleşe'bilıuesi yollarına dair 

211:212 
— Cıısmlhui'başkanmea £5. Ü. Sııad 

Hayri Üngİiplü'nün; Başkan seçiminin 
uzaması karşısında Başjkanm Da<m$-
ma Kurulumu toplıyarak Başkanlık Di
ninin diğer üyelerinin seçimini mümkün 
kılaealk flbdr 'neticenin istihsaline gayret 
sarf etmesine dair 73:74 

— CiDinhurbaşkamnea S. Ü. Tayfur 
Sökmen; Ataıtürk'im 'başardığı işlıerin fbü-
yüMüğünü befoten 46:47 

— Cumfhuııbaışkaıımca Seçilen Üye 
Tayfur iSökmenUtı; Başkan seçiminin uza
masının baışında alay (konusu, rejim 
'düşmanla nma fırsat verdiğine, parti ve 
gıııp farkı ^özetınıekısizhı bir 'üyenin Baş-

Sayfa 
kan seci İm esimde birlesilmesi gerdktiğine 
•dair 33 

— Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tayfur 
•Sökmen'İn, C. H. P. Genel Başkanı İsmet 
İnönü'nün anarşik hareketleri kınayan 
'konuşmasından duyduğu memnuniyete dair 

380 
— Ciümjhunbaşkaıunea S. Ü. Tayfur 

Sökmen; son zamanlarda .meydana gelen 
öğrenci hareketlerine, Atatürk'üm sol 
davran ıslardan d a sağcılık ikadar nefret 
ettiğine dair 72:73 

— "Cniirıhuı-başkanınca Seçilen Üye 
Zerin Tüzün'ün, Anayasa Mahkemesinin 
özel yüksük okullarla ilgili .karnın mad
desinin iptali haıkkında aldığı karar, ha-
zırlanacak yeni karnında dikkate alınması 
•gerekli hususlara dair 591:592 

— C. H. Partisi Grupu Başkanvekili 
Fikret Günde ğan'm, ideolojik iharelketıle-
rin C. II. Partisinin Genel Başkanı ile. 
birlikte karşısında yer aldıklarına, A. Par
tisinin -bu dâvayı halledomiyeceğine ve 
A, Partisi İktidarına, Anayasayı her han
gi bir .Halitasından deldi mniycceılderiııe 
dair 412:415 

— Çalışma Bakanı İSeyü Öztürk'im, 
•emekli aylıklarının % 70 e 'intibak 'ettiril
mesi gibi çok zaman alacak 'bir işin, ıaJı-
ııaıı tedbirlerle, Ocaık 1971 'tarihimden ev
vel ikmâl edileceğine dair 112:113 

— Çanalkkale üyesi Ziya 'Terimen'-
in; mmıılccktin İçimde buulnduğu sosyal 
.durum, öğrenci hareketleri ve 'bunları do
ğuran sebeplerle hal çarelerine dair 170:174 

— Denizli Üyesi Hüseyin Atıuaca'mn; 
öğretmenlere ikarşı yürütülmekte elan ha
reketlerin sistemli (bir hal aldığına dair 110: 

111 
— I>enizli Üyesi Hüseyin Atamaca'nııı; 

Personel Kanunu tatbikatından doğan 
aksaıklıkların îbiran evvel hallediîmeeine 
dair 594:596 

— Denizli Üyesi Hüseyin Aıtmaca'-
nuı, tütün piyasasının, sömürüye meydan 
vermiyecek sakilde açılmasına, baş fiyatla 
birlikte taban fiyatının da ilânıma ve Te-
'kel İdaresinin satınıaJdığı üzüm fiyaftları-
ınn yükseltilmesi gerektiğine dair 294:296 



Sayfa 
— Denizli Üyesi Hüseyitı Atmaca'-

nııı; tütün ve ikuru üzüm fconusunda yap
tığı konuşmasınm Bakan tarafından yan-
•lig yorumlandığına dair ^ 365:367 

— Devlet Bakanı Hüsaınettdn Ata-
beyli'nin; Aııkara'daki banka soyguncu
larının, olayın ehemmiyetine ve zanlıların 
•karakterine uygun şekilde takibedildiği-
ne, takibatın tamamen kanuni şekilde ce
reyan ettiğine dair demeci ve Tabiî Üye 
Haydar Tuııçkanat'm cevabı 687:6Ü2 

— Dışişleri Bakanı İhsan Satbri Çağ-
layarKgil'İTi; demokrasilerde :hiiküuıetlerin 
kaderlerinin Meclislerde tâyin olunduğu
na, siyasi iktddarlann ise seçimlerle taıay-
yün -ettiğine dair 554:556 

— Diyarbaıkır Üyesi Selâhaittin Cizreii-
oğlu'nun, yurdun İçinde bulunduğu güç 
duruma, menıtektin huzura ikavuşaıbilıme&i 
için Hükümetin ve iktidar partisi grupu-
ııun gerekeni yapmasına dair 635 :638 

—• Elâzığ Üyesi Celâl Eııfcıığ'uaı; bop-
hum olayları, anarşik hareketler karşısın-
da Parlâmentonun alacağı tedbirlere dair 

549 ;554 
— Elâzığ Üyesi Saldın Hazerdağlı'-

nın; 20 nei Birlerimde A. P. Grupu Baş
kam Ahmet Nusret Tuna'nm 'okunduğu 
tutanakta eksikler bulunduğuna dair 440 

— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
ltanı Xahit -Meııteşe'nin. 'tütünde taban fi
yatının tatbik edilemiyeeeğine, mühim ola
lım ortalama alımların ekiciyi ta'tmıiıı et
mesi olduğuna, Tekel İdaresinin destekle
me aliuilan.na devanı edeceğine ve piyasa
nın da zamanında açılacağına dair 290:297 

— Eskişehir Üyesi Ömer Uzuenl'm, 
Başbakan hakkındaki Araştırma Hazırlık 
Komisyonu raporunun Birleşik Toplantı
da kalbulü münasebetiyle bir gazetenin 
«Dcmirel'i paralı askerler (kurtardı» sek
lindeki başlık münasebetiyle 209:300 

— Eskişehir Üyesi Ömer Ueuzal'm; 
Genel Kurulda salt çoğunluğun temini 
için; üç birleşim bulunonıyaıi üyenin izin
siz sayılması hükmünün bir .birleşim ola
rak tadiline, yoklamaların Mrleşimin acı-

10 — 

Sayfa 
lış ve kapanışta olınıaik üzere ild defa 
yapılmasına ve yoklannada buluıımıyan-
ların adlannm tutanak 'özetinde neşrine 
dair 686:687 

— Gaziantep üyesi Salih Tanyeri'-
niıı; kamu personeli ile -eemlklilerin için
de bulundukları huzursuzluklara dair 557 : 

558 
— Giresun Üyesi İhsan Topatoğiu'-

nun, 'teknik personel direnıişme, tefenük 
personelin yetişmesdndeki güçlük ve özel
liklere, yatırımcı Devlet dairelerinden bü
yük sayıda aynlaıılar olduğuna dair 634:635 

— Gümrük ve Tekel Bakanı Atenet 
İhsan 'Birincioğhı'nun; Denizli üyesi Hü
seyin Atnuaca'ya cevaben; uygulanan ted
birlerin ekici lehine olduğuna. Anayasanın 
52 oıei maddesi hükmünün umuımi olup 
Bakanlığının Tekelle ilgili maddeler üze
rinde görevli 'bulunduğuna dair 368:369 

— Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İh
san Birineioğlu'nun, ekici tütün piyasası
nın mümkün olduğu kadar erken açıJması 
hususumda 'Tekel'in görevli buhımma'masî-
na rağmen ihtiyaç nisbetinde yapılan 
almıla.ria daima ımsiistaıtosılm 'lehinde ha
reket edildiğine dair 334:337 

— Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet 
İhsan Birİncİoğlu'nun; tütün alımlarında 
gereken bütün tedbirlerin alınacağına ve 
tütün piyasasını da erken açmak için gay
ret sarf ettiklerine dair 557 

— te-işleıiı Bakanı Haldun İlenteşe-
oğki; Kars Üyesi Mehmet Hazer'e ceva
ben; Hükümetin her türlü 'anarşist hare-
ıketin karşısında bulunduğuna, Hükümetin 
Anayasa ve diğer kanunlann hükümleri 
dışında hiçbir eylem içine girmiyeceğine 
dair 372:377 

— İçişleri 'Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun; Parlâmento kürsülerine (getiri
lecek konuların objektif ölçüler ve re
alist kraterler taşıması gerektiğine dair 213:219 

— İçişleri iBafcanı Haldun Meıiifcese-
oğlu'nuıi; Tabiî Üye Haydar Tunçjka-
nat'a cevaben; anarşik hareketlerin ön-
lenebilnıesi için Jgerekli Ikanuni tadibir 
tekliflerinin ileclise intikal •ettirildiğine; 

http://Xah.it
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idari tedbirlerin üniversiteler ve Hükü-
'metin işlbirliği halinde çdk da>ha müessir 
olacağına, esas tetdıbirin ise, bvl ideolojik 
köklere dayalı anarşist teşekküllerin (ar
kasından siyasilerin ve siyasi teşekkülle
rin çekilmesi olduğuna dair 403:409 

— tmar ve İskân 'Bakanı •Hayrettin 
Nalkiboğhı'ımıı; İstanbul Kültür Sarayı 
yanığını hakkında adlî ve idari tîtMttkat 
davamı ettiğine dadı* 213 

— İstanbul Üyesi Ekrem ttedenSn; 
hastanelerin birçoğumla paranın 'birinci 
plâna 'geçerek faikir vat&nıdas'lara bakıl
madığına, bu suretle Anayasanın 49 nen 
maddesu hükmünün yerine getirilmediği
ne dair 545:54S 

— istanbul Üyesi Ekrem öa&en'dn; 
•İstanbul Kültür Sarayı yangım, yurt içirı-
detld -huzursuzluk ve bunların sebepleri 
•haManda • 308:211 

— İstanbul Üyesi Halûk BerkoIMn; 
'hekimler ve sağlık personeli direnişime 
dair 459:461 

— İsitanbul Üyesi Mebrure AksıoLey'-
in ; Atatürk'ün, ölüm yıl döıiiümıünde, fa-
lkül*e duvarlarına asılan resimlerinin par
çalanıp atıldığına dair 92:93 

— İstanbul Üyesi Mebrurse Aksoley'-
in, emekli, malûl, dul ve yatimlerinin ay
lıklarının biran evvel ayarlanmasına, 'bu
na dair ıka.nun yürürlüğe girinceye '.kadar 
ibraMktra 'da % 50 n'İsbatinde avans veril-
ımesinin yoninde -olacağına dair 29S;299 

— İstanbul Üyesi Osman Zeki Crü-
jnüsoğlu'mm, Başkanlık 'Seçimlerinin so-
mıçlaıi'maması yüzünden Parlâmentonun 
çalışamadığını, -halklarında Genel Kurulun 
temayülü tebellür edenlerin kendil'eriae 
düşen görevi yapmaları gerektiğine dair 

26:27 
— İamir Üyesi Mümin Kırk'mn; açıl

ması çok yaklaşan Ege -efkiei tütün piyasa
sı ile illgili 556:557 

— Kars Üyesi Mehmet Hazer%ı, Ana-
yasa Mahkemesinin iptaline -karar veril
diği $25 sayılı Kanunun birinci ımaddesi 
şümulüne yalnız özel yüksek «kulların de
ğdi ; ilk, orta ve teknik 'Öğretim Özel lokul-

Sayfa 
Iarmın da 'girelb ileceğin e, Anayasa Mah
kemesinin ikararın gerekçesini 'biran evvel 
neşrederde yeni kanunun hazırlanmasına 
imkân sağlaması gerektiğine dair 593:594 

— Ka'rs Üyesi 'MeSımet Hazer'in; 
meımteıkeitin huzur ve asayişini sağlamak 
için -geniş bir koalisyon teşkili ile icra-atta, 
bulunultması gerektiğine, Hükümet bu yo
la gifomedİği takdirde parlonıanlterlerin ko
alisyon halinde 'bu durama -çare bulması 
lüzumuna dair 370:372 

— Kaıts üyesi S i m Atalay'ın; Ana
yasanın &4 ncü maddesinin siyasi parti 
gruplarının aralarında anlaşmalarına mâ
ni tenkil etmediğine dair 75:76 

— Kam Üyesi Sırn Atalay'ın; «Ham. 
leketin içinde bulunduğu siyasi ve ikti
sadi buımhımlara ve bıımın önlenmesi ça
relerine dair 164:167 

— Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın; par
t i ile Başbakanın biri birinden ayrılması 
gerektiğine dair 380:382 

-— Kars Üyesi Bini Atalay'ın, Yasa
ma organlarının denetimle ilgili ye-tfeileri-
ııin yeıîne getirilmesinin her hangi bir 
safhasında ortaya çıkan yolsuzluk ve 
suç niteliğindeki olaylara dair 292:294 

— •Kast-aiîijomı Üyesi Ahmet Nusreit 
Tıma'nm, demokratik nizaımda «alınan ka
rarlara hünmebkâr olmanın, rejimin deva-
ımı ve yaşaması için ilk şart olduğuna dair 300: 

301 
— Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçiiigil'-

İu; tarihî eserlerin 'korunmasında âza.mi 
dikkat ve hassasiyet gösterilmesine, Türk 
Ocağı merkez binasının zabıtaca işgal al
tında tutulmasına son verü'tncsâne dair 212: 

213 
— Kayseri Üyesi Hüsnü Dâkeçligil'-

i n ; üniverailte ve yurt binalarımda her 
gün bir hâdise vukubulduğuna, Hükümet 
'bunları önliyemiyoroa parlöimanterle:rdni 
ve Cumhurbaşkanının buna bir çare bu]>-
ıması gerektiğine dair 93 r94 

— Kayseri Üyesi 'Sami Turan'ın; 
Personel Kannnundaiki eksikliM'er ve ıtaıt-
biskattaM aksaklıklara, mahkemelerde ve 
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Sayfa 
icra dairelerinde görevli adliye personeli
nin uğradığı mağduriyetin telâfisine dair 

677:679 
— Kocaeli Üyesi Hikmet İşanen'in; 

'işçi emekli aylıklarım 1 Mart 1969 dan 
itibaren :% 70 e yükseltildiği hakle eski 
«naklilerin hâlâ % 50 üzerinden emekli 
aylığı aklığına dair 111:112 

— Kocaeli Üyesi Fatıma Hikmet İş-
ımen'in; Manas kalesinin bir ıkısnunın si-
nama yapılmak üzere yıkılmakta oldu
ğuna ve mevzuata, uygun olmıyan bu ha
reketin Önlenmesine dair 379:380 

— Kütahya Üyesi Orhan Akra'nın; 
büyük bir deprem felâketine uğnyan Ge
diz'in stfkiz ay gibi ıkısa bir zamanda ye-
niden inşa edildiğine dair 169 

— Malatya Üyesi Haondi özeri*n, Baş-
kan seçiminin uzamasından doğan mahzur
la r-a dair 02:63 

— Malatya Üyesi Hasmdi Özerin; 
1971 yılına partilerin müspet bir düşünce 
ve rejin* aleyhinde çalışanlara, karşı elbir
liği isteğiyle girildiğine dair 545:549 

•— Malatya Üyesi Hanıdi Özerim; 
geçen birleşimde Genel Kurulun toplantı 
gün ve saatleri ile ilgili Önergesinin yan
lış anlaşıldığına dair 32:33 

— Malatya üyesi Ha<mdi Özerin, 
ilâç fiyatlarına yapılan zamların vatanda
şı çok güe duruma düşüreceğine ve fiyat
ların 'kontrolü için bir Tanzim ve Kontrol 
Bakanlığı kurulması gerektiğine dair 377: 

378 
- Maliye Bakanı Mesut Erez'in; 

Personel Kanununun tanzimlinde «her işin 
bir ücreti olur, prensibinden hareket olun
duğuna buna rağmen ayrıca, fazla çalış
ıma iş güçlüğü, iş riski ve tedarik güçlüğü 
ücretleri gibi yan ödemelerin bu 'kanunda 
derpiş olunduğuna uygulamadaiki aksak
lıkların ve 'kaııundafei 'noksanlıkların ıs
lâhı yolundaki çalışmaların «on safhaya 
eriştiğine dair 461:463 

— Maliye Balkanı Mesut 'Erezfaı; 
Sivas üyesi Hüseyin Öztürk'e cevaben; 
bir reform getirmesi selbebiyle Personel 
Kanunu tatbikatının birtaikım ıstırapları 

Sayfa 
olacağına, intibak 'hatalarının düzelıtife-
ceğine ve 'kanomda eksiklikler varsa bun
ların da ikmal olunacağına dair 398:400 

— Maliye Balkanı Meısut -Erez'in; 
Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'a cevaben; 
Demire!'kriıı hesaplarını înceîiyen hesap 
Uzmanı raporunun tüzük ve yo'netmelik-
lerin tesbit ettiği prosedür dâhilıinde mua
meleye tabi tutulduğuna dair 394:396 

— Millî Eğitim Balkanı Vekili Hay
rettin Nakiboğ-hı'nun; İstanbul Kültür Sa
rayı yangını v« tabjkîkatı haikfcmda, 177:178 

