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Cumhuriyet Senatosu
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CİLT: 67

2 . 9 . 1971 tarihli 109 ncu Birleşimden
26 . 10 . 1971 tarihli 127 nci Birleşime kadar
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Fihrist
BAKANLAR KURULU
Sayfa
— Aç:!k bulunan, Çalışma. Bakanlı•na asaleten atanma yapılıncaya kadar
Enerji ve 'Tabiî Kaynalkla.r Bjkanı Aliia
Sav'in vekiiıi'iik otmeolınkı uygun
görük
'•muş okluğuna dair (3/1090)
4022
•— Ac.ik bulunan Enerji ve ' Tabiî
İvaymıaklar Bakardı gına Çalışına Bakam
Akla Sav'in atanmasının uygun görül
müş olduğuna dair (3/1089)
TÖ21 4022
— Acık brkuınan İmıar ve Likan Ba- kairJhğma, a-aleten at anın a yap ilineaya
kadar, Ulaştırma Bakanı Selfıhattin Bal
Mirloğlıv,nun vekillik etmesinin uygun görüilimii* olduğuna daür (3/1052)
10-21
— Açık bukm-aın Ulaştırma Bakanlı
ğına İmar ve İskân Bakanı Selâkatlkuı
Btabüroğlu'nuın atanm-asMirn uygun görü'k
müş ckduğuna dair (3/1'091)
1021
— Devlot Balkanı Doğan Kitaplının,
istifası mm kabul edilmiş olduğuna 'dair
(3/40S7)
1021
•— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığından kkifa eden İhsan Topalüiğkknuın
istifasının kabul edilmiş Okluğuma ve
asaleten tayfa yapılıncaya 'kadar bu Badvanlığa Adaldt Bakanı lamia.il Ana/r'in,
velküllJk etmesine 'dair
(3/1080)!
879
— SaımUum Mikstvdkili Doğan KsütapIrınııı iatifasiyle boşalan Devlet Bakan

lığının: kakhı-ıkııasnıın uygun
okluğuna dair (3/1088)

görülmüş

•— Ulaştı rina Bakanlığından istifa:
eden Haluk Artk'm listifasıınm kabul edil
miş okluğuna ve asaleten tâykı j-apılımcaya kadar bu Bakanlığa Bayındırlık
Bakanı 'Calıit Ka:a'kaş'ın vdkikik dtmıeisiııc dair (3/1079)
— Vazife ile' yurt dışına, gidoekk olan
Maliye Bakan:! Sak- Na'ci 'E'rgin'e dönü
şüne ikadan*, i\İXlî .Savunma Bakanı Ferkl
Mcilen'în vekillik etmesine da;0r (k/iC'75)
— Vazife ile yurt dışana gidecek okı:;ıı
Taamı Bakanı (>;!ban Dikımen'c dönü
şüne kadar, Ormanı Balkanı Sekihatti'u
inan'm vefkil'kk ellmesine dair (3/1077)
— Vazife ile yurt dışına giden Dış
I^kc-nomkk İlişkiler Balkanı Özer Derbikin, clönüşülnc kadar Devlet Bakanı.
Başbakan Yardımcısı Atitilâ 'Kaı ao'ilmanoğkı'nun vekillik etmesine dair (3/4084)
•— Vazife ille yurt dışına gideni Dışıljk.'ii Bakanı Oyman Olcay'a, dönüşlüne1
fcadto*, Devlet Bakanı ve Başkalkan Yar
dımcısı Sadi Ko'çaş'ın, vekillik etmesinde
dair (3/1078)

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI
—
Cumhuriyet Senatosu: Ankanva
Üyesi Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi
Halûk Berkol'un TRT Ankara Televiz
yonuna dair Senato Araştırması istiyen
önergemi (10/34)
1026,1038

— Cüimhuriyet! Senkkısu Kars Üyeısd
Sıma Atalay'ın, böılgclerapasırjda: art'an
farkkkk ve bölgesel plâna gkme . d1;)ruınkığu olup
oHmadığı hususlarında
Senato Araştırması ist iyen
önergct/l
(10/43)
102''6.

—4—
Sayfa
— Gumihujriyat Senatosu Karış Üyeisi
Sırrı Altajay'm, son beş yıl içlinde açı
lan ve kııllanılaın kredilerin dkontonılkl
ve solsyall katommadalkli katkı ve 'öttküLeriııe
dair Senato Araşttırmıası üstüyem
önergesi) (• 10/42)
'1026,1038
— Gıımlfruırtiyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet
düzenini yoketmek amacını güdenlerin
adalete teslimi hususunda Senato Araştır
ması isteyen önergesi (10/45)
1026:1038
— Diyanet İşleri Başkanlığında gö
revli Yaşar
Tumagör'ün
faaliyetleri!
konusunda kurulmuş bulunan Araşrtarma
Kamlisyön süresinin dibi ay uzatılmasını
dlstîyeıı Komisyon Başikanlığı önergesi
— İçel iline
cimin gecekondu