— Xov.şehir Üyesi İbrahim Şevki 
Atasağun'un; beş yıl süren Cumhuri
yet Senatosu 'Başkanlığı devresinde üye
lerin 'kendisinden esirgemedikleri tefvec-
cühe teşekkürle Başkan adaylığından 
çekildiğine dair 78:79 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Vedat Ali Özkan'ın; sınai maliyet sıistemi 
ile tesbit edilen ilâç fiyatlarının artma se
bebinin, % 95 ini itha:l •ettiğimiz ilâç 
lıaannıaddeai fiyatlar inin dış piyasada 
büyük artışlar gösternıe&i ve iç piyasada 
da isçi ücretleri ve ambalaj masraflarının 
artması olduğuna dair 378:379 

— Sakarya Üyesi Mustafa Tığlrimı; 
Parlâmento kürsülerinde millet namına 
soz söylemek gibi kutsal bir vazifenin ye
rine getirilmesi esnasında fevkalâde mü-
etfdelicimn>k gerektiğine dair 442:444 

— Samsun Üyesi Fethi Teveıtıoğlu'-
mm; Ortak Pazar hakkında geniz izahlar
da bulunarak, geçiş devresine girişiınizin 
tenkid değil tafcdir vesilesi olması gerelk-
tiğine dair 113:115 

— Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'-
nıni; memkiketteki öğrenci hareketleri
nin her veçhesi ile, ideolıojıiık olduğunun 
tamamen anlaşıldığına, camiye, kışlaya 
ve okula girmeınıe prensibine riayet •edile
rek el birliği ile okullarımızın silâhtan v-e 
siyasetten arınması gerektiğine dair 384:386 

— 'Samsun Üyesi Fetîhi Tefvetoğlu'-
ntın; arûemleket ve millete yaptığı büyük 
hizmetti erini dile getirdiği Atatürk'ün ko
nuşmalarını herkesin işine geldiği şekilde 
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Sayfa 
•tahrif ettiğine ve bu büyük mirası aşırı 
uclann parçalamalarına imikân venmeden 
tümüne sabibalmak gerektiğine dair 47:50 

— Samsun Üyesi Refet Ren'deci'nin, 
gündemi dışı ıloouuşmala-rm İçtüzük hü-
ıkümleri dışına çıktığına, (Başkanm bu tarz 
görüşmelere izin vermemesi gerektiğine 
dair demeci ve Balkanın cevabı 297:298 

— Sivas Üyesi Hüseyin ttetünk-ün; 
l'er&omel Kamımı talıbika tındaki aksak-
'lıklara, bunları ısl-aih 'edici tadillerin kısa. 
zamanda kanunla ştır ılımasına dair 390:39S 

. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm; büyük 
can ve >mal kaybına setbebolan Pakistan'
da vukua gelen tayfun dolay isiyle ti 1 :62 

— Tabiî Üye Haydar Tunefcanat'iü; 
Hükümet ve zabıta 'kuvvetlerinin san ban
ka soygunıı karşısında başvurdukları açın 
tedbirlere ve aranan gençler vurulduğu 
takdirde iktidarı gençlerin kaa.tili olarak 
suçlıyacağına dair 67Ö :682 

— Tabiî Üye Haydar Tunekanat'ın; 
üniversite ve sokak herek etlerine ve İç
işleri Balkanının, bu kıonıuda evvelce yap
tığı beyanlara dair 401:4Ö3 

—• Tabiî (jye Mucip Atakh'nm; yurt
ta görülen öğrenci hareketlerine ve olay
lar üzerine cesaretle eğilme zamanının 
geldiğine dair 167:169 

337: 
341 

Sayfa 
— Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'-

in, 13 numaralı Hazırlık Komisyonu ra
porunun T. B. M. II. si toplantısında gö
rüşülmesi sırasında Komisyon Başkanımu 
bir beyanının doğurduğu şüphe ve 'bunun 
tahkiki yolunda vâki çalışmalara dair 

— Ticaret Bakanı Gürhan Titrek' 
in, yurtta cereyan eden olayların bugün 
başlanandı gına, bu hale gelmesinde bir
takım mihrakların teşvikkâr hareketleri
nin müessir olduğuna dair 178:180 

— Urta Üyesi İbrahim 'Eteni Kara-
kapısı; hekimlerle diğer sağlık perso
nelinin 'mağduriyetinin giderilmesine dair 

247:248 
— Yan Üyosi Feıdd Melen'in; üni

versitelerde devam 'Cdegelen olyalar ve 
Ortak pa.zarla imzalanan protokol hakkın
da 'Hüküm e* in açıklamalarda. bulunıması-
na dair 94:95 

— Yozgat Üyesi 'Sadık Artu'lcmoe/ın; 
Hacı AH Demire!'in, özel 'Okullarının he
saplarını ineeliyen hesap uzmanı raporu
na dair 392:393 

— Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin; Üniversitelerde cereyan eden 
olaylara, Hükümetin bunları önlemeye 
giieü yet inliyorsa çekilmesi icabettiğine 
dair 95:9tt 

GİZLİ OTURUM 

7.1.1970, 22.1.1970 ve 27.1.1970 ta
rihli gizli oturcımi arın tutanak özetleri
nin okunması 472 

KAÎHJNLAJt 

No. Cilt Sayfa 
1329 — 5383 sayılı Gümrük Kanu

nunun 24 ııcü ımmldesine Mr fık
ra eklenmesi hakkında Kanun. 01 591 

62 109, 
115:147,150:151,155:156,157:158 

1330 — 6964 sayılı Ziraat; Odaları ve 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

^o. Cilt Sayfa 
Kanununun, bâzı maddelerinim 
değiştirilmesi hakkında Kanun 62 4 

109,241 £42,250:283,304:327,344:362 
451 ;454,4fi6 ;476,4S6:540 

1331 — Xaıfaka alacaklarının yabancı 
ıinemleketlerde tahsili ile ilgili 
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No. Cilt Sayfa 
sözleşmece katılmamızın uygun 
ıbulunduğuna dair Kanun 62 4 

161,733:735,736,761-762 
1332 — 30 Mart 1968 tarihinde Anka

ra'da. imzalanan Türkiye Cumhu-

No. Cil; Sayfa 
riyeîi ile Yugoslavya Federatif 
Cumhuriyeti arasında konsolos
luk sözî eşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair Kamun 62 4 

161,735:736,737,763:764 

ÖNERGELER 

Ankara (Yiğit KÖker) 
— Öğrenci olayları ve şidldeit hare-

reketleri doğuran (hususlara dair Sena
to araştırması istiyen önergesi (10/40) 182: 

184 
'Balıkesir (Cetnalettin İnhaya) 
— Bayındırlık - Ulaştırma - İmar ve 

İskân Komisyonundan çekildiğini 'bildi
ren önergesi 147 

Çorum (Mehmet Şevket özçetin) 
— İlillî Sarvuuma Komisyonu üyeli

ğinden çekildiğine dair 56 

Denizli (Hüseyin Atmaca) 
— Afyon etkenlinin sınır] andırırması 

Hükünüctçe kararlaştırıldığı bir îdevre-
rede bir Amerikalının, «Türkiye'de afyon 
kaçakçılığını yöneten şebekenin içinde ya
şatma dokunulmazlığı bulunan hâzı kisüt-
rin de bıdunduğu» yolundaki beyanının 
doğru olup öîmadığmı meydana crka.nm.ak 
üzere bir Cumlııırayot Senatosu Araştır
ana Komisyonu fcurutaıasııiı istiyen öner
gesi 301:302 

Erzurum (Sakıp Hatunoğlu) 
— Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar-

İskân Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair 96 

Hatay (Mustafa Deliveli) 
— 543 sayılı sözlü sorusunu geri aldı

ğına dair 445 

İçel (Lûtfi Bilgen) 
— İçel iline bağlı Gülnar ilçe belediye

sinin gecekondu önleme böltgesi inşaatına 
dair Senato Araştırması istiyen önergesi 
ÜO/37) * 18fi:188 

İstanbul (Ekrem Özden) 
— istanbul'un Sağmalcılar ve Esenler 

mirttakalarenda vukuıbulan kolera hasta

lığına dair .Senato a raştıııması istiyen 
Önergesi (10/36) 181:182 

— İstanibnıl'da zuhur eden Kolera 'has
talığı ile ilgili Araştırma önemesi 148 

Kars (Mehmet Hazer) 
— Üniversite ve yüksek 'Okullarda vu-

kubiila.ii boykot, işgal ve diğer hâtfcelere 
dair Senato arattırması istiyen önergesi 
(10/38) 184 

Kars (Sırrı Atala-y) 
— Çarşamba günü toplantılarının de

netimle ilgili konulara ayrıldığı halde gün
demde soruların yer .almadığından, gün
demin tanzimi konusunda kendisine söz 
verilmesini istiyen Önergesi 342:343 

— 'Demirel yönetiminin Doğu - Ana
dolu fcalkınmaısma. engel olan tutumu hak
kında OnımlhuTiyet Seııatbosu araştıımasr 
açılması ve araştırma komisyonu kurul-
imasına dair 559 

—• G-enel Kurulun, (Birledik to.pla.nti ya-
pıknıyan Çarşa'irtba günleri de içtima et-
'mesini istiyen önergesi 219 

i — Gıündemde bulunan denetimle il-
j gili ümmi'lamı sonuçlandırılaıbilmesi için 
j tienel Kurulun Sah, Çarşamba ve Per

şembe günleri saat 10,00 - 13,00 ve 15,00 
19,00 arasında toplanmasına ve her çaJış-
ma günü gündeminde, yasama ve sair 
konularla ilgili maddelerin tam olarak 
yer almasına dair 464:466 

— 18 nci birleşimde yaptığı teklifin 
Başkanlıkça yanlış aıılaşıidığma dair 368 

— Son beş yıl içinde açılan ve kulla-
•nıü-aıı kredilerin ekonomik ve sosyal kal-
Ikınınadaki katkı >ve etkilerini incelemek 
üzere, Cumhuriyet Senatosu' Araştırıma 
Komisyonu kurulmasmı istiyen önergesi 418: 

422 

http://crka.nm.ak
http://kubiila.ii
http://to.pla.nti
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Sayfa 
Kars (Sırrı Atalay) - (İhsan To-

paloğlu) 
— Tafbn Üye Mucip Ataklı'ya verilim 

cezanın 'kaldırılması, *bu eaza kaldırılma
dığı talkdirde aynı şelkiLde ağır söz sarf 
eden Bitlis Üyesi Oriıan Kürümoğhı'na da 
ceza 'verilraiösiıııi tazaımjmmn öden önerge
leri 692:701 

Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna) 
— Anayasa ve Adalet Komisyonun-

dan çekildiğimi bildiren önergesi. 147 
— Dost ve kardeş Palkistan ıMüleıtine 

uğradığı elim felâket Idolayısiyle, Cum-
rhurîycft Senatosunun teetssürleTdnin duyu
rulmasının karara bağlanimasını istiyen 
önergesi 62 

Konya (Sedat Çumrait) 
— Anayasa ve 'Adalet Kjoımi&yanun-

dan çekindiğini (bildiren önergesi. 147 
Malatya (Hamdi Özer) 
— Bir çoik üyelerin oruçlu bulunma

ları setbeibiyle, Genel Kurul tap'lantılian-
nm haftada üç 'gün ve saat 13,30 - 16,30 
olaraik (kararlaştınlmasma dair önergesi. 28 

Mardin (AbdiilJcerim Saraçoğlu) 
— Güven -Fantisine döndüğünü bil

diren önergesi. 27 
Ordu (Şevket Koksal) 
— tstanlbııl'un Sağmalcılar ve Esenler 

mıntalkalarında vu'kiKbulan Kolera hasta
lığına dair Senato araştırması * istiyen 
önergesi (10/35) 185:186 

Samsun (Refet Rendeci) 
— 6964 sayılı Kanunun 'bâzı .maddele

rinin değiştirilmesi halökındaki kanun ta
sarısının, havale edildiği ıkomdsyonlardan 
beşer üye alııunalk suretiyle kurulacak 'bir 
•Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 64 

— Naıfaıka atacaklarının yalbaııeı mem-
leketiterde 'tahsili ille ilgili sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair ka
nun tasamsının havale edildiği komisyon
lardan beşer üyenin iştiraki ile kurulacak 
'bir Geçici Komisyonda gör-üşültm-esine dair 63 

— Türkiye - Yugoslavya •Federatif 
Cumhuriyeti arasındaki kon'soloelmk söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair İkamın tasarısının, (havalte 
edildiği komisyonlardan beşer üyenin iş-

Sayfa 
tirafel ile kurulacak bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi 63:64 

Tabiî Üye (Ekrem Acuner) 
— 'Millî Birlik Grapu üyeliğinden ee-

ıkiLdüderine dair önergesi 96:97 
Tabiî Üye (Emanullah Çelebi) 
— Tarım Komisyonu üyeliğinden çe

kildiğine dair Önergesi 96 
Tabiî üye (Fahri Özdilek ve arkadaşları) 
— Asayiş ve anarşik eylemler konu

sunda bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. 560:585 

— Asayiş ve anarşik eylemler konu
sunda bir genel görüşme açunıasına dair 
önergesi (8/18) 444:445,597,630,640,647 

— TRT nin statüsü ve kuruluşuna dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/39) 

184:185 
•Tabiî Üye (Fahri özdilek), Van (Fe-

riıî Melen), Konya (Fakih Özlen), Kasta
monu (Ahmet Nusret Tuna) 

— Yılbaşı münasebetiyle 30 .12 .1970 
tarihinden 5 . 1 . 1971 günairae ıtoadar «çalış
malara ara verilmesine dair 445:450 

Tabiî Üye (Suphi Gürsoytrak) 
—THY Anonim Ortaklığı ile Uçak 

Servisi Anonim Ortaklığının durumuna 
dair Senato araştırması istiyen önerge
mi (10/33) 100:106,ie8:189,233:241 

Tabiî Üye (Muzaffer Yurdakuler) 
— Genel Kurulun, seçimler metieel'e-

ninceye kadar, 'her gün saat 14,00 te top
lanmasını istiyen önergesi. 29 

Tarım Bakanı (îtfıami Ertem) 
— 6%4 sayılı Ziraat Odaları ve Tür

kiye Ziraat Odaları Birliği 'Kanununun 
ıbâzı maddelerinin değiştirilmesi haıkton-
da kamun taşansın m Gündemdeki islere 
ıtakdimen Öncelik ve ivedilikle göriişüt-
meşine dair önergesi. 241:242 

Urfa (İbrahim Etem Karakapıeı), 
Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna), Istian-
bul (Fikret Gündoyan), Cumhurbaşkanın
ca S. Ü. (Adil Ünlü), Tabiî Üye (Fahri 
özdüek) 

— Fransa eski Oümıhurbaşkanı Gene
ral De Gaulle'ün vefatımdan duyulan tees
sürün Fransa Senatosuna bildirilmesini 
istiyen isuaab Önerge 50 
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RAPORLAR 

Sayfa 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Nahİt Al-t-an'ııı, Cumihuriyct Senato
su İçtüzüğünün 5 nai maddesinin 3 nc-ü ve 
4 ncü cümlelerinin tıaldmlması ve S ııci 
'maddesinin ınatlaıbııun ve (A) fıkrasının 
1 nci, 2 ııci ve 3 ııcü bendleriy-'e '(13) fık
rasının değiştirilmesi halfekımla İçtüzük 
teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 
17. 54. 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 
ııei raaddelelinin değiştirilmesine dair 
İçtüzük teklifi hafekmda (2/211; 2/255) 
("S. Sayısı : 1272 ye ek) 58:100 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 

— Ankara Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasansı hakkında (Millet 'Menisi 
1/3S7: Cumhuriyet Senatosu 1/1160) (S. 
Sayısı : 1482) 707 

— "Beden Terbiyesi G-enel Müdürlü
ğü 1971 yılı 'Bütçe kanunu tasarısı hak
kında (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1163) (S. Sayısı : 1483) 707 

— 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı hak
kında. (Millet Meclisi 1/086; Cumhuriyet 
Senatosu İ/1170) (S. Sayısı : 1481) 706 

— 1970 malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli eetve-lde değişiklik.yapıl
ması hakkında kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 3/411, Cumhuriyet Sena
tosu 1/1150) (S. Sayısı : 1505) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 1 . 1971) 676.726,728,729: 

730,751:752 

— .1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin Adalet ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıkları kısmın
da değişildik yapılmaiSi 'hakkında kanun 
tasarısına dair (Millet Meclisi 1/410, Cum
huriyet Senatosu 1/1149) (S. Sayısı : 
1504) 676,721:726,755:756 

— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 

Sayfa 
kanun tasarısına dair (Millet 'Meclisi 
1/403; Cumhuriyet; Senatosu 1/1148) (S. 
Sayısı : 1488) 457,662,663 ='667,673 : 

674,713,739:740 
— Cumhuriyet -Senatosu İdare Amir

lerinin 1970 yıh Bütçe Kanununa bağlı 
(A/4) işareıtli cetvelde değişMik yapıl
ması hakkmda- kanım teküifine dair (Millet 
Meclisi 2/437; Cumhuriyet Senatosu 
2/203) (S. Sayısı : 1502) 676,720,747:748 

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelânıoğlu'nım, Cumhuriyet Se
natosu 1970 yılı Bütçesinin (A/ l ) ve (>B) 
işaretli cetvellerinde değişildik yapılması 
hakkında katımı, teklifine dair (-Millet Mec
lisi 2/418; Cumhuriyet Senatosu 2/301) 
(S. Sayısı ; 1501) 457,662,716:720,745:746 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genci Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 'kanunu 
tasarısı hakkında (Millet Meclisi 1/389: 
Cumhuriyet Senatosu 1/1164) (S. Sayısı : 
1484) 707 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi" 
Genel 'Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli eetsvel-
leriııde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (Millet Meclisi 1/376; 
Cumhuriyet. Senatosu 1/1147) (S. Sayısı : 
1499) * 457,662,713:715,741:742 

—• Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe -kanunu tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/390; Gu'inhuriyet Sena
tosu l/116fi) (S. Sayısı : 1485) 707 

—• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yıh Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (Millet Meclisi 1/414; Cum
huriyet Senatosu 1/1152) (S. Sayısı : 
1508) 707,731:732,757:758 

— Devlet- Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yıh Bütçe kanunu tasan
sı hakkında (Millet Meclisi 1/391; Cumihu
riyet Senatosu 1/1165) (S. Sayısı : 1486) 707 

— Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe ka
nunu taasrısı hakkında (Millet Meclisi 

http://Naih.it
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Sayfa 
— Orman Genel Müdürlüğü 1971 

yılı Bütçe 'kanunu tasarısı hakkında (Mü-
let Meclisi 1/399; Cumhuriyet Senatosu 
1/1169) (S. Sayısı : 1494) 707 

— Orman Genel Müdürlüğü 1970 yıla 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapıliması hak
kında kanun tasarısına dair (Millet Mec
lisi 1/404; Cumhuriyet Senatosu 1/1146) 
(S. Sayısı : 1500) 457,662,715:716,743:744 

Sayfa 
1/392; Cumhuriyet Senatosu 1/1159) 
(S. Sayısı : 1487} 707 

— Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı -hakkında (Millet 
Meclisi 1/393; Cumhuriyet Senatosu 
1/1161) (S. Sayısı : 1488) 707 

— Hudut ve Salhiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1971 yrh Bütçe kanunu tasa
rısı hakkında {Millet Meclîsi 1/394; Cum
huriyet Senatosu 1/1156) (S. Sayısı : 
1489) 706 

— İktisadî ve Ticari İlimler akademi
leri 1971 yılı Bütçe kanunu tasnsı hak
kında (Millet Meclisi 1/397; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1162) (S. Sayısı : 1492) 707 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe ıkaııunu tasamı halkkmda (Mil
let Meclisi 1/396; Cumhuriyet Senatosu 
1/1158) (S. Sayısı : 1491) 707 

— -Istanlbul Teknik Üniversitesi 1970 
yıh Bütçe Kanununa bağılı cetvellerde 
değişiklik yapılması haüakında kanun 
tasarısına dair (Millet Meclisi 1/412; 
Ouımhuriyet Senatosu 1/1151) (S. Sayısı : 
1506) ' 677,730:731,753:754 

— İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/395; Cumhuriyet Senatosu 1/1157) 
(S. Sayısı : 1490) 707 

— Karayolları Gene] Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında {Mü-
le>t Meclisi 1/398; Cumhuriyet Senatosu 
1/1155) (S. Sayısı : 1493) 706 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması halikında kanun tasa
rısına dair (Millet Meclisi 1/415; Cumhu
riyet Senatosu 1/1153} (S. Sayısı ; 1509) 

707,732:733,759:760 
— Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 

1970 yıh Bütçe Kanununa bağh (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hafc-
kmda kanım teklifine 'dair (Millet Mec
lisi 2/431; Cumhuriyet Senatosu 2/302) 
(S, Sayısı : 1503) 676,720:721,749:750 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair (Millet Mec
lisi 1/402; Cumhuriyet Senatosu 1/1167) 
(S. Sayısı : 1497) 707 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (Mifet 
Meclisi 1/400; Cumhuriyet Senatosu 
1/1168) (S. Sayısı : 1495) 707 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı hakkımda (Millet 
Meclisi 1/401; Cumhuriyet Senatosu 
1/1154) (S, Sayısı : 1496) 706 

Bütçe T* Plân Komisyonu raporları 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
24 neü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair (Millet Mec
lisi 1/350; iCuımhurİyet Senatosu 1/1142) 
(S. Sayısı : 1477) 109,115:147,150:151: 

155 456,157:158 
— T. C. Eimekl Sandığı Kanununun; 

12 nci maddesinin II işaretli fıkrasına 'bir 
(N) bendi eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (Millet Meclisi 2/145; Cumhuri
yet Senatosu 2/300) (S. Sayısı : 1480) 707 

Hesaplan tneeHeme Komisyonu raporları 

— Tünkiye Büyük Millet Meclisi Say-
unamhğınm EylüL Ekim, Kasım 1970 ayla
rına ait hesapları hakkında (5/38) (S. Sa
yısı : 1507) 707 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temuruz, Ağustos 
1970 aylarına ait hesapları hakkında 
(5/37) (S. Sayısı : 1475) 109 

('Güt : 82) 
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Sayfa 
— Türkiye 'Büyük (Millet Meclisi Say

manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 ay-
lamna ait hesaplan hakkında (-5/36) (S. 
Sayısı : 1474) 109 

Geçici Komisyon raporları 

— 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Töf-
kiye Ziraat Odaları (Birliği 'Kanununun 
'bazı maddelerinin değistiril'oıetsi hakkında 
'kanun tasarısına dair (Millet Meclisi 
1/333; Cumhuriyet Senatosu 1/1144) 
(S. Sayısı :1476) 109,250 383,304: 

327,451:454,466:47G.4S8:540 

— Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye ka-
tıLmanımn uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkımda {-Millet Meclisi 
1/120; Cumhuriyet Senatosu 1/1143) (S. 
Sayısı : 1478) 161,733:735,761:762 

— 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da. 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Cumhuriyeti arasında 
Konsolosluk Sözleşnı esinin • on ay kumlası
nın uygun buluniduğuııa dair kanun tasa
rısı hakkında (Millet Meclisi 1/95; Cum
huriyet Senatosu 1/1145) (S. Sayısı : 
1479) 161,755:737,763:764 

SAYIN ÜYELER] 

Çekilme ve 'katılmalar 

— Balıkesir üyesi Cemalettin îııka-
ya'ııın Bayındırlık - Ulaştırana - İmar ve 
İskân Könıisyonundan çekildiğini bildiren 
önergesi. 147 

— Çanakkale üyesi Ziya Teraıen'in 
Adalet Partisinden istifası. 463:464 

— Çorum üyesi Mahmut Şevket Öz-
çetin'in Millî Savunma Komisyonu üyeli
ğinden çekikliğinıe dair Önerge-si 96 

— Erzurum Üyesi Sakıp Hatuııoğ-
kı'nun, Adalet Partisine girdiğine dair 
A, P. Grupu Başkanlığı tezkeresi J1 

— Erzurum üyesi Saikıp Hatunoğlu'-
ııun, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve 

Sayfa 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 
ncü maddesine bir fıkra eklenme-sd -hakkın
da kanun tasarısına dair (Millet Meclisi 
1/350; Cumhurâyet Senatosu 1/1142) (S. 
Sayısı : 1477) 109,115:147,150:151 

155:156,157:158 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nci .maddesinin II işaretli fıkrasına bir (X) 
'bendi ve sözü geçen kanuna geçici iki mad
de eklenmesine dair kanun tclddfinin Mil
let Meclisince kabul solunan metin ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İs
ler ve Bütçe ve Plân 'komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 2/145; Cumhuriyet 
•Senatosu 2/300) (S. Sayısı : 1480) 161, 

647:662,07i:672 

Sosyal İşler Komisyonu 

— '5-383 sayılı Gümrük Kanununun 
24 ncü -maddesine bir fıkra eklenmesi haik-
kıriida kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu (Sosyal İşler, Malî ve İktisadi İsler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/350; Cıunhuriyet Sena
tosu 1/1142) (S. Sayısı : 1477) 109,115: 

147,150:151,155:156,157:158 

! İLGİLt tŞLEE 

İskân Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair Önergesi 96 

— Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın 
partilerine girdiğine dair Adalet Partisi 
Grupu Başkanlığı tezkeresi 709 

— istanbul Üyesi Ekrem özden'in, 
İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifası 219 

— İstanbul Üyesi Şevket Aık.yürek'in 
Adalet Partisinden istifa ettiğini bilfdiren 
A. P. Grup Başkanlığı tezkeresi 344 

— istanbul üyesi Şevket A'kyürek'in, 
'Bayındırlık, Ulaştınına ve imar komisyo
nundan istifası 486 

— Kasta-monu Üyesi Ahmet Kusret 
Tuna'ııın, Anayasa ve Adalet Komisyonun
dan çetküdiğini bildiren önergesi. 147 
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Sayfa 
— Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçlügil'-

in partiden istifa ettiğine dair Adalet Par
tisi G-rapu Başkanlığı tezkeresi 219 

— Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in par-
tüterine girdiğine dair Güven Partisi Gnı
pu Başkanvekilliği teskeresi 710 

— Konya Üyesi Sedat Çmnralı'nm 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan çekil
diğini billdiren önergesi 147 

— Mardin Üyesi Abdülkerim Saraçoğ
lu'nun Güven Partisine döndüğünü bildi
ren önergesi. 27 

— Tabiî Üye Ekrem Acuner'in Mil
lî Birlik Gnıpu üyeliğinden çekildiklerine 
dair önergesi 96:97 

— Tabiî Üye Emanullah Çelebimin 
Tarım Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne dair Önergesi 96 

— Tekirdağ Üyesi Oeıııal Tarlau'uı, 
İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifası 485: 

486 
Tarlan'ın, 

P. Grupu 
417 :418 

— Tekirdağ Üyesi Cemal 
partiden istifa ettiğine dair A. 
Başkanlığı teskeresi 

tzMer 
— Ankara Üyesi Mansur TJlusoy'a 

izin verilmesi 220 
— Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Mehımet fzmen'e izin verilmesi (3/958) 486 
— Cumhuriyet Senatosu Antalya Üye

si Akif Tekin'e izin verilmesi (3/945) 302 
— Cmınhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Tayfur iSökmen'e izin verilmesi 
(3/961) 639 

Sayfa 
— Cumhuriyet .Senatosu üyeleri Ah

met Demir Yüce ile Mehmet Nafiz Er-
geneli'ye izin verilmesi (3/959, 960) 712:713 

— Cumlhuriyet Senatosu üyeleri An
talya Üyesi Akif Tekin ile Ankara Üyesi 
Mansur Uiıusoy'a izin verilmesi 147 

— Erzurum Üyesi Edip Somunioğlu'-
ııa Kİ'iı verilmesi 464 

— Üyelerden Ahmet Demir Yüce 
(Zonguldak), M. Nafiz Brgeneli (Edirne) 
ve Nurettin Ertürk (Sivas) e izin veril
mesi (3/963, 964) 713 

ödenekler 

— Hastalığı sebehiyle iki ayda-n faz
la izin alan Ankara Üyesi Mansur Ulu-
aoy'a tahsisatının, verilmesi 220 

— îki aydan fazla izin alan Cumlhuri
yet Senatosu Antaılya Üyesi Akif Te-
kin'e tahsisatının verilmesi (3/946) 302:303 

Yasama dokunulmazlığı 

— Balıkesir Üyesi Mehmet Güler'in 
yasama dokunulmazlığı 11 

— Cıısmhuriyet Senatosu Afyon Karahi-
sar Üyesi Alhmet Karayiğit'in yasama do
kunulmazlığı (3/947) 206,247 

— Cumhuriyet ıSenatosu Balıkesir Üye
si Mehmet G-üıl'er'in yasama dokunulmazlı
ğı (3/95.1) 333 

— Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Teevtoğkı'nun yasama dokunulmaz
lığı (3/952) 333 

SEÇtMLER 

— Agık bulunan Bütçe ve Plân Eo-
ıiıTİsyomma üye seçimi. 250 

— Başkan seçimi. 15:17,28:29,30,34:37, 
41:44,5i :52,56:58,64:66,69:70,80:81 

— Başkanvekilleri seçimi. 82 
— Divan 'kâtipleri seçimi 82 
— İdare Âmirleri seçimi 82:86 
— Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar

ma Komisyonu ile Dilekçe Karma Komis
yonu seçimleri 386:387 

— Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu ile Düıetçe Katıma Komis
yonuna üye seçimi 560 

— Kamu îkti&adi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu ile Dilekçe Karma Komis
yonuna üye seçimi. 597 

— Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu ile Dilekçe Karma Kjomsi-
yonuna üye seçimi. 639 
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Sayfa 
— Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar

ma Komisyonunda açılan üyeliğe seçim 450: 
451,454 

•— Komisyonlara üye seçimi 386 
— Komisyonlarda açuk bulunan üye

liklere seçim. 303:304,327:323 
— Türk Hava Yolları hakkında aeıl-

A) SÖZLÜ SORUL,. 

Adalet Babanından 
— Cumhuriyet Senatosu istanbul üye

si Rifat Üztürkçine'nin, Anayasa Mahke
mesince iptal edilen Belediye Gelirler Ka
nununun bâzı hükümlei'ine dair sözlü soru
su (6/554-) 365 

Başbakandan 

— - Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'dn, Gençlik ve Spor Ba
kanlığının ihdasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/535) 97 

— Cumhuriyet Senatosu Kare Üyesi 
Sırrı Atalny'm, Bakanlar Kurulu kararla
rının Resmî Gazetede yayınlanmasına dair 
sözlü sorusu (6/557) 484,544 

— Cumhuriyet S?nafco^u Kars Üyesi 
'SÎITI At alay'm, bir yürütmenin durdurul
ması kararının yetine getirilmemesine dair 
sözlü sorusu (6/552) 46,98 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçakanat'ın, 21 Ekim 1970 
tarihinde G-üııırü Hava Alanına inen U-8 
Amerikan uçağına dair sözlü sorusu 
(•6/551) 25.98 

Bayındırlık Bakanından 
— Cumhuriyet Senatosu Maraş Üye

si Hikııi Soydaıı'm, üç ilçeyi Maras'a bağ-
lıyan yolun asfalt yapımına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/529) 97 

iCunthuriyet Senatosu Başkanlığından 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırın Atalay'ııı, araştırma, sözlü ve yazılı 
soru önergelerinin Resmî Gazetede ya
yınlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sözlü sorusu (6/558) 590,633 

Sayfa 
ması kararlaştırılan Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi. 559:560 

—• Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında akdolunan 
kredi anlaşması konusunda kurulan Araş
tırma Komisyonunda ağılan üyeliğe se
cim. 249:250 

î VE CEVAPLARI 

içişleri Bakanından 
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye

si Rifat Öztürkçine'nİn, Anayasa Mahke
mesince iptal edilen Belediye Gelirler Ka
nununun bâzı hükümlerine dair sözlü so
ru Önergesi, Adalet ve Maliye, İçişleri 
bakanlıklarına gideri lmişt i r . (6/554) 365 

İmar ve iskan Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçiııe'nin, İstanbul nâzım 
plânlarına dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/550) 98 

— Cumhuriyet 'Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçTigil'in, Tevfik Fikret Li
sesine dair sözlü soru önergesi, tmar ve 
takan Bakanlığına gönderilmiştir. (6/553) 

68,98 

Maliye Bakanından 
— Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye

si Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim 
Şirketine dair sözlü sorusu (6/543) 97 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahke
mesine* iptal edilen Belediye Gelirler Ka
nunini bâzı hükümlerine dair sözlü soru
su (6/554) 365 

Millî Eğitim Bakanından 

—Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, lametpaşa Kız Sanat 
Enstitüsünün isminin değiştirilmesine dair 
Millî Eğitini Bakanından sözlü sorusu 
(6/540) 2$ 

SORULAR VE CEVAPLAR 
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Smjfa 
Orman Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Nejat Sarlıcalı'ıvm, Balıkesir ili 
Ayvalık ilçesinde 1968 yılında yapılan or
man tahdidi faliyetlerine dair Orman Ba
kanından sözlü sorusu (6/545) 98 

Sanayi Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Taibiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, Ailedeniz Gübre Sanayii 
Anonim Ortaklığına dair sözlü sorusu 
(6/556) 484,544 

Tarım Bakanından 

— Cunıhuniyet Senatosu Kayseri Üye
si Hüsnü Dikeçligil'in, Kâhta İlçesi Gö
çeri Köyünde kurulan Ziraat okuLuııa dair, 
sözlü sorusu (6/555) 457 

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üye

si Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Ak-
pınar bucağına bağlı Himmetusağı ve 
eivarmdaiki köylere dikilen kavak ve 
kayısı fidanlarına dair sözlü osrusu 
(6/521) 98 

— Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil Özmeıı'in, Kırşohir ve ilçele
rinde bulunan çiftçilerimize Konya'nın 
Altınova Devlet Üretme Çiftliğinden to
humluk tahsis edilmesinin nedenlerine 
dair sözlü sorusu (6/516) 98 

Ticaret Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye
si Mustafa Detiveli'nin, Hastaş Anonim 
Şirketine dair Ticaret ve Maliye bakanlık-
lanndam soslu sorusu (6/543) 97 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet özgüneş'iıı, Diyanet İşleri Balkan 
Yardımcıesı Vakiline dair Adalet Balkanın
dan yazılı sorusu (7/720) 484,545,737:738 

Başbakandan 

— Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi 
Mukadder Öztekin'in, Adana Spor klüple
rine yapılan yardımlara dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/696) 25 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin'in, Çukurova bölgesinin 
kalkınmasına dair Başbakandan yazılı so
rusu (7/701) 56 

— Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, din hizmetlerin
de bulunan personelin intibaklarına dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/726) 590,633 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakan
lığının ihdasına dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/707) 154 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul haliç sularına 
dair Bas/balkandan yazılı sorusu (7/721) 

484,545 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haundi özer'in âfetlerden zarar gören 
yurttaşlara dair Başbakandan yazılı soru-
su (7/730) 706 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi özer'in, Sürgü Barajı arazisinde 
işçi olarak çalışanların durumuma dair 
Başbakandan yazdı sorusu (7/729) 706 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklının, Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcısının Gima'da görev alması
na dair Başbakandan yazdı sorusu (7/687) 

25 

— Cumhuriyet Senatosu Tarbzon Üye-
si Ömer Hocaoğlu'mm; Başbakanlık, Ti
caret, Maliye, İmar ve İskân bakanlıkla
rından yazdı soru önergesi ve Başbakan 
adına Deflet Bakanı Hasan Dİnçer'ıin ce
vabı (7/663) 422:423 

.Çalışma Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Kasım Gülek'in, Sosyal Sigortalara 
dair yazılı soru önergesi ve Çalışma Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün cevabı (7/685) 20 



Sayfa 
Devlet Balkanından 

— CunıLhurİyeıt Senatosu Adana Üye
si Mukadder öztekin'in; Çukurova böl
gesinin kalkınmasına dair yazılı soru öner
gesi ve Baışbalkan adına Devlet Bakanı 
Hasan Dinçer'in cevabı (7/701) 430:432 

— Oumihurdyiet Senatosu Tabdî Üyesi 
Mueip AtaMı!mn, Diyanet İşleri Balkan 
Yardımcısının Girnıa'da görev almasına da
ir, yazılı soru önergesi ve DevJet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli'nin cevabı (7/687) 149 

Dışişleri Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, Azarbeycan Haik Mu>-
sikisi Sanatkârlarına dair yazıh soru 
önergesi ve Dışişleri Bakam îhsan Safbri 
Çağlayangil'm cevabı (7/689) 21:22,25 

Enerji ve TaJbü Kaynaklar Bakanından 

— CuMhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nan, Gaziantep şehri
nin içme suyuna dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu (7/727) 

590,633 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu İstanibul Üye
si Ekrem Özden'in, bir kaçakçılığın mey
dana çıkarılmasına dair Gümrük ve Te
kel Balkanından yazılı sorusu (7/722) 484,545 

— Cuımihuriyet Senatosu Trabzon Üye
si Ömer Hocaoğlu tarafından verilen ya
zılı soru önergesi ve İmar ve İskân Baka
nı Hayrettin Nakiboğlu ile Gümrük ve 
Tekel Bakanı AJımet İhsan Birincioğlu'-
nun cevabı (7/663) 52:53 

İçişleri Bakanından, 

— Cuınhııriye*t Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Betkata'nın, Mülki İdare Âmir
lerinin maaş durumlarına dair Maliye ve 
İçişleri imkanlarından yazılı sorusu 
(7/723) 484 

— Cumhuriyet Senatosu Gaıziantep 
Üyesi Salâh Tanyeri'nin, Kulis lisesinden 

Sayfa 
bir öğretmene dair yazılı soru önergesine 
İçişleri Bakam Haldun Menîeşeoğlu'nun 
cevabı (7/703) 60,242:243 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Hürriyet Gazetesinin 13 
Kasım 1970 tarihli nüshasında neşredilen 
bir fotoğrafa dair İçişleri Bakanından ya
zılı sorusu (7/711) 206 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul ili sınırlan için
deki belediyelerde yapdan teftişlere dair, 
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/712) 206 

-— CıısmJıuriıyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure AıkscJey'in, Cumhuriyet Ga
zetesinin 18 Kasım 1970 tarihli nusha-
sındaki bir yazıya dair yazdı soru öner
gesi, İçişleri Bakaju Haldun Menteşeoğ-
İu'nun cevabı (7/708) 154,329:330 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, gün ve sayüarı 'be-
•lirtüîmiş olan yazılara dair, yazılı soru. 
önergesi ve İçişleri Bakanı Haldun Mertte-
oğlu'nun cevabı (7/630) 15,283 

İmar ve İskân Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin'in, İller Bankası tara
fından yapılan yardı<m ve tahsislere dair 
İmar ve İskân Bakanından yazılı sorusu 
(7/695) 25 

—- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, İmar ve İskân Ba
kanlığı gecekondu fonumdan 1969 ve 1970 
yıllarında hangi belediyelere ne miktar 
tahsis yapıldığına dair İmar ve İskân Ba
kanından yazılı sorusu (7/728) 706 

— Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Ömer Hocaoğlu'nun; Başbaikan-
h!k, Ticaret, Maliye, İmar ve İskân bafcan-
bklarından yazılı soru önergesi ve Baş
bakan adına Devlet Balkanı Hasan Din
çer'in cevabı (7/663) 422:423 

— Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Ömer Hoeaoğvu tarafından verilen 
yazılı soru önergesi ve İmar ve iskân Ba
kanı Hayrettin Nakiboğlu ile Gümrük ve 
Tekel Balkanı Ahmet İhsan Birineioğlu'-
nun cevabı (7/663) 52:53 
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Sayfa 
Köy İşleri Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mukadder Özte&hı'in, köylerin elektrifi
kasyonuna dair yazılı soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Turhan Ka.pamh'nm ce
vabı (7/697) 26,540:541 

— Cumlhuriyet Senatosu Gnasiantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin; 'koy yollarının ya
pım ve onarımına dair yazılı soru öner
gesi ve Köy İçleri Bakanı Turhan Ka-
panlı'nıu cevabı (7/70) 46,426:430 

Maliye Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bökata'nm, Mülki İdare Amir
lerinin maaş durumlarına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından yazılı sorusu 
(7/723) 484,545 

—Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, devalüasyonun zaman
sız olaraik ifşa edilip edilmediğine dair 
Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/715) 392 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, emekli, malûl, dul ve 
yetimlerin maaş durumlarına dair Maliye 
Balkanından yazılı sorusu (7/724) 484,545 

•—• Cumhuriyet Sena.bosu Trabzon 
üyesi Ömer Boeaoğlu'nuıi; Başbakanlık, 
Ticaret, Maliye, İmar ve İskân bakanlık
larından yazılı soru önergesi ve Başba -
ikan adına Devlet Bakanı Hasan Dincjer'-
in cevabı (7/663) 422:423 

MÜ1Î Eğitim Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Kilis Lisesinıden 
ıbir Öğretmene dair yazılı soru önergesine 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un ce
vabı (7/702) 60,242,478 

— Cumlhu niyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dîıkecligil'in, Dördüncü Murat'a alt 
ıtarİhıî eserlere dair, Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı sorusu (7/716) 457 

— Cumnuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Zerin Tuzundun, Din eğitimi yapan 
kuramlara dair Millî Eğitim Balkanından 
yazılı sonusu (7/706) 1 0 9 

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Kadri Kaplan'm; Halik eğitim merkezine 
dair yazuh soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz'un cevabı (7/704) 60,432 

— Cuımıhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgune§'in, Talim ve Terbiye Ku
mlunun bir yazısına dair yazılı soru öner
gesi ve Millî Eğitim Baikanı Orhan 
Oğuz'un cevabı (7/684) 19:20 

Mil î Savunma Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, tütün iikramiye-
siıi'in hangi esaslara göre verildiğine dair 
yazılı som önergesi ve Millî Savunma 
'Bakanı Ahmet Topaioğ'lu cevabı (7/705) 68, 

200:201 
— Cumburiyet Senatosu K«ritenjan 

Üyesi Ragıp üner'in, yurt dışında bulu
nup, muvazzaf askerlik görevini yapma
mış Türk vatandaşlarına dair yazılı soru 
önergesi ve Millî Savunma Balkanı Ahmet 
Topaîloğlu'nun cevabı (7/693) 25,199:200 

Orman Bakanından 

-— Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Arif Hikmet Yurtsever'iıı, İsparta Terakki 
Kolektif Şirketine dair Orman Bakanından 
yazılı sorusu (7/699) 40 

— Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üye
si Arif Hikmet Yıırfcsever'in, İsparta Te
rakki Kolektif Şirketine Devlet Orman 
İşletim el erinden ve Devlet Kereste fabri
kalarından yapılan satışlara dair yazılı 
sona önergesi ve Orman Bakanı Hüseyin 
Özalp'in cevabı (7/649) 17:19 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Ersincan Üye
si Fehmi Baysoy'un, bâ-zı ilâçların bulun-
<mamasrna dair, yazılı som önergesi Sağlık 
Bafeanı Vedat Âli Özkan'ın cevabı (7/691) 25, 

'53:54 
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul üye

si Eıkrem Özden'in, 'kolera salgınına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanından ya
zılı sorusu (7/694) 25 
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Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Ekrem Özden'in; kolera saligmıaıa 
dair yazık soru önergesi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'
ın cevabı (7/695) 423:425 

Sanayi Bakaırmdaıı 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul Sİrkeei'de faali
yette buulaıan SE GA HA şirketine dair, 
Sanayi ve Ticaret bakanlarından yazılı so>-
rusu (7/725) 484,545 

— Cuhumriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Ha-mdi özer'in; vefat eden Kütah
ya Azot Sanayii Fabrikası savunma uz
manına dair yazılı soru önergesi ve Sa
nayi Bakanı SaMhattm Kılıç'm cevabı 
(7/709) 206,434:437 

Tarım Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Erzincan 
Üyesi Fehmi Baysoy^un, sığır vebasına 
dair Tarım ve Ticaret bakanlarından ya
zılı soru önergesi ve Tarım Bakanı llhami 
Ertem'in cevabı (7/710) 206,478:482 

— Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üye
si Halil özımen'in, Kırşehir ve ilçelerinde 
bulunan çîftellerimize Konya tom Altı-
nova Devlet Üretme Çiftliğinden tohum
luk tahsis edilmesinin nedenlerine dair 
yazılı soru Önergesi, Tarım Bakanı îliha-
mi Ertem'in cevabı (7/718) 668:669 

— Cumhuriyet Senatosu Kşrıehir Üye
si Halil öranen'in, Kaman ilçesinin Ak-
pınar bucağına bağlı Himmetusağı ve ci
varındaki köylere dikilen kavak ve kayısı 
fidanlarına dair yazılı soru önergesi ve Ta
rım Bakanı llhaımi Ertem'in eevabı 
(7/719) 669:670 

Ticaret Bakanından 

— Cumhuriyet Senaıtosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul Sirkeci'de faali
yette buutman SE GA HA şirketine dair, 
yazılı soru önergesi Sanayi ve Ticaret 
bakanlarımdan yazılı sorusu (7/725) 484,545 

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye

si Fethini Baysoy'un, sığır vebasına dair 
Tarum ve Ticaret bakandarnıdarı yazılı 
soru önergesi ve Tarım Bakanı llhami Er
tem'in cevaıbı (7/710) 206,478:482 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, kuru kayısı fiyatları
na dair, yazılı soru önergesi ve Ticaret Ba
kanı Gürhan Titrek'in cevabı (7/688) 25, 

586:587 
— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye

si Hamdi Özer'in, Malatya Kayısı Koo
peratiflerine dair, yazılı soru önengesi 
ve Tiearet Bakanı Gürhan Titrek'in ce
vabı (7/680) 86:87 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet Özgüneş'in, Gima'da çalışan 
Devfet memurlarına dair yazılı soru öner
gesi ve Tiearet Bakanı Gürhan. Titrek'in 
cevaıbı (7/683) 477:478 

— Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üye
si Ömer Hoeaoğlu'nun; Başbakanlık, Ti
caret, Maliye, İmar ve İskân bakanJıMa-
rımdan yazılı soru Önergesi ve Başba
kan adına Devlet Bakanı Hasan Dinçer'-
in cevaıbı (7/*63) 422:423 

Ulaştırma Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Kilis İlçesine oto
matik santral kurulmasına dair Ulaştır
ma Bakanından yazılı sorusu (7/698) 40 

— Cumhuriyet Senatosu İstan/bul Üye
si Ekrem Özden'in, gemıi mütaahhitlerine 
ıkredi teminine dair, Ulaştırma Bakanın
dan yazılı sorusu (7/713) 206 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Möbrure Aksoley'in, istiklâl Ma
dalyalı muharip gazilere dair, yazıh soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Orhan Tuğ
rul'un cevabı (7/714) 206,587:588 

— Cumhuriyet Senaosu Taıbiî Üye* 
si Mehmet Öaküneş'in, Gima Genel Mü
dürlüğü tarafımdan verilen pas biletlere 
dair, yazılı soru önergesi ve Ulaştırma. 
Baıkanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/692) 25, 

198:199 
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Sayfa 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Yehm-et özgüneşlıı, Türk Havayollarına 
dair, yazılı soru önergesi ve Ulaştırana 
İBakanı Orhan Tuğrul'un cevabı (7/676) 667: 

668 
— Cumuhuriyet Senatosu Tabiî "Üyesi 

Muzaffer Yurdakuler'İn, Türk Hava Yol
ları Genel Müdürlüğünce verilen pas bi
letlere dair, yazılı soru önergesi ve Uüaş-

Sayfa 
tııma Bakanı Nafoit Menteşe'nin cevabı 
(7/686) 20:31,25 

Gençlik ve Spor Bakarandan 
— Cumıılıııriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Ekrem özden'in; Gençlik ve Spor 
Bakanlığının İhdasına dair yazılı soru 
önergesi ve Başbakan adına Gençlik ve 
Spor Balkanı İsmet Sezginin cevabı 
(7/707) 432:434 

TASARILAR 

— 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türki
ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkımda 
ClMillöt Meclisi 1/333; Cumhuiyet Sena
tosu 1/1144) 4,64,109,341:242, 

250 =283,304 =327,344:362,45i, 
454,466 =476,486:540 

— Ankara Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu hakkında (Millet M'eclisi 1/387; 
•Cumhuriyet Senatosu 1/1160) (S. Sayısı : 
1482) 707 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu hakkında (Mîl
let Meclîsi 1/388; Cumhuriyet Senatosu 
1/1163) (S. Sayısı : 1483) 707 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (Millet Meclisi 1/350; Cum'huriyeit 
Senatosu 1/1142) (S. Sayısı : 1477) 4,109, 

115:147,150:151,155;156,1'57:158 
— 1970 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakıkında (Mîllet Meclisi 1/411, 
Cumhuriyet Senatosu 1/1150) (;S. Sayısı : 
1505) 676,726:728, 

739: :730,75i :752 
— 1970 yıh Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı 
'kısmında değişiklik yapılması hakkında 
(.Millet Meclisi 1/403; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1148) (IS. Sayısı : 1498) 457 

— 1970 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Adalet ve iSağlık ve 
'Sosyal Yardım bakanlıkları kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında (Millet Mec
lisi 1/410, Cumhuriyet Senatosu 1/1149) 
(S. Sayısı : 1504) 676,721:726,755:756 

— 1971 yıh Bütçe kanunu haîokmda 
(Millet Meclisi 1/386; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1170) (S. Sayısı : 1481) 706 

— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı 
taamında değişildik yapılması hakkında 
{'Millet Meclisi 1/403; Cumhuriyet Senato
su 1/1148) (S. Sayısı : 1498) 662,663: 

-667,673:674,713,739:740 
—- Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvel
lerinde değişiklik yapılması hakkında 
(Millet Meclisi 1/376; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1147) (S. Sayısı : 1499) 457,662 

— Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli cet
vellerinde değişiklik yapılması hakkında 
(Millet Meclisi 1/376; Cumhuriyet Sena
tosu 1/H47) (,S. Sayısı : 1499) 713:715, 

741:742 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu1 

hakkında (Millet Meclisi 1/389; Cumhu
riyet Senatosu 1/1164) (S. Sayısı : 1484) 707 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu hakkında (Millet 
Meclisi 1/390; Cumhuriyet Senatosu 
1/166) (LS. Sayısı : 1485) 707 

-— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında (Mil
let Meclisi 1/414; Cumhuriyet Senatosu 
1/1152) (S. Sayısı : 1508) 707,731:732, 

757:758 
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Sayfa 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu hakkın
da (Millet 'Meclisi 1/391; Cumhuriyet Se
natosu 1/1165) ('S. Sayısı : 1486) 707 

— Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu hakkında (-31111*1 Meclisi 1/392; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1159) (S. Sayısı : 
1487) 707 

— Hacettepe üıûversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanunu hakkında (Millet Meclisi 
1/393; Cumhuriyet Senatosu 1/1161) (S. 
Sayısı : 1488) 707 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu hakkın
da (Millet Meclisi 1/394; Cumhuriyet Se
natosu 1/1156) (S. Sayısı : 1489) 706 

— İktisadi ve Ticari İEmler akademi
leri 1971 yılı Bütçe Kanunu hakkında 
Millet Meclisi 1/397; Cumhuriyet Senato
su 1/1162) (S. Sayısı : 1492) 707 

— istanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanunu hakkında (MiıMet Mec
lisi 1/396; Cumhuriyet Senatosu 1/1158) 
(S. Sayısı : 1491) 707 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında (Millet 
Meclisi 1/412; Cumhuriyet Senatosu 
1/1151) (S. Sayısı : 1506) 677,730:731, 

753:754 

— İstanbul üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanunu hakkında (Millet Meclisi 
1/395; Cumhuriyet Senatosu 1/1157) (S. 
Sayısı : 1490) ' 707 

—• Karayolları Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında (Mil
let Meclisi 1/415; Cumhuriyet Senatosu 
1/1153) (S. Sayısı : 1509) 707,732: 

733,759:760 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanunu hakkında (Millet Mec-

Sayfa 
lisi 1/398; Cunshuriyet Senatosu 1/1155) 
('S. Sayısı : 1493) 706 

— Nafaka alacaklarının yaıbancı mem
leketlerde tahsili ile ilıgili sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair ka
nun hakkında (Millet Meclisi 1/120; Cum
huriyet Senatosu 1/1143) 4,63,16.1, 