11

bağlı Oülnaır Belediye
anılanı e bölgesi inşaatı

Sayfa
konusuyla kurulan Cumhuriyet Senatosu
Araştııima Kömlisyonu raporu (10/37)
1038
— Kayseri! Üyesi Hüsiııü DikeçlllğiPin,
«Aıükarıa Öğretimi Derneği» adına yaptıtınllmış Munan «Tevfik Fikret Lisesi»
'inşaatı ile ilgili konular haklkıında Senato
araştTırtmaisı ist'iiyenı önergesi
1022:1084
— 30,5 ımüiyon dolarlık Türk - Ameri'kan Kıredi Anlaşması hakkında araşltıriina yapmak üzere kurulatn Kom'üisyoniuın
çalışma süresinin iki ay daha uzıatıiimalsına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi.
96
— Türk Hava Yollan A. O. ile Uçak
Servisi Anon'im Ortaklığının, faaliyetleri
'konusunda araştırıma yapmak üzere kuruilan komıiısyonun çalışma süresinun iki
ay uzatılmıaıscına dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi
48

ÇEŞİTLİ İŞLER
— 6 . 10 . 1971 Çarşamba günü saat:
15,00 te Birleşik Toplantı yapılıaeağKnıa
dair Başkanın bfflıdarifsıi.
921
— Gündemlin ferahlamış OLİması dolayiisiyle, Çarşamba1 günleri çalışılması hak-

kıımdakü kanarın geri alınmasına dair
Grup başksanvekilleri tarafından Verilen
860
önerge.
— 20 Elcini 1971 Çarşamba günü saat
15,00 te Birleşik Toplantı yaıpılıacağına
1054
dair Başkanın bildirisi.

DEMEÇLER YE SÖYLEVLER
— Adama Üyeöii Muıslihdttin Yılmaz
Mete'min, başkanlarım üyelere ve Genel
(Kurula hitabedenken İçtüzük
hükümle
rine
göre, hareket 'etmeleri lüzumuna
dair detaeci1 ve bu koinfuşınıaya Başkanın
cevabı.
162:164
— Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın,
dış ülkelerde çaıltışan işçilerimizin âcil
müdahale iMiyen durumları ile g'dlş gelişlerinde uğradıklaın gereksiz nıuatnıeîelerden 'Tmirianlmıaları için allnni'aisı lâzıımgelen tedbirler konusunda
Hüküme
tin dikkatini çeken demeci.
10'50':1052
— Bayındırlık Bakanı Cahöt t£arakaş'ııı, Tatvaın - Yan Feribotu ve Yan Kotur detnıikyokımın açılış ınıeıraisimindaı
Yan'da yapılmasına, davet
edilen mi
safirlerin aynı gülnı geliş ve dönüşlerini

sağlamak bakımlımdan kanar verildiğime
ve siyasi bir tesirin mevcudalmadığıaıa.
dair.
48
— Bitlis Üyesi Orhan Küıülmioğlu'mın,
Tatvan - Yan Feriîboîtu ve Yan - Kotur
demiryoluıntun açılış me'rastilminin Tatvan'dan Yan'a nakli için alınan kanarda
siyasi bir tesirin oliu-p olmadığının Hükü
metçe izahına dair.
46 :48
— Botlü Üyesi Alâeddin Yılmazıtüık'ün, Enerji ve Tafbiilî Kaynaklar Bakanı İh
san Topailoğlu'mın
Baıkanlolk göırevine
başlanuasıaıdan sonra birçok umumi mü
dürler ile yüzlerce memur ve işçiyi işle
rinden uzaklaştırdığıma1 ve Bakanın bu
konudaki tasarrufları üzeninde Cumhu
riyet Senatosunda gerekli araştırına ve
soruşturmıaıını yapılimasına dair
751:753

_
Sayfa
— Gtımbusrbaşlbatnaiüea) seçjillem üye Ka
sını Güleik'in, Hükünveltim iktisadi güçlük
lere, Anayasa değişikliğinin de sağladığı1
imkâmilıarla derhal el atması gerektiğine
dair
747:748
—• Detruüzli Üyesi Hüseyin Atnıaea'mm, 657 sayılı Kanını gereğince kurul
ması ömgörülen Meimur Yardınıüaşıma Ku
rumuma, kanunda yapııl'acak tadil ile, mil
li eğitim nıeusuplajranım dâhil edilmemesi
ve bunlar için ayıtı bir sosyali yandım san
dığımın 'kurulması lüzumuna dıair
9 :10
— Devlet Balkanı Doğan Kitaplı'mim,
ımahsülün böl olması hasebiyle meydana,
geDen biçer - döveir sıkımltısına dair beyanı
Tarım Balkanca inıtikal ettireceğine;ayçi
çeği alımlarımda desttlkleıme taban fiyatla1nınım teisfaitinden ortaya çıkan aksafeHı'kları giderfmek için ayçiçeği mıülsltahsilı ile
Hükümet yetkililerinim bir toplantı yapıeağıınıa dlair
&®6
— Deflet Bakanı ve Başbakan Yaırdıımeısı Atltlilâ Kaıraosma'noğlu'ınun Hüküımeltuln iktisadi güçdlüklerin halledilımesüyle iDgifri çalışımalara ilik günden itibaren
başladığına ve deva/mıh olaırak tedbirler
aldığıma, iktisadi güçlüklerin halledilmesi
için Cumhuriyet 'Senatosu üyelerinin han
gi tedbirlerin alımımiasıniı istediklerini bildinmelk suretiyle Hükümete yartdımicı ol
malarına daiir
748:751
— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
lkanı İhsan Topaloğlu'nuın, Bolu Üyesi
Alâeddin YılmaztÜTlk'ün geçen birleşimde
yaptığı gündem dışı konuşmada ileri sür
düğü iddiaların gerçek dışı beyanlar ol
duğuna, 12 Maıit Mubtarısımdam sonra
bâzı idarecilerim değişıımeisi zarureti hâsıl
olduğumdan bu yola gidildiğime dair
787:791
— Genejlilk ve Spo,r Bakanı Sezai Ergun'uın, her spor dalı gibi güreş sporu
mun da temıel eğitimli 'Oİam attleftüame ve
uzun vâd'eli plân ve programlara dayammıadlğı için alınan neticeleTİiln başjarısızlıiküa sonuçlandığımı, Bakanlıkça bu ko
nularda çözüm yollu getirecek uzun ve
(kısa vadeli plânlarım yapılmış olduğuma.
dair.
876:878
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Sayfa
— Giresun Üyesli Sabahattin Orhon'un, son gümilerde Hükümetim fnrıldıfk ih
raç fiyatları üzerimde aldığı kararMi'
müs'tahsılm zararına ve büyük dövüz
kaybına sebeboiduğnlna ve 'bu konuda
Hükümetin izahat vertmesi gerektiğine
dair.
45:46
— İman- 've İskân Bakamı Selâlbatiti'n!
Babürioğlu'ınum, âfelt bölgelerinde
çalı
şan mieuııuıiarın imânız kaldıfkl'arı sıkımttıları gidermeik içini Hülküjmelt'ç'e gerekli
çallılşımalSarın, yapıldığıma, 15 Eylül 197*1
de çıkartılan Kararname ile Personel KamUmiundan doğam biıılkmilş maaş farkları
nın kemıdSilerine ödendiğine dair
792
— İstanbul Üyesi Rifat ÖzStürkçine'nin, 1380 sıayıiı Su Ürünleri KanumJUinuinr
4 Nisam 1971 tarihinde yürürlüğe giiırımiiş
dlnuaisına rağmen, altı aıy zarfımda .çi"
'karılması gereken tüzüğün halen yüırürlüğe îkontmamaısı dolayıisiyle kamumun çe
şitli hükümlerinin tatbik edilenmediğine,
Hükütoettem bu tüzüğün biran evvel çı
kartılması tememniisilne dair.
1058
— Kayseri' Üyesi Hüsnü Dikeç'I'gil'in,
İncesu kaızaısında 'meydaoa gelemi sel' fe
lâketi dolayısiyle HMdiımeltçe aluntması
gerckem tedbirlere dair.
44:45
— Kayseri Üyesi Sa.mil Turam'in, İn
cesu ilçesinde vuikua gelen sel âfetti dtolayısiyle ilgililerüı v gösterdiği çabaya, ya
raların sarılması için Hükünretön' yar
dım ve desteğinin devaımıma ilhtiyaöoldüğuma dair.
8:9— Kırşehir Üyesi Halil Özmıen'im, bu
sone Türkiye'de mahsulün rekor seviyede
olmasına rağmen tamimi araçlaırının ve
bilbasisa biçer - döverin yetersizliği dod'a-ı
yısıyle yağan yağfmuıtlarım kaldısrılimı*
yan mahsule büyük zarar verdiğine ve
bu hususta Hükümetlin âtcil tedbir altauası
gereğine dair.
164:165
— Kontenjan üyesi Ragıp Üner'in;
Nevışehir'in Deniînlkuyu ilçesine bağlı Kuyuıtaltlar köyünde vükubulaın sel âfetimin)
meydana geftirtmâş olduğu tahribalt ile,
alınması gereken tedbirler konuşumda
878