733:735,761:762 

— Onman Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanunu ha'kkında (Millet Mec
lisi 1/399; Cumhuriyet Senatosu 1/1169) 
(S. Sayısı ': 1494) 707 

— Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması ha-k-
'kında (Millet Meclisi 1/404; Cumhuriyet 
•Senatosu 1/1146) (S. Sayısı : 1500) 457,662, 

715:716,743:744 

— 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanan TürMye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Fedaratif Cumhuriyeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair Kanun hakkında 
('Millet Meclisi 1/95; Cumhuriyet Senatosu 
1/1145) ('S. Sayısı : 1479) * 4,161,735: 

737,763:764 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 
Bütçe Kanunu hakkında (Millet Meclisi 
1/402; Cumhuriyet Senatosu 1/1167) (S. 
Sayısı : 1497) 707 

— Te%el Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanunu hakkında (Millet Mecüisi 
1/400; Cumhuriyet Senatosu 1/1168) (S. 
Sayısı : 1495) 707 

— Türkiye - Yugoslavya Federatif 
Cumhuriyeti arasındaki konsolosluk söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun haklkında 63:64 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanunu hakkında (•Millet Meclisi 
1/401; Cumhuriyet Senatosu 1/1154) (S. 
Sayısı : 1496) 706 
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TEKLİFLER 

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 

üyesi Nahit Altan'ın, Cumhuriyet Senato
su İçtüzüğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 
4 ncü cümlelerinin kaldırılması ve 8 nci 
maddesinin matkabının ve (A) Maaşının 
1 nci, 2 nci ve 3 ncü bendleriyle (E) fıkra
sının değiştirilmesi hakkında İçtüzük tek
lifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaddı'nın, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 135 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair İçtüzük 
teklifi hakkında (2/211; 2/255) (S. Sa
yısı : 1272 ye ök) 98:100 

— Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir
lerinin 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılmıa-
sı hakkında (Millet Meclisi 2/437; Cum
huriyet Senatosu 2/303) (ıS. Sayısı : 1502) 

676 
— Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir

lerinin 1970 yıh Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (.Millet Meclisi 2/437; Cum
huriyet Senatosu 2/303) (S. Sayısı : 1502) 720, 

747:748 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri 

— 5 . 6 , 1965 tarihli 625 sayılı Kanu
nun 1 nci, 13 ncü maddeleri il»e 8 nci 
maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü 
fıkraları ve 48 nci maddesinin özel okul
larla ilgili hükmünün Anayasaya aykırı 
olduğumdan İptaline ve iptal kararının 
• 9 . 7 . 1971 gününde yürürlüğe girmesine 
dair 638:639 

— 5237 sayılı Belediye 'Gelirleri Ka
nununun 21 nci maddesinin 4 neü fıkrası
nın Anayasaya aykırı olduğundan ipta
line 'karar verildiğine dair (3/954) 418 

— 507 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desinde yer alan ve 10 liradan 50 liraya 

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 

Xecip MirkeMnıoğlu'nun, Cumhuriyet Se
natosu 1970 yılı Bütçesinin (A/ l ) ve (B) 
işaretli cetvellerinde değişiklik yapılma
sı hakkında (Millet Meclisi 2/418; Cum
huriyet Senatosu 2/301) (S. Sayısı : 1501) 

457,662,720:721,740:750 

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/431; 
Cumhuriyet Senatosu 2/302) (S. Sayısı : 
1503) 676,720:721,749:750 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nci maddesinni II işaretli fıkrasına bir 
(X) bendi ve sözü geçen kanuna geçici 
iki madde eklenmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kalbul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/145; Cum
huriyet Senatosu 2/300) (S. Sayısı : 
1480) 4,1-61,647 £62,671 ;672 

kadar olan para cezalarının kesinliğine 
dair hükmün Anayasaya aykırı olduğun
dan iptal edildiğine dair 302 

—1170 sayılı Kanunun geçici birinci 
maddesinin birinci cümlesini takibe-
den kısımla, geçici ikinci maddcisinin 
Anayasaya aytkın olduğundan iptaline ve 
iptal hükmünün 15 . 7 . 1971 tarihinde yü
rürlüğe girmesine karar verildiğine dair 

710 

— 19 . 3 . 1969 günlü 1136 sayılı Ka
nunun 38 nci maddesinin (f) bendinden 
sonra gelen üçüncü fıkrasının Anayasa
ya aykırı olduğundan iptal edildiğine 
dair 710 

TEZKERELER 



Sayfa 
Başbakanlık tezkeresi 

— Balıkesir Üyesi Mehmet Güler'in 
yasama dokunulmazlığına ait evrakın 
iadesine dair 11 

— Başbaıkaü Süleyman Demirel'e 
Bulgaristan'a yapacağı ziyarette refakat 
edecek olan Muş Üyesi İsa Bingöl'e Ana
yasanın 78 nei maıddesi gereğince müsaa
de verillınesine dair 10 

— Başbakan Süleyman Demir-el'c, 
Yugoslavya'ya yapacağı ziyarette refa
kat edecek olan Bursa üyesi Şeref Kaya-
lar'a, Anayasanın 78 nci maddesi gere
ğince müsaade verilmesine dair 9:1Ö 

— Birleşmiş Milletler Kurulunun XXV 
nei dönem toplantılarına katılacak An
talya Üyesi Mehmet Pırıl ti'ya Anayasa
nın 78 nei maddesi gereğince müsaade 
verilmesine dair 10 

— Cumhmıbaşkaııma, Federal Al
manya'ya yapacağı ziyarette refakat ede
cek olan, Cumhuriyet Senatosu Kars-
Üyesi Sırrı Atalay, Muğla Üyesi îlyas Ka-
raöz'e Anayasanın 78 nci maddesi gere
ğince müsaade- verilmesine dair 10:11 

— Cumlhııriyet Senatosu Afyon Kara-
hisar Üyesi Ahmet Karayiğit'in yasama 
dokunulmazlığı hakkında (3/947) 206 

— Cumhuriyet Senatosu Afyon Kara-
hisar Üyesi Ahmet Karayiğit'in yasama do
kunulmazlığı hakkında (3/947) 247 

— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Ü;resi Mehmet. Güler'in yasama dokunul
mazlığı hakkında (3/951) 333 

— Cumhuriyet Senatosu Saımsun üye
si Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunul-
unazlığı hakkında (3/952) 333 

Cmnaurftaşkanlığı teakereleri 

— Açık bulunan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına Ulaştırma Bakam 
Nahit Memteşe'nin atanmasının uygun bu
lunduğuna dair (3/949) 248 

— Açık bulunan Ulaştırma Bakan
lığına Cumhuriyet Senatosu Bilecik 
Üyesi Mehmet Orhan Tuğrul'un atanması
nın uygun görüldüğüne dair (3/955) 417 

28 — 

— Başbakan Süteyman Demirel'c, Bul
garistan'a yapaeağı ziyaretten dönünceye 
kaıdar, Devlet Ba'kanı Hasan Dinçer'in ve
killik edeceğine dair (3/923) 8 

— Başbakan Süleyman Demirel'e, Bul
garistan'a yapacağı ziyarette refakat ede
cek oi-an Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağ-
layangil'e, dönüşüne kadar, Devlet Baka
nı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik Gele
ceğine dair (3/924) 9 

— Başbakan Süleyman Demirel'c, Bul
garistan'a yapacağı ziyarette refakat ede
cek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sabit Osman Avcı'ya dönüsüne ka
dar, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'-
nin vekillik edeceğine dair (3/926) 8 

— Başbakan Süleyman Deımirel'e, Mı
sır'a yapacağı ziyaretten dönünceye ka
dar, Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in ve
killik edeceğine dair (3/922) 8 

— Başbakan Süleyman Demirel'e, Yu
goslavya'ya yapacağı ziyaretten dönünce-
ye kadar, Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in, 
vekillik edeceğine dair (3/911) 6 

— Başbakan Süleyman Demirel'e, Yu
goslavya'ya yapacağı ziyarette refakat 
edecek Dışişleri Bakam İhsan Safori Çağ-
layamgil'e, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik ede
ceğine dair (3/913) 6 

— Başbaikan Süleyman Demirel'e, Yu
goslavya'ya yapacağı ziyarette refakat 
edecek olan Ulaştırma Bakanı NaMt Men-
'teşe'ye dönüsüne kadar, Enerji ve Taıhiî 
Kaynaklar Bakanı Sabit Osman AvcVnın 
voldllik edeceğine dair (3/912) G 

— Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Balkanı 
Sabit Osman Aveı'ıım, istifasının kaıbul 
edildiğine, asaleten tâyin yapılıncaya ka-

Sayfa 
— Açık bulunan Ulaştırma Bakanlı

ğına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Nahit Menteşe'nan vekillik edeceğine dair 
(3/950) 248:249 

— Almanya'ya yapacağı ziyaretten 
dönünceye kadar kendisine Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Atasa-
ğım'un vekillik edeceğine dair (3/928) 9 
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Sayfa 
•dar, bu Bakanlığa Sanayi Bakanı Sala-
'battın Kılıc/ın vekillik edeceğine dair 
(3/942) 180 

— Fransız eski Devlet 'Başkanı Char
les De Ganılle'ün eenaae törenine katılmak 
üzere Fransa'ya gidecek olan Başbakan 
Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Balkanı Hasan Dinçer'in vekillik 
edeceğine dair (3/982) 63 

— Vazife ile yurt dışına 'gidecek olan 
Devlet Bakanı Tui'han Bilginin dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Hüsamettin Afca-
•beyli'nîn vekillik edeceğine dair (3/941) İSO 

— Vazife ile yurt dışına gîdeeek olan 
Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin'e, 
dönüşüne kadar, çalışma Bakanı S ey fi 
Öztürk'ün vekillik edeceğine dair (3/940) 180 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu'na, dönüşüne kadar, Taran Bakam İl
hamı Ertem'in vekillik edeceğine dair 
(3/939) 180:1S1 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'a, dö
nüşüne kadar, İmar ve İskân Bakanı Hay
rettin Nakibc-ğlu'nun vetkillik edeceğine 
dair (3/938) 181 

— Vazife ile yurt dışına giden Bayın
dırlık Bakanı Turgut Oülez'e, dönüşüne 
kadar, Sanayi Balkanı Sal&hattin Kılıç'ın, 
vekillik edeceğine dair (3/909) 6 

—• Vazife ile yurt 'dışına giden Devlet 
(Bakanı Turhan BiLgin'e, dönüşüne kadar, 
'Devlet Bakanı Hüsamettin Ataıbeyli'nin 
veıldllik edeceğine dair (3/956) 417 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hüsamet
tin, Atabeyli'nin vekillik edeceğine dair 
(3/921) 8 

— Vazife ile yurt dışına giden Çalış
ma Bakanı Seyfi öztiuıkfan, dönüşüne ka-

Sayfa 
dar, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'
nin vekillik edeceğine dair (3/907) 5 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Saıbri Çağlayangil'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan 
Dinçer'in vekillik edeceğine dair (3/917) 7 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakam Hasan 
Dinçer'in velkillik edeceğine dair (3/929) 9 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayaııgil'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan 
Dineer'in vekillik edeceğine dair (3/937) 180 

— Vazife ile yurt dışına gidon Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayaııgil'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan 
Dinçer'in vekillik edeceğine dair (3/938) 219 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Balkanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan 
Dinçer'in vekillik edeceğine dair (3/96İÎ) 709 

— Vazife ile yurt dışına giden Güm
rük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Bi
rine ioğlu'na, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Hasan Dinçer'in vekillik edeceğine 
dair (3/910) G 

— Vazife ile yurt dışına giden İmar 
ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'-
na Devlet Bakanı Hüsametttin Ataibey-
li'nin vekillik edeceğine dair (3/916) 7 

— Vazife ile yurt dışına giden İmar 
ve İskân Bakanı Hayrettin Xâlvihoğhî'na 
dönüşüne kadar, Devlet Bakam Hasan 
Dinçer'in vekillik edeceğine dair (3/915) 7 

— Vazife İle yurt dışına giden Köy 
İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nın, dönü-
•süne kadar, Devlet Bakanı Hasan Dinçer'
in, velkillik edeceğine dair (3/908) ö 

— Vazife ile yurt dışına giden Maliye 
Ba'kanı Mesut Erez'e, dönüşüne kadar, 
Sanayi Bakam Salâhattin Kılıç'ın vekil
lik edeceğine dair (3/919) 8 
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Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına giden Millî 

Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'a dönüsüne 
kadar, Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
beyli'nin vekillik edeceğine dair (3/930) 7 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakam Ahmet Topaloğlu'na, dö
nüşüne kadar, Derlet Baakııı Hasan Din-
içer'in vekillik edeceğine dair (3/933) 63 

— Vazife ile yurt dışına giden Ta
rım Bakanı tlhaııni Ertem'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabey
limin vekillik edeceğine dair (3/920) 7:8 

— Vazife ile yurt dışına giden MÜllî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Hasan Din çer'in 
vekillik edeceğine dair (3/927) 9 

— Vazife ile yurt dışına giden Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Ali Özkan'a, dönüşüne kadar, Çalışana 
Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik edeceği
ne dair (3/925) 9 

— Vazife ile yurt dışına giden Tarım 
Bakanı İlhamı Ertem'e dönüşüne kadar, 
Maliye Bakanı Mesut Erez'in vekillik 
edeceğine dair (3/914) 6:7 

— Vazife ile yurt dışına giden Tic-a-
ret Bakanı Gürhan Titrek'e; dönüşüne ka
dar Ulaştırana Bakanı Nahit Meııtesc-'nin 
vekillik edeceğine dair (3/918) 7 

— Vazife ile yurt dışına giden Tica
ret Bakam Gürhan Titrek'e, dönüsüne 
kadar, Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
ıbeyli'ııin vekillik edeceğine dair (3/967) 709 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 
— Ankara üyesi Mansur Ulusoy'a 

izin verilmesine dair 220 

Sayfa 
— Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Meh

met îzmeu'e izin verilmesi hakkında 
(3/958) 486 

—• Cumhuriyet Senatosu Antalya Üye
si Akif Tekin'e izin verilmesi hakkında 
(3/945) 302 

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Tayfur SÖkmen'e İzin verilmesi 
hakkında. (3/961) 639 

— Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ah
met Demir Yüee île Mehmet Nafiz Er^ 
geneli'ye izm ver ibnesi hakkında (3/959, 
960) 712:713 

— Cumhuriyet Senatosu üyeleri An
talya Üyesi Akif Tekin ile Ankara Üyesi 
Mansur Ulusoy'a izin verilmesine dair 147 

—• Erzurum Üyesi Edip Somunoğlu'-
na izin verilmesine dair 464 

— Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla 
izin alan Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'a 
tahsisatının verilebilmesi için karar alın
masına dair 220 

— İki aydan fazla izin alan Cumihuri-
yet Senatosu Antalya Üyesi Akif Tekin'e 
tahsisatının verilebilmesi hakkında (3/946) 302: 

303 
— üyelerden Alım et Demir Yüce 

(Zonguldak), M. Nafiz Ergeneli (Edir
ne) ve Nurettin Ertürk (Sivas) e izin 
verilmesine dair (3/963, 964) 713 

Dışişleri Bakanlığı tezkeresi 

•— Doğu Pakistan felâketi ile ilıgili 
olarak Cumhuriyet Senatosunca alman 
karara Pakistan Milletinin Türk Milleti
ne t eş ckkürl erini belirten cevabi yazıya 
dair 147:148 

KOMİSYON BAŞKANLIKLARI TEZKERELERİ 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu) 
— Başkanlık Divanının teşkil olun

duğuna dair 558 
(Bütçe Karma Komisyonu) 

— Başkanlık Divanının teşkil olundu
ğuna dair 302 

(C, Senatosu Araştırma Komisyonu) 
— İller Bankası ve banka tarafın

dan kurulan Simel Şirketinin sorumlula

rı hakkında kurulan Araştırma Komisyo
nu süresinin bir ay dalıa uzatılmasına dair 51, 

220 
— 30,5 milyon dolarlık Türk - Ame

rikan Kredi Anlaşması hakkınıdald Araş
tırma Komisyonu çalışma süresinin otuz 
gün uzatılmasına dair 41,181,485 

— Türk Hava Yollan ile Uçak Servisi 
Anonim Ortaklarının faaliyetleri konu-

http://Xah.it
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Sayfa 
sunda kurulan Araştırma Kolmisyonunuıı 
Başkatılıık Divanının teşkil edildiğine dair 710 

(Kitaplık Karma Komisyonu) 

— Başkanlık Divanının teşkil olundu
ğuna dair 417 

Sayfa 
(Millî Eğitim Komisyonu) 

— Başkanlık Divanının teşkil olundu
ğuna dair 559 

(Millî Savunma Komisyonu) 
— Başkanlığa Nevşehir Üyesi İbrahim 

Şevki Atasağun'un seçildiğine dair 559 

PARTİ GRUPLARI BAŞKANLIKLARI 
TEZKERELERİ 

A. P. 
— Erzurum Üyesi Sakıp Hatıınıoğ-

lu'nun Adalet Partisine girdiğine dair 11 
— Grup Yönetim Kurulunun teşkili 

hakkında 12 
— Haıkkâri Üyesi Neeİp Seyhan'ın par

tilerine girdiğine dair 709 

— İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in 
Adalet Partisinden istifa ettiğine dair 344 

—- Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeç.tigü'-
iıı partiden istifa ettiğine dair 219 

— Tekirdağ Üyesi Cotnal Tarlan'ın, 
partiden istifa ettiğine dair 417:418 

— Türkiye Cumflıariyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında akdolunan 
kredi anlaşması konusunda kurulan Araş
tırana Komisyonunda açılmış bulunan üye
liğe İstanbul üyesi Halûk Berkol'un 
aday gösterildiğine dair 97 

C, H. P. 
— Grup Yönetim Kurulunun teşldl 

edildiğine dair 27 
G. P. 

— Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in par
tilerine girdiğine dair 710 

— Grup Yönetim Kurulunun teşkil 
edildiğine dair 25 

Kontenjan Grupu 
—• Kontenjan Grupu Başkanlığına 

Cemal Madanoğlu, Genel Sekreterliğine 
! Adil ünlü, Yönetim Kumlu üyeliklerine 
1 Zerin Tüzüıı ve Mehmet İzmen'îıı seçildik

lerine dair 249 
M. B. G. 

— Grnpa dâhil üyelerin adlarını bü
ron ve Başkan-rk Divanı seçimlerinde bu 
sayının dikkate alınmasına dair 11 

— Yönetim Kurulunun teşkil edil
diğine dair 33:34 

TUTANAK ÖZETLERİ 

Cilt Sayfa 
1 . 1 1 . 1970 tarihli 1 nei birleşime ait 62 24: 

25 
32 
40 
46 
56 
60 
68 
7.9. 

4 . 
5 . 
10 
12 
17 
18 

11 . 
1 1 . 
1 1 . 
. 11 
. 11 

1970 tarihli 2 nei birleşime ait 62 
1970 tarihli 3 neü birleşime ait 62 
1970 tarihli 4 neü birleşime ait 62 
1970 tarihli 5 nei birleşime ait 62 
1970 tarihli 6 ncı birleşime ait 62 

11 . 1970 tarihlî 7 nei birleşime ait 62 
1 1 . 1970 tarihli 8 nei birleşime ait 62 

19.11.1970 tarihli 8 nei birleşime ait 62 

24.11.1970 tarihli 10 nen birleşime ait 62 

26.11.1970 tarihli 11 nei birleşime ait 62 
27.11.1970 tarihli 12 nei birleşime ait 62 

91: 
92 

108: 
109 
154 
161 

Cilt Sayfa 
8.12.1970 tarihli 13 neü birlemie ait 62 204: 

206 
10.12.1970 tarihli 14 neü birleşime ait 62 246: 

247 
15.12.1970 talihli 15 nei birleşime ait 62 286 
17.12.1970 tarihli İC ncı birleşime ait 62 290: 

291 
22.12.1970 tarihli 17 nei birleşime ait 62 332 
23.12.1970 tarihli 18 nei birkşimc ait 62 364: 

365 
24.12.1970 tarihli 19 ııeu birleşime ait 62 391: 

392 
29.12.1970 tarihlî 20 nei birleşime ait 62 438: 

439 



Güt Sayfa 
30.12.1970 tarihli 21 nci biricime ak 62 456: 

457 
5.1.1971 tarihli 22 nci birleşime ait 62 484 
7.1.1971 tarihli 23 ncü birleşime ait 62 544: 

545 
12.1.1971 tarihli 24 ncü birleşime ait 62 590 

Cilt Sayfa 
14.1.1971 tarihli 25 nci birleşime ait 62 632: 

633 
19.1.1971 tarihli 26 neı birleşime ait 62 676 
21.1.1971 tarihli 27 nci birleşime ait 62 705: 

706 

YOKLAMALAB 

Cilt S. 

62 72, 
92,110,155,161,206,247,286:287,292, 

333,365,392,439,458:477,485,545,591, 
633:634,677,708:728 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

AH Şakâr Ağaaoğlu (Trabzon) - 5383 
sayılı {Jiknrük Kanununun 24 ncü mad
desine bir frkra eklenmesi hakkımla ka
nun tasarısı münasebetiyle 141 

A. urbam Akça (Kütahya) • 5383 sa
yılı Oümrük Kanununun 24 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkımla 'kanun tasa
rısı münasebetiyle 137 

— Büyük bir deprem felâketine uğrı-
yan Gediz'in sekiz ay gibi kısa bir zaman
da yeniden inşa edildiğine dair demeci 
münaeebetiyile 169 

Erol Yılmaz Akç&l (Bütçe Karma Ko-
mâayMiu Başkam) - 1970 Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tansu 
Bakanlığı kısanında değişiklik yap ılıması
na dair kanun tasarısı münasebetiyle 664, 

665 

Miebrure Aldsoley (istanbul) - Atatürk'
ün ölüm yıMÖnüımünde, fakülte duvarla-
rma asılan resimlerinin parçalanıp atıl
dığına dair demeci münasebetiyle 92,93 

— Emekli, Malûl, dul ve yetimlerinin 
aylıklarının biran evvel ayarlanmasına, 
buna dair kanun yürürlüğe girinceye ka
dar bunlara da % 50 nisbetinde avans 
verilmesînin yerinde olacağına dair demeci 
münasebetiyle 298,299 

NaMt Altau (Çanakkale) - Kars üyesi 
Sırrı Atalay'ın soctı beş yıl içinde açılan 
ve kullanılan 'kredilerin ekonomik ve sos
yal kalkınmadaki katkı ve etkilerini in
celemek üzere, Cuatthuriyet 'Senatosu Araş
tırana Kamİsyc-nu kurulmasını istiyen öner
gesi münasebetiyle 422 

Tekin Ariburun (İstanbul) - Balkan 
seçimi münasebetiyle 43 

Sayfa 
Sadık Artttkmae (Yoagat) - 6964 sa

yılı Ziraat Odaları BirBği Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 351,488,521, 

1522,527,532,536,538 
— Hacı Ali Demirerin özel okulları

nın hesaplarını İnce-liycn hesap uzananı ra
poruna dair demeci münasebetiyle 393 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
maddesinin 11 işaretli fıkrasına bir (N) 
bendi ve sözü geçen kamına geçici iki 
ımadde eklenmesine dair kanun teklifi nuü-
nasebetiyle 656 

Hüsamettin Atabeyli (Devlet Bakanı) -
Devlet Bakanı Hüsamettin Ataibeyli'-
ııin Ankara'daki banka- soyguncularının, 
lOlayuı eneınmiyetine ve zanlıların ka-
rektorine uygun şekilde takibediMiğino, 
takibatı tamamen kanuni şekilde cere
yan ettiğine dair demeci ve tabiî üye 
Haydar Ttınçkanat'm cevabı münasebe
tiyle 687,688,689,690,691 

Mucip Ataklı (Tabiî Üye) - Tabiî Üye 
Mucip Atath'ya sarfettiği bir cümle se
bebiyle takbih cezası verilmesi hakkında 685 

— Yurtta görülen öğrenci hareketle
rine ve olaylar üzerine cesaretle eğilme 
zamanının geldiğine dair demeci münase
betiyle 168,169 

Sırrı Atalay (Kars) - 6964 sayılı Zi
raat Odalan ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasan sı 
münasebetiyle 269,270,271,272, 

273,274,276,355,356,486,487,488,503,504, 
508,509,610,511,516,517,518,519,520,522 

— Anayasanın 84 neü malddesinin si
yasi parti gruplarının aralarında anlaş-

COUt : 62) 
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Sayfa 
malarına mani teşkil etmediğine dair de
meci münasebetiyle 75,76 

— 1970 Bütçe Kanununa bağlı (A/I) 
işaretli cetvelin Tanın Bakanlığı kısmın
da ideğişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı münasebetiyle (563, 

— 1970 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik]ile 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 726.,727,728, 

— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) işaretli cetvelin Adalet ve Sosyal 
Yardım Bakanlıkları kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle 721,722,723 

— Cumhuriyet Senatosu İzmir "Üyesi 
Necip Mirkelâmoğlıı'nım Cumhuriyet Se
natosu 1970 yılı Bütçesinin (A/ l ) ve (E) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

717,718,719 
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Fahri özdilok ve arkadaşlarının, asayiş ve 
anarşiıst eylemler konusunda bir genel gö
rüşme açılmasına dair Önergesi münase
betiyle 611,640,641,642,643,644 

— Çarşamba günü toplantı!anımı dene
timle ilıgili konulara ayırdığı hakle gün
demde soruların yer almadığından gün
demin tanzimi konusunda kendisine söz 
verilmesini istiyen önergesi münasebetiyle 342, 

343 
— Devlet Bakam Hüsamettin Atabeyli

nin Ankara il afc i banka soyguncularının, 
olayın ehemmiyetine ve zanlıların ka-
rekterine uygun şekilde takibedikliğine, 
takibatı tamamen kanuni şekilde cere
yan ettiğine dair demeci ve tabiî fiye 
Haydar Tımekanat'm cevabı münasebe
tiyle 687 

— Devlet Hava Meydanlaıı İşletmesi 
G-enel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) ve (<B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasansı .münasebetiyle 714,715 

:— Gündemde bulunan denetimle ilgili 
kanunların sonuçlandırılabilmesi için Ge
nel Kumlun Salı, Çarşamba ve Perşembe 

Sayfa 
günleri saat 10,13 ve 15,19 arasında top
lanılmasına ve her çalışma günü günde
minde denetim, yasama ve sair •konularla 
ilgili maddelerin tam olarak yer almasına 
dair önergesi münasebetiyle 464,465 

— Hatay üyesi Mustafa Deliveli'nin 
543 sayılı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair 445,446,447.448,450 

— Kars Üyesi Sırrı Atalay ve Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu'nun, Tabiî üye 
Mucip Ataklıya verilen cezanın kaldırıl
ması, bu ceza 'kaldırılmadığı takdirde ayın 
şekilde ağır söz sarfeden Bitlis Üyesi Or
han Kürünıoğ'lıma da ceza verilmesini 
tazammum eden önergesi münasebetiyle 693, 

694 
— Memleketin içinde bulunduğu siyasi 

ve iktisadi bunalımlara ve bunun önlen
mesi çarelerine dair demeci münasebetiyle 164, 

165,166,167 
— 13 Xo. lu Hazırlık Komisyonu rapo-

rumm T. B. M. M. si toplantısında görüşül
mesi sırasında Komisyon Başkanının bir 
beyanının doğurduğu şüphe ve bunun taki
bi yolunda vâki çalışmalara dair demeci 
münasebetiyle 341 

— Partî ile Başbakanın birbirinden ay
rılması gerektiğine dair demeci nıima.se-
betiyle 381,382 

— Tabiî Üye Fahri Üzdilek ve arkadaş
larının asayiş ve anarşik eylemler konu
sunda bir genel görüşme acımasına dair 
önergesi münasebetiyle 570,571,572, 

573,574,575,576,577,578,579, 
581,582.583,584,585, 

•— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nci maddesinin 11 işaretli fıkrasına bir 
(X) bendi ve sözü geçen kanuna geçici 
iki madde eklenmesine dair kanım teklifi 
münaseebtiyle 648,650,651.652 

— Yasama organlarının denetimle ilgili 
yetkilerinin yerine getirilmesinin her han
gi bir safhasında ortaya çıkan yolsuzluk 
ve suç niteliğindeki olaylara dair demeci 
münasebetiyle 293 

fbrahim Şevlri Atasagun (Nevşehir) -
Beş yıl süren C. Senatosu Başkanlığı dev
resinde üyelerin kendisinden esirgemedik-
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Sayfa 
leri teveeeühe teşekkürle Başkan adaylı
ğından çeltikliğine dair demeci münasebe
tiyle 78,70 

Faik Atayurt (Uşak) - 0964 sayılı Zi
raat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
•Binliği Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı nıü-
naseıbetiylc 312,313,314,315, 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
24 neü maddesine bir fıkra ödenmesi hak
kında kanun tasai'isı münasebetiyle 132,133, 

134,135, 
— Nafaika alacaklarının ya'baııcı mem

leketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye 
katılmamızın uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 734 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
12 nci maddesinin 11 işaretli fıkrasına bir 
(X) bendi ve sözü geçen kanuna geçici 
iki madde eklenmesine dair kamın tek
lifi münasecb tiyle G49,650,'653,654J 

.655,036,658,659,660 
Hüseyin Atmaca (Denizli) - 5383 sa

yılı Gümrük Kanununun 24 neü maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 131,132 

— 1970 Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 

Fehmi Baysoy (Erzincan) - 6964 sayılı i 
Ziraat Odaları ve Türkiye Zira-at Odaları 
Birliği Kanunun bâzı nıaıcklelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 261,262,539,540 t 

Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) - Genç
lik olayları ve İstanbul Kültür Sarayı yan
gını haklımda demeci münasebetiyle 207,208 

Haluk Berkol (İstanbul) • Hekimler ve 
Sağlık personeli direnişine dair demeci 
münasebetiyle 459,460,4G1 

Lûtfi Bilgen (İçel) - 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi haikkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle 470,471,472,473 

Sayfa 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
müna s ob e t iyle 664,665,666 

— Öğretmenlere karşı yürütülmekte 
olan hareketlerin sistemli bir hal aklığı
na dair demeci münasebetiyle 110,111 

— Personel Kanunu tatbikatından clo-
ğ'ıiı aksaklıkların biran evvel halledilme
sine dair demeci münase.betiyle 594,595,596 

— T. C. "Emekli Sandığı Kanununun 
12 nei maddesinin 11 işaretli fıkrasına 
bir (X) bendi ve sözü geçen kanuna ge
çici iki madde eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 661,662 

— Tütün piyasasının, sömürüye mey
dan vermiyeeek şekilde açılmasına baş 
fiyatla birlikte taban fiyatının da ilâ
nına ve Tekel İdaresinin satınaldığı üzüm 
fiyatlarının yükseltilmesi gerektiğine dair 
demeci münasebetiyle 294,295,296 

— Tütün ve kuru üzivnı, konusunda 
yaptığı konuşmanın Bakan tarafından 
yanlış yorumlandığına dair demeci riııüna-
sebetiyle 366,367 

Y, Ziya Ayırım (Kars) - 6964 sayılı 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 276,277,278 

İsa Bingöl (Bitlis) - 0964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle 508, 

— Kars Üyesi Sırrı At-alay ve Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu'nun, Tabii Üye 
Mucip Ataıklı'ya verilen cezanın kaldırıl
ması bu ceza kaldırılmadığı takdirde aynı 
şekilde ağır süz sarfeden Bitlis Üyesi Or
han Kürümoğlu'na da eeza verilmesini ta
zammum eden önerge münasebetiyle 701 

Ahmet İhsan Birinciöğlu (Gümrük 
ve Tekel Bakanı) - Denizli Üyesi Hüse
yin A'tmaca'ya cevaben uygulanan tedbir
lerin ekici lehine olduğuna, Anayasa'nın, 

http://se.be
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Sayfa 
52 nci maddesi hükmünün umumi olup 
[Bakanlığının Tekelle ilgili maddeler üze
rinde görevli bulunduğuna dair demeci mü
nasebetiyle 368,569, 

— Ekici tütün piyasasının mümkün ol
duğu kadar enken açılmasına çalışıldığına, 
siyaih üzümlerin alınması hususumda Tc-
ikcl'in görevli bulunmamasına rağmen ih-

Sayfa 
tiyaç nisbetînde yapılan alımlarda daima 
müstahsilin lehinde hareket edildiğin® dair 
demeci münasebetiyle 335,336,337 

— Tütün alımlarında gereiken bütün 
(tedbirlerin alınacağına ve tütün piyasa
sını da erken açmak için gayret sarfettik-
lerine dair demeci münasebetiyle 5ö7 

TuiKjut Celbe (Ankara) - Tarihi büyük 
hâdiselerin toplamlar üzerindeki tesirleri
ne ve bunların giıderümesiııe dair demeci 
münasebetiyle 174,175,176,177 

Selâhattm Cizrelioğlu (Diyarbakır) -

Turdun içinde bulunduğu güç duruma, 
•memleketin huzura kavuşabilmesi için 
Hükümetin ve iktidar partisi grupunun ge
rekeni yapmasına dair demeci münasebe
tiyle. 636,637,638, 

İhsan Saibri Çağlayanğil (Dışişleri 
Balkanı) - Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un ko
nuşmasına cevapla, Demokrasilerde hükü-
mıetlerin kaderlerinin Meclislerde tâyin 
olunduğuna, siyasi iktidarların ise seçim
lerle taayün ettiğine dair demeci münase
betiyle 554,555 

Sedat Çomralı (Koırya) - Personel 
Kanununun tanziminde «İşin bir ücreti 
olur» prensibimde ket olduğuna, buna rağ
men, ayrıca fazla çalışma, iş güçlüğü, is 
riski ve tedarik güçlüğü ücretleri gibi yan 
ödemelerin bu kanunda derpiş olmadı gı
na, uygulamadaki aksaklıkların 463 

Süleyman Demirel (Başbakan) - Ana
yasanın aday gösterilmesini ve grup ka
rarı alınmasını menettiği bir konuda si
yasi parti yetkilileri ile yapılacak temasla 
aday tesbitinan Anayasaya aykırı düşe
ceğine dair demeci münasebetiyle 76,77,78 

Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) • 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Oda
ları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilimesi hakkımdaki kamın tasarısı 
münasebetiyle 528,536 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle- 128, 

129,131, 

— Tarihî eserlerin korunmasında âzami 
dikkat ve hassasiyet gösterilmesine, Türk-
oeağı merkez ve binasının zabıtaca isjgal 
altında tutuüımasına. son verilmesine dair 
demeci münasebetiyle. 212,213, 