• —

Sayfa
— Konya Üyesi Mehmet Varışlımın,
ilgisizlik yüz^ümdem kazaların arttığıma-,
trenlerde temizliğe r e moksarrjlajan tesis
lerim ikmaline dikkat edil m ediğine, bil
hassa tren personelimin vatandaşa da.vramışiinuı ütücülüğüme dair.
6:8
— Malatya Üyesi Hamdi Özerim, de
mokratik rejimin partizan hislerjıı üstim<le tutulması gereğine ves kendisinin bunilam sonra bağırmimz bir ü'ye olarak vazife
göreceğine dair.
o :6
— Malatya Üyesi Hamdi Özer'ini, milli
sporumuz olan güreşte hezimete uğrarmaniiizm ncd eni erime dair
875 -.876
— Muş Üyesi İsa Bingöl'üm, âfet böl
gelerinde çalışan mamurların
birikmıiş;
maaş farklarının ödenlmıesi, bu müaıfcün
olmadığı takdirde mevcut mevzuata göre
üç aylık anam'darı tuta;nn:mı kendilerine
-avans olarak verilmesi için karar alinımmsjma dair.
791:792
— Sakarya Üyesi Mustafa Tığlımın;
sosyalizmin kişiyi devletin esin ve köICJİ halime getiren bir rejim olduğuma,
ımeimkketi böyle bir rejime sürükleme
ni ek için yapılacak reformlarda
sosyal
ve ekonomik tedbirlere dair.
831:831
— Sivas Üyesi Hüseyin Özltürk'ün ;
Gazi Eğitim Enstitüsünün Pedagoji ve
Türkçe bölümlerinin Konya'ya nakledil
mesinin yarattığı üzüntü ve sakınealara
dair.
834:836
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Sayfa
Tarım Bakamı Orhan Dlkmcm'k
İstanbul Üyesi Elif at Öztürkçinemin Su
Ürünleri Kanunu ile ilgili konugam^sına
cevaben, kamumun) 4 Ekim 1971 tarihim
de yürürlüğe girdiğini, 6 ay içunde ge
rekli tüzüklerin çıkarılacağını, tüzükle
rin- gecikmesinden mütevellit su
üiün•lorinin zarara uğrıyıacağınım vârid!olımadığımıa dair.
1073 :1'0T4
— Ulaştırana Bakamı Selâha'litim Babüıroğlu'nun, yurt dışına giden ve yur
da dönen işçilerin Yeşilköy Hava Lima
nımda gümrük mırayen el erinin koilaylmştırıllm-ası içiin gerekli tedbirlerini alrnıdağına ve yurt dışında çalışan ilşçileriaıizim tamrruflarınmı memîc-ıket ekonemisine yarardı şekilde kuıllanılıması için ya
pılan çaiişmıalajrrn bitirilmek üzere oklu
ğuna dair.
1032:1033'
— Urfa Üyesi İ. Et em Karakîipı er
min; Urfa il meıkezinde bir vatanjdarşım
karakolda dövülmesinden birkaç saat
.sonra ölmesi neticesinde cereyan edem
müessif hâdlseiede ve olayın
Hüküametçe geniş şekilde ele allanması temen
nisine dair.
1067
—Zonguldak Üyesi Ahmıet Demir
Yücemin, ayçiçeği •alımlarında destekle
rine tabam fiyatının iyi tevhit edilmemiş'
olması dolayısiyle müstaü'sılın
sıkıntıya
düştüğüme ve bu durumum büyük istis
marlara sebebokneağına dair.
155 :1 G'6

KANUNLAR
No.
Cilt Sayfa
.1479 — Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer
bağımsız çalışanlar Sosyal SigortaOar Kurumu Kanunu.
66 544,
714.730 -.758.763 :773.775.776 -.777
67 11,
34,39 :40
1480 — Afet bölgelerinde çalıştırılacak
personele yapılacak ödemeler hak
kında Kanun.
66 502,
762
67 65:
82

No.
Cilt Sayfa
1481 — Asayişe müessir bazı fiillerin ön
lenmesi hakkında Kanun.
66 544,
780
6 106:
142
1482 — Çocuklara karşı nafaka mükelle
fiyetine uygulanacak Kanuna da
ir
Sözleşmenin
onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında Ka
nun.
65 397
66 154
67 97:
98.142.147:149.167.177,213:214

<- 7 —
No.
Cilt Sayfa
1483 — Hukuki veya ticari mevzularda
adlî ve mahkeime dışı evrakın ya
bancı memleketlerde tebliğine da
ir Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında Kanun. 65 397
66 154
67 98:
99,143,150-152,167,177,215:216
1484 — Türkiye ile ingiltere arasında
ki 28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yar
dımlaşma Sözleşmesinin Svvaziland
Kıra İlığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) t a r i h i
notaların teatisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının uygun
bulunduğuna daıir Kanun.
65 397
66 154
67 99,
143,153 :154,167,177,217-218
1485 — Bâzı ölümlerin tesbitine ait
Sözleşmenin onaylanimasınm uy
gun bulunduğuna dair Kanun.
65 397
66 154
67 100:
106,143,155:156,167,177,219:220
1486 — 6375 sayılı Kanunla onaylanan
Kuzey Antlântik Andlaşmasına ta
raf Devletler arasında kuvvetle
rinin statüsüne dair Sözleşmenin
VIII ned maddesinin 2 nci fıkrası
nın (F) bendine ek kararın tadi
line dair Kuzey Atlantik Konseyi
Kararının onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkında Kanun.
65
66
67
148,157:158,167,177,22i

397
271
106,
-.222

1487 — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İs
tanbul'da bir Üniversite kurulması
hakkında Kanun.
66 788
67 161,
168:211
1488 —• Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve geçici maddeler eklenmesi

No.

Cilt Sayfa
hakkında Anayasa değişikliği.
67 44,
225,225:315,320:321,325:416,417 -.452,
454 -.516,517:518,519:576,581:
642,647:744
1489 — tzımir iktisadi ve Ticari ilimle!*
Akademisinin «İktisadi ve Ticari
Bilimler Fakültesi» adı altında
Ege Üniversitesine katılması hak
kındaki 1170 sayılı Kanunun geçici
1 nci maddesine iki fıkra ile Ege
Üniversitesi kuruluşu hakkındaki
6595 sayılı Kanuna bir ek madde
eklenmesine dair Kanun.
67
2,
225,753:763
1490 — Türk Ceza Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı
maddelerine fıkralar ilâve edilme-*
si hakkında Kanun.
67 578,
763:783,793 -827,838:860
1491 — Üste fiilen taarruz suçundan hü
kümlü 1946 doğumlu Şevket oğlu
Aykut Alpergün hakkında Af Ka
nunu.
66 325
67 1039:
1042
1492 — Tedbirsizlik dikkatsizlik neticesi
ölüme sebebiyet vermekten hüküm
lü 1933 doğumlu Mehmet Sait oğlu
Zehra'dan doğma İbrahim Recep
Ayışık hakkında Af Kanunu.
66 325,
714
671042:
1043
1493 — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında Kanun.
66 780
67 879:
880,911,914:915
1494 — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği-<
siklik yapılması hakkında Kanun. 67 831,
880:881,911,916:917
1495 _ 8 . 6 . 1965 tarih v e 625 sayılı
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
na ek iki madde eklenmesine dair
Kanun.
67 920,
1049,1074:1075

—8—
KARARLAR
No.
Cilt Sayfa
109 — C. S. Kontenjan üyeleri Cemal
Madanoğlu ve Osman Koksal'm

No.

Cilt

Sayfa

yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında
67 331:
407,412:417

ÖNERGELER
Sayfa
— Çorum M. Şevket Özçetin Diyanet
İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulmuş
bulunan Araştırma Komisyonu süresinin
iki ay uzatılmasını istiyen
11

Sayfa
nel Kurulunun 12.7.1967 tarihli ve 38 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2,942 sa
yılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
sine dair (Cumhuriyet Senatosu 4/80)
(S. Sayısı : 1576)
1027,1038:1039

— Kastamonu Ahmet Nusret Tuna ve 2
arkadaşı Genel Kurulun 20 Eylül
Pa^
zartesi günü saat 10,00 d a toplanmasına
dair
617
— Gündemin ferahlamış olması dıolayısiyle, Çarşamlba günleri çalışılması hak
kındaki kararın geri alınmasına dair
860
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasaya
değişikliği teklifini görüşmek üzere (remel
Kurulun 12 Eylül 1971 Pazar günü saat
10,00 da 'toplanmasına dair
96:97

— Manisa Orhan Süersan Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık
Karar cetvelindeki 5894 sayılı kararının
Genel Kurulda (görüşülmesine dair (Cum
huriyet Senatosu 4/81) (iS. Sayısı : 1574)
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971)
2027,1038

— Kırklareli Milletvekilli M. Orhan
jTürikkan Dilekçe Karma Komisyonu Ge-

— Tabiî Üye Haydar Tunçkanat ve
Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair (Cum
huriyet Senatosu 4/77) (lS. Sayısı : 1120
ye 2 nei ek)
1027,1038

RAPORLAR
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları
.—• Bâzı ölümlerin tesıbiıtine ait sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/379; Cumhuriyet ıSenatosu 1/1230;
(ıS. Sayısı : 1630)
82,100:106,155:156,
167,219:220
— Cumhuriyet Senatosu Tatbiî Üyesi
Ahmet Yıldız'm yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında
(3/986) (S. Sa
yısı : 1639)
1027,1040
— Cumihuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Kadri Kaplaın'ın, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/991) (S.
Sayısı : 1582)
1027,1039,1043:1044