— Üniversite ve yurt binalarında her-
ıgün bir hâdise vukubulduğuna, Hükümet 
bunları öniiyemiyorse parlamenterlerin 
ve Cumhurbaşkanının buna bir çare bul
ması gerektiğine dair demeci nuünase-
betiyle 93,94 

Hafiaa Dinçer (Devlet Bakam) - 1970 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
reti ieetvclde değişildik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 729 

fabender Oenap Ege (Aydın) - 1970 
mali yılı Bütçe Kanununa bağb (A/l) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması hak-
kmdafci kanun tasarısı münasebetiyle 729 
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Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 

Necip MirkelâaMfC-ğlunun Cumhuriyet Se
natosu 1970 yılı 'Bütçesinin. (A/l) ve (E) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
îıafckındalri kanun tasarısı münasebe
tiyle 720 

(Mesut Erez (Maliye Bakanı) • Per
sonel 'Kanununun tanziminde «iher işin bir 
ücreti olur» prensibinden hareket olduğu
na, buna rağmen, ayrıca fazla çalışma, iş 
ıgâiçlüğü, iş riökıi ve tedarik güçlüğü üc
retleri gibi yan ödemelerin bu kanunda 
derpiş olmadığına, uygulamadaki aksak
lıkların, 461,462,463 

— Sivas Üyesi Hüseyin öztâirk'e ceva
ben; bar refonm getirmesi sebebiyle Perso
nel Kanunu tatbikatının birtakım İstırap
ları olacağına, intibak hatalarının düzel
tileceğine v© kanunda eksiklikler varsa 
bunların da ikmal olunacağına dair demeci 
münasebetiyle. 398,399,400, 

— Yozgat Üyesi Sadık Artukmac'a 
cevaben Demircilerin hesaplanın inceli

mi//» 
yen Hesap Uzmanı raporunu tüzük ve 
yönetmeliklerin tesMt ettiği prosedür dâ
hilinde muameleye tabi tutulduğuna dair 
demeci münasebetiyle 394,395,396 

Hhami Ertem (Tanm Bakanı) - 6964 
sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 316,317,315, 

319,320,321,322,333,324,495,496,407, 
498,499,501,504,505.506,507,537, 

•Celâl Ertuğ (Elâzığ) - Başkan seçimi 
münasebetiyle 34, 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
24 neü maddesine bir fikra eklenmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 119,120, 

124,125,126,135,130 

— Toplum olayları, anarşik hareketler 
karşısında Parlâmentonun alacağı tedbîr
lere dair demeci münasebetiyle 549,550, 

551,552,553,554, 

Halü Ooral (Aydın) - 6964 sayılı Zi
raat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 529 

Kasım Gülek (Cunthurbaşkannvca Sa-
çilen Üye) - 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısının görüşülmesi seldi ile ilgili Danış
ma Kurulu kararı münasebetiyle 712 

— İstanbul Kültür Sarayı yangını ve 
eski eserlerin müzeden çıkarılması lüzu
muna dair demeci münasebetiyle 163,104 

Fikret Gündoğan (İstanbul) - 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin. değiştinibnesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 241,252,253, 

254,255,256,257,258,259,260,261,348,349,350, 
356,357,358,359,360,361,362,452,453,454,466, 

467,467,469,499,500,001,501,511,512,513. 
— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 

24 neü maddesine bir frkra eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 116, 
117,126,127,128, 

— Bitlis Üyesi Orhan Kürümıoğltt'ntm 
kürsüye çıkan bâzı üyelerin Anayasa-nm 
79 ncu maddesine sığınarak memleketi 
yıkmak pahasına da olsa, birtakım sonuç
suzca konuşmalar yaptığına dair demeci 
münasebetiyle 416 

•— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Nahit Altan ve Adana üyesi Meh
met Ünaldı'nm Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında İçtüzük teklifi münasefbe-
tiyle sözleri 99, 

— İçişleri Batkanının aynı sözleri, sağ-
ve sol ideolojik hareketlere matuf olmak 
üzere daiha evvelki konuşmalarında da ifa
de ettiğine burada mügaîhhas bir beyanın 
bulunmadığına, C. H, P, Grupu Başkan-
vekili Fikret Güudoğan'm Bakana hareket 
mahiyetini taşıyan sözlerini geri alması
na dair demeci münasebetiyle 411,412, 
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Sayfa 
— İdeolojik hareketlerin C. H. Partisi

nin Genel 'Balkanı ile birlikte karşısında 
yer aldıklarına, A, Partisinin bu dâvayı 
ihalledemiyeceğine ve A. P. si iktidarına, 
Anayaasyı her hangi ıbir noktasındau 
dflldirmiy eteklerine dair demeci miünase-
ıbetayîe " 412,413,414,415, 

— Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye 
katılmamızın uygun bulunduğuna dair 
ikanun tasarısı münasebetiyle 733,734 

Rıza Isıtan (Samsun) - 6964 saydı Zi
raat Odaları ve Tüfkiye Ziraat Odalan 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 

Nazım înebeyli (Sinop) - 6964 sayılı Zi
raat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Hiriiği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
nnünasöbetiyle 519,529,531,533,538 

Sayfa 
iSujphi GürSoytraJı (Talbiî Üye) 5383 sa

yılı Gümrük Kanununun 24 neü madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanım 
tasarısı münasetbetiyle 137,138, 

141,142.146 
— THY Ononînı ortaklığı ile Uçak Ser

visi Anonim ortaklığının durumuna dair 
Senato araştırması İstiyen önergesi nıüna-
•sabetayle 100,101,102,103,104,105,106, 

188,189,190,191,192,193,194,195,196,197, 
223,224,225,226,227,228,229,230,23ı. 

değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 499 

'Cemalettin İnkaya (Balıkesir - 1970 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 727 

Mehmet Haızer (Kars) - Anayasa Mah
kemesinin iptaline karar verdiği 625 sa
yılı Kanunun birinci maddesi şümulüne 
yalnız Özel yüksek okulların değil, ilk, 
iorta ve teknik öğretim özel okullarının da 
ıgînetbileceğiııe, Anayasa MaMoemesiniıı 
kararın gerekçesini bira<n evvel neşrede
rek yeni kanunun hazırlanmasına imkân 
sağlaması gerektiğine dair demeci müna-
selbetiyle 593,594 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 138,139, 

144,145 
— 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının 

görüşülmesi şekli ile ilgili Danışma Ku
rulu kararı münasebetiyle 711,712 

— Memleketin, huzur ve asayişini sağ
lamak için geniş bir Koalisyon teşkili 
ile icraatta bulunulması gerektiğine, Hü

kümet bu yohla gitmediği takdirde par-
lâmanterleriıı koalisyon halinde bu dunı-
ma çare bulması lüzumuna dair demeci 
.münasebetiyle 371,372 

Salim Hazerdağlı (Elâzığ) - 6964 sa
yılı Ziraat Odalan ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle 279,280,281, 

— Sakarya Üyesi Mustâfa Tığh'nın, 
Parlâmento kürsülerinde millet namına 
söz söylemek gîbİ kutsal bir vazifenin 
yerine getirilmesi esnasında fevkalâde 
müeddebolmak gerektiğine dair demeci 
münasebetiyle. 442 

— 20 nei Birleşimde A. P. Grupıı Baş
kanı Ahmet Nusret Tuna'nın okuduğu tu
tanakta eksikler bulunduğuna dair de
meti münasebetiyle 440, 
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Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Izuıiv Üyesi 

Necip Mirkelâmoğjuııun Cumhuriyet Se
natosu 1970 yılı Bütçesinin (A/l) ve (R) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle 719 

— C'ıuiLİıuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri özdilek ve arkadaşlarının asayiş 
ve anarşik eylemler konusunda bir genel 
görüşme anılmasına dair önergesi müna
sebetiyle 615,626 

— Kars üyesi SJITI Atalay'ın son beş 
yıl irinde açılan ve kullanılan kredile
rin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kat
kı ve etkilerini incelemek üzere, Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu ku
rulmasını istiyen önergesi münasebetiyle 421,422, 

Musa Kâzım Karağaçhöğîu (Afyon 
Karahisar) - Teknik personelin tatbika 
haşladıkları grev münasebetiyle demeci 461 

İbrahim E tem Karakapıcı (Urfa) -
— Hekimlerle diğer sağlık personeli

nin mağduriyetinin giderilmesine dair de
meci münasebetiyle 247,248 

:Suplıi Karaman (Tabiî Üye) - Tabiî 
Üye Mucip Ataklı'ya snrfettiği bir cümle 
sebebiyle takbih cezası verilmesi hakkında 

685.686 
İlyas Karaöz (Muğla) - 6364 sayılı Zi

raat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ha'kkmidaıki kanun tasarısı 
münasebetiyle 537 

Faruk Kınaytürk (Burdur) - 5383 sa
yılı Gümrük Kanununun 24 noü madde
sine bir fıkra eklenmesi hakikında kanun 
tasarısı münasebetiyle 139,140,141, 

— Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin: 
543 sayıh sözlü sorusunu geri aklığına 
dair 449,450 

Mümin Kırlı (izmir) - Açılması çok 
yaklaşan Ege Ekici tütün piyasası ile il- . 
gili demeci münasebetiyle 556,557 

— 5383 saydı Gümrük Kanununun 
24 ııcü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 120,121, 

Sayfa 
Fatma Hikmet ismen (Kocaeli) -

Emekli aylıklarının 1 Mart 1969 dan iti
baren % 70 e yükseltildiği halde eski 
emeklilerin hâlâ % 50 üzerinden emekli 
aylığı aldığına drar demeci münasebetiyle 112 

— Maraş Kalesinin bir kısmının si-
vema yapılmak üzere yıkılmakta olduğuna 
ve mevzuata uygun olmıyan bu hareke
tin önlenmesine dair demeci münasebe
tiyle 379,380 

Mehmet izmen (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - 6964 saydı Ziraat Odaları ve 
Türkiye Ziraat Odalan Birliği Kanunim 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 281,282 

Osman Koksal (Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye) - Yurdun 1970 yılında içinde 
ıhulunduğıı manzara ve sebepleri ile duru
mun normali eşebil m esi yollarına dair de
meci münasebetiyle 211,212 

Orhan Kürümoğlu (Bitlis) - 6964 sa
yılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 355,424,526 

— 53S3 sayılı Gümrük Kanununun 
24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ımünase betiyi e 121,141 

— 1970 bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kanun ta
salısı münasebetiyle 665 

— C. H. P. Partisi Grapu Baş'kaııveldü 
Fikret (rünıdoğan'm ideolojik hareketlerin 
C. H. Partisinin Genel Başkanı ile birlik
te karşısında yer aldıklarına, A. Parti
sinin bu dâvayı halledemîyeeeğine ve 
A. P. si iktidarına, Anayasayı her hangi 
bir noktasından deldirmiyeceklerinc dair 
demeci münasebetiyle 412,413 

— Kars üyesi Sırrı At alay ve Giresun 
üyesi İhsan Topaloğlu'nun, Tabiî Üye 
•Mucip Ataklıya verilen ceızanm kaldırıl
ması, bu ceza kaldırılmadığı takdirde aynı 

K 
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Sayfa 
şekilde ağır söz sarfeden Bitlis üyesi 
Orhan KürümıoğLuna da eeza verilmesini 
tazammun eden önergesi münasebetiyle 699, 

700, 
— Kürsüye çıkan bâzı üyelerin Anaya

sanın 79 nen maddesine sığınarak memle-

Sayfa 
keti yıkmak pahasına da oka, birtakım so
rumsuzca konuşmalar yaptığına dair de
meci münasebetiyle 415,416, 

— Tabiî Üye Mucip Ata-klı'ya sarfet-
tiği bir cümle sebebiyle takbih cezası ve
rilmesi hafekında 685 

M 
F-erîd Melen (Van) - üniversitelerde 

devam edegekıı olaylar ve ortaklarla im
zalanan protokol hakkında Hükümetin 
açıklamalarda bulunmasına dair demeci 
münasebetiyle 94,95, 

Naflüt Menteşe (Ulaştırma Balkanı) -
Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi Suphi 
Gürsoytraık'ın THY Anonim Ortaklığı Ue 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının du
rumuna dair Senato araştırması istiyen 
•önergesi münasebetiyle 231,232,233,234, 

235,236,237,238,239,240 
— Tütünde taban fiyatının tatbik 

edikniyftceğine, mühim olanın ortalaıma 
alımların ekiciyi tatmin etmesi olduğuna 
Tekel İdaresinin destekleme alımlarına 
devam edeceğine ve piyasanında zama
nında açılacağına dair demeci münasebe
tiyle 2%,297 

Haldun Mentegeoğlu (İçişleri Bakanı) -
A. P. Grupu Başkanı Ahmet Nusret Tu-
na*mn Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'y* 
cevaben okuduğu zabıtlarda kasti bir at
lama yapılmadığına ve olduğu gibi baş
kana tevdi ettiğine dair demeci müna
sebetiyle 442, 

— İstanbul Kültür Sarayı yangını 
hakkında adlî ve idari tahkikat devanı et

tiğine dair demeci münasebetiyle 214,315, 
216,217,218,219 

— Kars üyesi Mehmet Hazer'e ceva
ben ; Hükümetin her türlü aııarjik hareke
tin karşısında bulunduğuna Hükümetin 
Anayasa ve diğer kanunların hükümler 
dışında hiçbir eylem içine girmiyeceğine 
dair demeci münascib etiyle 373,374, 

375,376,377, 
— Tabiî Üye Haydar Tunekanat'a ce

vaben anarşik hareketlerin önlenebilmesi 
için gerekli kanuni tedbir tökliflerinini 
Meclise intikal ettiriLdiğine, idari tedbir
lerin üniversiteler ve Hükümeü iş-biriMği 
halinde çok daha müessir olacağına, esas 
tedbirin ise, bu ideolojik köklere dayalı 
anarşist teşekküllerin arkasından siyasi
lerin ve siyasi teşekküllerin çekilmesi ol
duğuna dair demeci müasebetiyle 401,405, 

406,407,408, 

MusKbittin Yılmaz Mete (Adana) -
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 304,305,306, 

307,308,309,310,354,451,473,474,475,476,404, 
495,523,529,530,531,532,533,535,536. 

Hayrettin Nakîboğlu (imar re İskân 
Bakanı) - İstanbul Kültür Sarayı yangını 
hakkında alili ve idari tahkikat devanı et
tiğine dair demeci münasebetiyle 

N 

213 

— İstanbul Kültür Sarayı Yangım ve 
tahkikatı hakkında demeci münasebetiyle 177, 

178 

Sabahattin Orlnon (diresun) -1970 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 728 
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Sayfa 
Ekrem özden (istanlbul) • 6964 saydı Zi

raat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanım tasarısı 
münasebetiyle 250,251,324,325,326, 

49],492f493,507,508,518,523,534,535. 
— .1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelin Adalet ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlıkları kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki 'kaimin 
tasamı münasebetiyle 724,725 

-— Hastaneleri a bir çeğıında paranın 
birinci Plâna geçerek fakir vatandaşlara 
I çıkılmadığına. bu suretle Anayasamı) 
49 rteıı maddesi hükmünün yerine getiril
mediğine dair demeci münasebetiyle 545,546. 

— tstaiHbi.il Kültür Sarayı yangım, 
yurt içindeki huzursuzluk ve bunların 
sebepleri hakkındaki demeci münasebe
tiyle 203,209,210,211,216 

— Kars Üyesi Sırrı Atalay ve Giresun 
Cyesi İhsan Topaloğlu'nun, Taıbü Üye 
Mucip Ataklıya verilen cezanın kaklıml-
nıası, bu ceza kaldırılmadığı ta'kdiıde aynı 
şekilde ağır söz sarfeden Bitlis Üyesi Or
han Kür-ünnoğtu'ını da ecza verilmesini 
tazammum etlen önergesi münasebetiyle 694. 

fi»."),996. 
Fahri ösditek (Tabii Üye) - Tabiî Üye 

Mucip Atafelı'ya sarf et t iği bir cümle se
bebiyle takbih cezası verilmesi hakkında 6t>5 

Hamdi Özer (Malatya) - Başkan se
çiminin uzamasından doğan mahzurlara 
dair 62, 

— 1971 yılına partilerin müspet bir 
düşünce ve rejim aleyhinde (-alışmalara 
karşı elbirliği isteğiyle girildiğine dair de
meci münasebetiyle- 546,547,548,549, 

— Geçen birleşimde Genel Kurulun 
toplantı gün ve saatleri ile ilgili önerge
nin yanlış anlaşıldığına dair 32, 

— tlâç fiyatlarına yapılan zamların 
vatandaşı çak güç. duruma düşüreceğine 
ve fiyatların kontrolü İç.in bir tanzim ve 
Kontrol Bakanlığı Kurulması gerektiğine 
dair demeci münasebetiyle 377.378. 