— Çocuklara karşı Nafaka mükellefiye
tine uygulanacak Kanununa dair sözleşme
nin onaylanmasının uygum bulunduğu hak
kındaki kamı tasarısına dair (Millet Mec
lisi 1/380; Cumhuriyet Senatosu 1/1229)
(IS. Sayısı : 1627)

82,97:98,147,149,167,
213:214

— Hukukî veya ticari mevzularda adlî
ve mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair söyleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki
kanun tasarısına dair (Millet Meclisi
1/383; Cumihuriyet Senatosu 1/1235) (S.
Sayısı : 1628)

82,98:99,150:152,167,216:216

Sayfa
— Hüseyin. Sesli hakkımdaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair ikamın
teklifi hakkında. (Millet Meclisi (3/159;
Cumhuriyet Senatosu ,2/320) ('S. Sayısı :
Sayısı : 1596 ya ek)
12:33,48,87:89
— İS'ta.nibul Boğaz Köyrüsü ve çev
re yolu projesi sahasındaki gecekondula
rın tasfiyesi hakkında kanun teklifi hak
kında. (Millet Meclisi : 2/385; Cumhuri
yet Senatosu : 2/323) (S. Sayısı : 1610 a
ek)
33,49,65,90:92
— Tedbirsizlik, dikkatsizlik
neticesi
ölüme seıbehiyet vermekten hükümlü 1933
doğumlu Mehmet Saitoğlu İbrahim Recep
Ayışık hakkında, Af kanunu tasarısı hak
kında. (Millet 'Meclîsi : 1/369; Cumhuri
yet Senatosu : 1/1260) (S. Sayısı : 1653) 83,
1861:869,1027,1042:1043
— Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rine fıkralar ilâve edilmesi, hakkında ka
nun tasarısına dair (Millet Meclisi 1/494
Cumhuriyet Senatosu 1/1265) (,S. Sayısı :
1663)
572,763:783,793 £27,838 :860
—• Türkiye Cumhuriyeti 'Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geç/ilci
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifine dair, (Millet Meclisi
2/558; Cumhuriyet Senatosu 12/342) ('S.
Sayısı : 1661), 225,251:289,289 :315,320:321,325 :
351,352:386,386:416,417:452,46i :516,517:
518,519 :576,581:606,607:642,649 :744
— Türkiye ile İngiltere arasındaki 28
Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin Swaziland Krallığına teşmiline
dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) ta
rihli Notaların teatisi ile yapılan Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı haikkmlda. (Millet
Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 1/1233)
(S. Sayısı : 1629)
82,99,153:154,167,217:218
—. Üste fiilen taarruz suçundan hü
kümlü 1946 doğumlu İŞevketoğlu Aykut
Alpergün hakkında Af kanunu (tasarısına
dair. (Millet Meclisi : 1/375; Cumhuriyet
Senatosu : 1/1261) (S. Sayısı : 1655)
1027,
1040:1042

Sayfa
Bütçe Karma Komisyonu raporları
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair. (Millet Mec
lisi : 1/515: Cumhuriyet 'Senatosu :
1/1268) (İS. Sayısı : 1665)
831,880:881,
9:16:917
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişildik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair. (Millet Meclisi 1/529;
Cumhuriyet Senatosu 1/1271) (S. Sayısı :
1670)
1073,1076,1079 :1079,1099 :1100
— 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapllııası hakkında /kanun tasarısına dair.
(Millet Meclisi 1/533; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1273) (S. Sayısı : 1668)
1073,1076,
11077:1078,1095 :,1096
—• 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair.
(Millet Meclisi (1/530; Cumhuriyet Se
natosu 1/1272) (S. Sayısı : 1669)
1073,
1075 :1076,1097:1098
— 1971 yılı Bütçe Kanununa
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik
ması hakkında kanun teklifine
(Millet.Meclisi 2/552; Cumhuriyet
tosu 2/339) (S. Sayısı : 1658)