'Selahattin özgür (Tabiî Üye) - 5383 
sayıh Gümrük Kanununun 24 ııeü mad-

Smjfa 
d esine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
mın tasansı münasebetiyle 121,122, 

Vedat Ali Öakan (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı) - Sınai maliyet sistemi ile 
tesbit edilen ilâç fiyatlarının rı-tnıa sebe
binin % 95 ini ithal ettiğimiz ilâç hammad
desi fiyatlarının dış piyasada büyük artış
lar göstermesi ve iç piyasada da işçi ücret
leri ve ambalaj masraflarının artması ol
duğuna dair demeci münasebetiyle 378,379 

Hakkı özkazanç (Maliye Bakanlığı 
temsilcisi) - T. C. "Emekli Sandığı Kanu
nunun 12 nci maıdıdesinin II işaretli fıkra
sına bir (N) bendi ve sözü geçen kanuna 
geçiei iki madde eklenmesine dair kanun 
teklifi! münasebetiyle 648,652,658 

Halil özmen (Kırşeihir) - 6964 sayılı 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı' 
münasebetiyle 315,323,493,494,52::?, 

524,527,528. 
— Nafaka- alacaklarının yabancı mem

leketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye 
katılmalınızın uygun buhmduğna dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 734.735 

Hüseyin Öztürk (Sivas) - 6964 sayılı 
Ziraat Odaları ve Türkiye Zinutt Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kamın tasarısı 
münasebetiyle 322, 

— Personel Kanunu tatbikat ındaki ak
saklıklara. bunların ıslah edici tedbirle
rin kısa zamanda kanunlaştırılmasına dair 
demeci münasebetiyle 396,397,398 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
12 nci maddesinin 11 işaretli fıkrasına bir 
(N) bendi ve sözü geçen kamına geeiei İki 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 654 

Seyfi öztürk (Çalışma Bakam) - 5383 
sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü madde
sine bir îıkra eklenmesi hakkımla kamın 
tasarısı uıüuasobetiyle 117,118,119.122, 

123,124,125,126,129,130,131,142,143,144 
— İşçi emekli aylıklarının % 70 e inti

bak ettirilmesi gibi çak zaman alacak bir 
İsin alınan tedbirlerle. Ocak 1971 tarihin-

http://tstaiHbi.il


— 42 — 

Sayfa 
den evvel ikmal edileceğine dair demeci 
münaseibetiyle 

Rİfat Östürkçine (İstanbul) - 6964 sayılı 
Ziraat Odaları ve Türkİve Ziraat Odaları 

113 
Birliği Kanununun bâzı 
değiştirilmesi hakkındaki 
münasebetiyle 

Sayfa 
maddelerinin 

kanun tasarısı 
265,266,367,288,269, 

488,489,490,491, 

Refe.t Randeci (Samsun) - Cumhuriyet 
Senatosu Ankara Üyesi Yiğit K-öker'-
ij], öğrenci hareketlerini doğuran hıı-
sn.slara dair Senato a rastı rai ası is t iyen 
öneıgesi münasebetiyle 183,184 

— Oumlmriyet Şe-ng tosu ('anakka le 
Üyesi XaMt Altan ve Adana üyesi Meh-
.vı ı et ÜnaMrnın Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün bâzı maddelerinin değiştirilmedi 
hakkında İı.;tüzük teklifi .münasebetiyle 100, 

— Gündem dışı konuşmaların İçtü
zük hükümleri dışına çıktığına, Baışkanm 
>bu tarz görüşmelere izin vermemesi gerek
tiğine dair demeci münasebetiyle 297, 

- Memleketin içinde bulunduğu siyasi 
ve iktisadi bunalımlara ve İninim önlen
mesi çarelerine dair demeci münasebe
tiyle 165,166 

Osman Salihoğiu (Sakarya) - Tabiî 
Üye Mucip Ataklıya sarfettiği bir cümle 
sebebiyle takbih cezası verilmesi hakkında 684 

Hilmi Soydan (Maraş) - 61)04 sayılı 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değişi irilmesi "hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 311,312 

Tayfur Sökmen (Cumhurbaşkanınca 
S. Üye) - Atatürk'ün başardığı işlerin bü
yüklüğünü belirten demeci 46,47 

— Başkan seçiminin uzamasının ba
sında alay konusu, rejim düşmanlarına 

fırsat verdiğine parti ve grup farkı gözet
meksizin bir üyenin Başkan seçilmesinde 
birleşmesi gerektiğine dair 33 

— C, H. P. Genel Balkanı İsmet İnö
nü'nün anargîk hareketleri kınayan ko
nuşmasından duyduğu memnuniyete dair 
demeci münasebetiyle 380, 

— Son zamanlarda meydana gelen öğ
renci hareketlerine, Atatürk'ün sol dav
ranışlardan da sağcılık kadar nefret et
tiğine dair demeci münasebetiyle 72,73 

T 
Salih Tanyeri (Gaziantep) - Kamu per

soneli ile emeklilerin içinde bulundukları 
huzursuzluklara dair demeci münasebe
tiyle 557.558, 

— T. V. Kinek!i Sandığı Kanununun 
12 nci maddesinin 11 işaretli fıkrasına 
bîr iX) bendi ve sözü jıeçen kanuna geçici 
iki madde eklenmesine dair kanım tek
lifi münasebetiyle 650 

Ziya Termen (Kastamonu) - Memle
ketin içinde bulunduğu sosyal dunun, 
öğrenci hareketleri ve bunları doğuran se

beplerle hal çarelerine dair demeci mü
nasebetiyle 170,171,172,173.174 

Fethi Tevetoğlu (Samsun) - 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine bir 
t'ıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 136 

— Memleketteki öğrenci hareketleri
nin her veçhesi ile ideolojik olduğunun 
.tamamen anlaşıldığı, camiye, kışlaya ve 
Okula- girmeıne prensibine riayet edilerek 
elbirliği ile okul kilimizin silâhtan ve si
yasetten an mn a sı gerektiğine dair demeci 
münasebetiyle 384.385 

http://Xah.it
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Sayfa 
— Memleket ve millete yaptığı büyük 

hizmetlerini dik getirdiği AtatürkMin ko
nuşmalarını herkesin işine geldiği şekil
de tahrif ettiğine ve bu büyük mirasa 
aşırı uçların parçalanmalarına imkân ver
meden tümüne sahibotona gerektiğin* dair 

47, 
— Ortak pazar hakkında geniş izah

larda bulunarak,- geçiş devresine girişi
mizin tenkid değil taıkdir vesilesi olma
sı gerektiğine dair demeei münasebetiyle 114 

Mustafa Tığlı (Salkarya) - 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştiıril'mesı hakkında kamın ta
sarısı .münasebetiyle 513,514,515 

— Başkan seçimi münasebetiyle 64, 
— Parlâmento kürsülerinde millet 

ııamma söz söylemek gibi kutsal bir vazi
fenin yerine getirilmesi esnasında fev
kalâde müeddebolmak gerektiğine dair de
meci münasebetiyle 442,443,444, 

Gürhan Titrek (Ticaret Bakam) - 1.3 
Xo. lu Hazırlık Komisyonu raporunun T. 
B. 31. JI. si toplantısında görüşülmesi sı
rasında Komisyon Başkanının bir beya
nının doğurduğu şüphe ve bunun takibi 
yolunda vâki çalışmalara dair demeci mü
nasebetiyle 337,386,339,340 

— Yurtta cereyan eden olayların bu
gün başlamadığına, bu hale gelmesinde bir
takım mihrakların teşvikkâr hareketleri
nin müessir olduğuna dair demeci müna
sebetiyle 178.179 

Lûrtfi Tokttğ'lu (Kocaeli) - Başkan 
adaylığından çekildiğine dair demeci mü
nasebetiyle 80.81 

M. İhsan Topaloğm (Giresun) - Kars 
üyesi Sırrı Atalay ve Giresun Üyesi İh
san Tapaloğlu'nun, Tabiî üye Mucip Atak-
lı'ya verilen cezanın kaldırılması, bil ceza 
kaldırılmadığı takdirde aynı şekilde ağır 
söz sarfeden Bitlis Üyesi Orhan Kürünı-
oğlu'iıa da ceza verilmesini tazauııııun eden 
öneııgesi münasebetiyle 699 

— Teknik peı-sonel direnişine, teknik 
personelin yetişmesindeki güçlük ve özel
liklere, yatırımcı Devlet dairelerinden bü-

Sayfa 
yük sayıda ayrılanlar olduğuna dair de
meci münasebetiyle 634,635 

Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu) -
6964 sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkmda kanun tasarısı münasebetiyle 351, 

352 
— Bitlis Üyesi Orhan Kürüımoğlu'nun 

kürsüye çıkan bâzı üyelerinin Anayasa
nın 79 ncıı maddesine sığınarak memleke
ti yıkmak pahasına da olsa, birtakım so
nuçsuzca konuşmalar yaptığına dair de
meci münasebetiyle 416,417 

— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
üyesi Nahit Attan ve Adana Üyesi Meh
met ünalidı'nın Cumhuriyet Senatosu İe-
tüzüğünüıı bâzı maddelerinin değiştiril-
ımesi hakkında İçtüzük teklifi münase
betiyle 99.100, 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilek ve arkadaşlarının asayiş 
ve, anarşik eylemler konusunda bir genel 
görüşme, açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle 597,598,599,600,001, 

602,603,604,605,606,607,606,609,610.611, 
612,613,614,615,616,617,618,619,620,621. 

022,644,645,646, 
— Demok ra tik nizamda a lınan ka -

rarlara hürmetıkâr Sunanın rejimin de
vamı ve yaşaması için ilk şart olduğuna 
dair demeci münasebetiyle 300,301 

— Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağh'ya 
cevaben okuduğu zabvtlarda kasti bir at
lama yapılmadığına ve olduğu gibi baş-
!kana. tevdi ettiğine dair demeci müna
sebetiyle 441,442, 

— G rupim ve Hükümetin her zaman 
murakabeye âmâda bulunduğuna dair 
demeci münasebetiyle 369.370 

— Gündemde bulunan doııetünle ilgili 
ıkanunların .sonuçlandırılabilmesi için Ge
nel Kurulun Sah, Çarşamba ve Perşem
be günleri saat .10,00 - 13,00 ve 15,00 -
19,00 arasında toplanılmasına ve her ça
lışma günü gündemlinde denetini, yasama 
ve sair konularla İlgili maddelerin tam 
olarak yer almasına dair önergesi müna
sebetiyle 465,466 
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Sayfa 
— İçişleri Bakanının aynı sözleri, sağ 

TP sol ideolojik hareketlere matuf ol
mak üzere daha /evvelki konuşmalarında 
da İfade ettiğine burada müşahhas bir be
yanın barınmadığına, C. H. P, Gmpu1 

Başkanvekili Fikret Gâindoğan'ın Bakana 
hakaret mahiyetini taşıyan sözlerini geri 
almasına dair demeci münasebet iyi o 410,411, 

— Kars üyesi .'Kim Atalay'a cevaben, 
demokrasinin anaprensipler'inden birisi
nin de kararlara hürmet okluğuna, mu
hakkak bizim dediğimiz doğrudur tarzın-
deki bii' düşüncenin demokratik nizamm 
•müda filerinden beki ene m iveceğin e dair 
demeci münasebetiyle 383,384,386, 

— Kars Cyesi Sırrı Atalay ve Gire
sun Üyesi'İhsan Topaloğlu'nun, Tabiî Üye 
-Mucip Ataklıya verilen eczanın kaldı
rılması bu e az a kaldırılmadığı takdirde 
aynı sekilide ağır stiz sarf eden Bitlis üye
si Orhan Kiu'&m-oğkına da ceza verilme
sini t azamimin eden önergesi münase
betiyle 697,608,699 

Haydar Tunçfkanat (TaM Üye) - Baş
kan seçimi münasebetiyle. 42 

'•— 5383 sayılı (rünırük Kanununun 
24 neti maddesine lıir fıkra eklenmesi 
hakkında kanım tasarısı münasebetiyle 14(i 

— Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'-
uin Ankara'deki banka soyguncularının, 
olayın ehemmiyetine ve zanlıların ka
rakterine uygun şekilde. takibediMiğine, 
takibatı tamamen kanuni şekilde cere
yan ettiğine dair demeci ve tabiî üye 
Haydar -Tıınçkaııat'ın cevabı münasebe
tiyle : 691.69'2 

— Hükümet ve zabıta kuvvetlerinin 
son banka soygunu karşısında başvuv-

Önrer Ucuzal (Eskişehir) - (>964 sa
yılı Ziraat Odaları vv Türkiye Ziraat 
(Hlabın Birliği Kanununun bâzı nıadde-
lıritıhı değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 22,2.()2,263.2(>4.2rj5, 

489,490.028,529,.VK;,537, 

Sayfa 
dokları aşın tedbirlere ve aranan gençler 
vurulduğu taJsdinde iktidarı gençlerin 
•katibi olarak suçlıyaftağma dair demeci 
münasebetiyle 67^,680,6&1,682.: 

— Kars Üyesi Möhmet Haz er'e ceva
ben ; Hükümetin her türlü anarjik hare
ketin karşısında bulunduğuna Hüküme
tin Anayasa ve diğer kanunların hüküm
ler dışında hiçbir eylem içine giraıryece-
ğine dair demeci münasebetiyle ;>77 

i— Tabiî üye Jlııeip Ataıklı'ya sarf et
tiği bir eümle sebebiyle takbih cezası ve
rilmesi hakkında 684 

•—• Üniversite ve sokaık hareketlerine 
ve İçişleri Bakanının, bu konuda evvelce 

'•. yaptığı beyanlara dair demeci nvinase-
tiyle 401,402,40:1, 

Sami Turan (Kayseri) - 5383 sayılı 
(rünırük Kaııunu'ium 24 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkımda kanun ta
sarısı münasebetiyle 123 

— Personel Kanunundaki eksiklikle-
re ve tatbikattaki aksaklıklara, mahüte-
molerde ve iera dairelerinde görevli adli
ye personelinin uğradığı mağduriyetin 
telâfisine dair demeci münasebetiyle 678,679 

Saliih Türkmen (Ağn) - 0964 sayılı 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
İtil ligi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 350 

Zerin Tüzün (Oümihurlba|kanıııca Se
çilen Üye) - Anayasa yia'hkcriıesinin özel 
Yüksek Okullarla ilgili kanun maddesi
nin iptali hakkında aldığı karara, hazır
lanacak yeni kanunda dikkate alınması 
gerekli hususlara dair demeci münase
betiyle 591,592 

— Başbakan hakkındaki Araştırma 
Hazırlık Komisyonu raporunun Birleşik 
Toplantıda kabulü münasebetiyle bir ga
zetenin «Demireli paralı askerler kurtar
dı» seklindeki başlık 'münasebetiyle de
meci 299.300 
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Sayfa 
— 5383 «ayılı Gümrük Kanununun 

24 ncü maddesine bir fi km eklenmesi 
ıhaklkmda kanun tasarısı münasel'K'tiyle 14fi 

— 1970 yıh Bütçe Kamnmna bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin Adalet ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlıkları kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanını 
tasarısı münasebetiyle; 724 

— Devlet Bakam Hüsamettin. Ataibeyli'-
ııirı Ankara'daıki banka soyguncularının, 
olayın ehemmiyetine ve zanlıların ka-
rokterine uygun sakilde takibedilidiğiıırc, 
takibatı tamamen kanuni şekilde cere
yan ettiğine dair demeci ve tabiî üye 
Haydar Tunçkanat'ın eeıvabı ımünasefbe-
•ttyle 687 

— Gencel Kurulda salt çoğunluğun 
'temini için üç birleşim bıılunmıyan üyenin 
kinsiz sayılması hükmünün bir birleşim 

Sayfa 
olarak tadiline, yoklamaların birleşimin 
açılış ve kapanışta aînıak üzere iki defa 
yapılmasına ve yoklamada bulunmıyanla-
nıı adlarının tutanak özetinde neşrine 
dair demeci ınünascıbetiyle. 686.087, 

— Kaırs Üyesi S i m Atalay ve Uire-
suıı Üyesi İhsan Topaloğlu'uun, Ta>t>iî Üye 
Mucip Ataklıya verilen cezanın kaldı
rılması bu eeza kaldırılmadığı takdirde 
aynı şekilde ağır söz sarfeden Bitlis Üye
si Orhan Küı-ümıoğhma da ceza verilme
sini tazammıın eden önergesi ntiinase-
ibetiyfe 6%,697 

— T. C, Emekli Sandığı Kanununun 
1.2 ıı ei maddesini» 1.1 işaretli fıkrasına 
bir (X) bendi ve sö&ü geçen -kanıma ge
çici iki madde eklenmesine dair kanun 
teklifi münasrtbetiyle 652,653 

Suad Hayri Ürgüplü (Cunaflıurbaşka-
mnea S. Üye) - Başkan seçiminin uzaması 
'karşısında Balkanın Danışına Kurulu
nu toplıynraJî Başkanlık Divanının diğer 

•üy eterinin seçimi mümkün kılacak bir 
neticenin istihsaline gayret sarf etmesi
ne dair demeci mıünasebetiyl'e 74 

Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) - Büyük 
inal ve can kaybına sabdbolan Pakistan'
da vukua gelen tayfun dolayısiyle fil 

— Talbiî Üye Faihri özdilek ve arka
daşlarının asayiş ve anarşik eylemler ko
nusunda bîr genel görüşme açılmasına 
•dair önergesi münaseıbetiyle 560,561,562, 

563,564,565,566,567,568,569,570,608,619 
Alâeddm Yılmatürtı (Bolu) - 5383 sa

yılı Gümrük Kanununun 24 acü madde
sine bir fıkra eMeıımesi hakkında ka
nım tasarısı münasebetiyle 126 

— Curolhııriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
'Fahri özdile-k ve ankadaşlarının asayiş 

ve anarşik eylemler koıııısumda bit* genel 
'görüşme açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle 623,624,625,626,(127,638.629, 

— Talbiî Üye Fa'hri ÜadîleJt ve anka-
daşlarmın asayiş ve anamik eylemler ko
nusunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 576,584,585 

Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) • 
Üniversitelerde devam eden olaylar Hü
kümetin bunları öııleyemiye gücü yet
miyorsa çekilmesi icabetti ği ne dair de-
tvteci münasebetiyle 95,96 