bağlı
yapıl
dair.
Sena
879 .-880,
914:91o

Bütee ve Plân Komisyonu raporları
— 6375 sayılı Kanunla onaylanan Ku
zey Atlantik Andlaşmasiina Taraf 'Devlet
ler arasında Kuvvetlerinin 'Statüsüne dair
Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci
Jhlkrasmm (F) bendine Ek Kararın ta
diline dair Kuzey Atlantik Konseyi Ka
rarının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkındaki kanun tasarısına dair.
(Millet Meclisi : 1/109; Cumhuriyet Se
natosu 1/1231) (S. Sayısı : 1643)
82:83,106,
157:158,167,221:222
—•. Boğaziçi Üniversitesi adliyle istan
bul'da bir üniversite /kurulması hakkın-
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Sayfa
da kanun tasarısına dair. (Millet Meclisi
1/486; Cumhuriyet Senatosu 1/1266) (S.
Sayısı : 1660)
161,168:211
— izmir İktisadi ve Ticari İlimler Akaidomisinin '«İktisadi ve Ticari Bilimler
Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine
katılması hakkındaki 1170 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesine iki fıkra ile Ege
üniversitesi kuruluşu hakkımdaki 6595
sayılı Kanuna 'bir eik 'madde eklenmesine
dair kanun tasarısı hakkında. (Millet
Meclisi 1/503;
Cumhuriyet
Senatosu
1/1287) (S. Sayısı : 1662)
225,753:763
— Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında »kanun tasarısına dair.
(Millet. Meclisi : 1/310; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/12701) (S. 'Sayısı : 1666)
1049,1068,
1079:1094
— 17 . 7 . 1964 tarilhli ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü
maddesinin tadili hakkındaki kanun telklifine dair. (Millet Meclisi 2/496; Cumhu
riyet Senatosu 2/341) (S. Sayısı : 1664)
786,
881:913,921:957,965:1009,
1011:1016,1024,1031:1032
— 8 . 6 . 1965 tarih ve '625 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanununa ek iki mad
de eklenmesine 'dair kanun tasarısı hak
kında. (Millet Meclisi : 1/451; Cumhuri
yet Senatosu : 1/1269) (S. Sayısı : 1067) 1049,
1068,1074:1075
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu
raporu
— İçel iline 'bağlı Gülnar belediyesi
nin gecekomdu önleme bölgesi inşaatı ko
nuşumda (10/37)
1026
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu
raporlani
— 6375 sayılı Kanunla onaylanan Ku
zey Atlantik Andlasmasma Taraf Devlet
ler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne dair
Sözleşmenin VIII nci macÜdesinin 2 nci
fıkrasının (F) benldine !ek kararın tadiline
dair Kuzey Atlantik Konseyi Kararının
onaylanmasının uygun bulunduğu hak-

Sayfa
kındaki kanun tasarısına dair. (Millet
Meclisi : 1/109; Cumhuriyet Senatosu :
1/1231) (S. Saysı : 161.3)
#2:83,1016,157:158
167,221:222
— Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında. (Millet
Meclisi : 1/379; Cumhuriyet Senatosu :
1/1230; (S. Sayısı : 1630)
82,100:106,
155:150,167,219:220
— Çocuklara /kaışı 'nafaka mükellefi
yetine uygulanacak kanuna dair sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkındaki kanun tasarısına idair.. (Mil
let Meclisi : 1/380; Cumhuriyet Senatosu :
1/1229) (S. Sayısı : 1627)
82,97:98,147,
149,167,213:214
— Hukukî veya ticari (mevzularda*
adlî ve (mahkeme dışı evrakın yabancı
memleketlerde tebliğine dair sözleşmenin.
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısına dair. (Millet
Meclisi : 1/383; Cumhuriyet Senatosu :
1/1235) (S. Sayısı : 1628)
82,98:99,
150^152,167,215:216
— Türkiye ile İngiltere arasındaki 28
Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin SvraziTand Krallığına teşmiline
dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) ta
rihli notaların teatisi ile yapılan Andlaşmaııın 'Onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı (hakkında. (Millet
Meclisi : 1433; Cumhuriyet Senatosu :
1/1233) (S. Sayısı : 1629)
82,99,153:154,
167,217:218
Dilekçe Karma Komisyonu raporları
— Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969
tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5'894 sayılı kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair (Cumihurayst Sena
tosu : 4/81) (S. Sayısı : 1574)
1027,1038
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Haydar Tunçkanat ve Adana Milletvekili
Ahmet Topaloğluiıun, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967
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Sayfa
•tarihli ve 29 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2143 sayılı Kararın Genel Kuralda
görüşülmesine dair (Cumhuriyet Senato
su : 4/77) (S. Sayısı : 112ü ye 2 nci ek) 1027,
1038
— Kırklareli eski Milletvekili M. Or
han Tiürkkan'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1967 ta
rihli ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kuralla görüşülmesine dair (Cumhuriyet Se
natosu :4/8ü) (S.'Sayısı : 1575) 1027,1038:1039

Geçici Komisyon raporları
— Âfet bölgelerinde çalıştırılacak per
sonele yapılacak ödemeler (hakkında ka
nun tasarısına dair. (Millet Meclisi :
1/488; Cumhuriyet Senatosu : 1/1262) (S.
sayısı : 1656)
65:82
— Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi 'hakkındaki kanun tasarısına dair.
(Millet Meclisi : 1/80; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/1.263) (S. Sayısı : 16Ö9)
83,106:143
— Esnaf ve sanatkârlar ve diğer ba
ğımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu kanunu tasarısına dair. (Millet Mecli
si : 1/490; Cumhuriyet Senatosu : 1/1264)
(S. Sayısı : 1654)
11,39:40
—• İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre
yolu projesi sahasındaki •gecekonduların
tasfiyesi hakkında kanun teklifine dair.
(Millet. Meclisi : 2/385; Cumhuriyet Se-

Sayfa.
natosu : 2/323) (S. Sayısı : 1610 a ek) 33,49,
65,90:92
Millî Eğitim Komisyonu Raporları
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında
kanun tasarısına dair (Millet Meclisi
1/486; Cumhuriyet Senatosu 1/1266) (S.
Sayısı : 1660)
161,168:211
— İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine ka
tılması hakkındaki 1170 sayılı Kanunun ge
çici 1 nci maddesine iki fıkra ile Ege Üni
versitesi kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (Millet Meclisi
1/503; Cumhuriyet Senatosu 1/1267) (S.
Sayısı : 1662)
2,225,753:763
— 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel
Öğretim. Kurumlan. Kanununa ek iki mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/451; Cumhuriyet Se
natosu 1/1269) (S. Sayısı : 1667)
1049,1068,
1074:1075
Sosyal işler Komisyonu raporları
— 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 123 ncü madde
sinin tadili hakkındaki kanun teklifine da
ir (Millet Meclisi 2/496; Cumhuriyet Sena
tosu 2/341) (S. Sayısı : 1664)
786,881:913,
921 :957,965 :1009,1011:1016.1024403i -.1032

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER
And içme

Çekilme ve katılmalar

— Görev sürelerini doldurmuş bulunan
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin yerine
Cumhurbaşkanınca seçilen Nihat Erim,
Özer Derbil, Selâhattin Babüroğlu, Bahriye
Üçok ve Sait Naci Ergin'in andiçme mera
simi
1053:1054

— Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyeler
den olup süreleri dolmuş bulunan Feridun
Cemal Erkin, Kasım Gülek, Osman Koksal,
Zerin Tüzün ve Âdil Ünlü'den boşalan üye
liklere Nihat Erim, Özer Derbil, Selâhattin
Babüroğlu, Bahdiye Üçok ve Sait Naci Er
gin'in seçilmiş olduklarına dair (3/1094)
1037

-
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Sayfa
— Malatya Üyesi Hamd.i Özer'in A. P.
den ve dolayısiyle Cumhuriyet Senatosu
Hesaplarını İnceleme Komisyonundan isti
fası
10 :11

Sayfa
— Üyelerden bâzılarına izin verilmesi
(3/1071, 3/1072, 3/1074, 3/1083)
Ödenekler
— İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet
Senatosu Tabiî Üyesi Fahri Özdilek'e tahsi
satının verilebilmesi (3/4082)

izinler
— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Tayfur Sökmen'e izin verilmesi
(3/1066)

48

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Zerin Tüzün'e izin verilmesi (3/1070)

167

837

837

Yasama dokunulmazlıkları

— Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi
Orhan Akça'mn izinli sayılması (3/1086)
1054
— Cumhuriyet Senatosu üyelerinden
Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve İstanbul Üyesi
Meforure A'ksoley'e izin verilmesi (3/1085,
1081)
1037:1038

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Ahmet Yıldız'm yasama dokunulmazlığı
(3/986) (S. Sayısı : 1639)
1027,1040
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Kadri Kaplan'm, yasama dokunulmazlığı
(3/991) (S. Sayısı : 1582)
1027,1039,1043:1044
Seçimler
—• Anayasa Mahkemesine
üye secimi

bir

yedek
1068:1069

SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR

Adalet Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının
günlük yaşantılarına dair, Adalet Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/527)
1025
Başbakandan
— Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi
Fehmi Alpaslan'ın Gümrük Teşkilâtına da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/577)
44,1026
— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınai Kalkın
ma Bankası aracılığı ile verilen kredilere
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/575)
1026
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin, 28 . 2 . 1971 tarih ve
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ııcı mad
desine dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/570)
1025
— Cumhuriyet- Senatosu İzmir Üyesi
Necip Mirkelânıoğlu'nun, bir Fransız gaze
tecisinin Türkiye'ye çağrılmasına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/569)
1025

VE

CEVAPLARI

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Hidayet Aydmer'.in, İstanbul Boğazı
na yapılacak olan köprüye dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/581)
1072
Devlet Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üye
si Cemal T arlan'in, Diyanet İşleri ve Va
kıflar Genel Müdürlüğüne dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/568)
1025
Dışişleri Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hanıdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Tüık
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlı
ğına dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/567)
1025,1026
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi
Yusuf Ziya Ayrım'ın, Kars ile köylerinin
su sıkıntısına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/562)
1025
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Sayfa
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Haydar Tunçkanat'm, Etibankm özel şahıs
lardan devraldığı maden sahalarına dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu (6/571)
1025
—• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Haydar Tunçkanat'm, kömür satışına dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu (6/572)
1025
Gençlik ve Spor Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
Beliğ Belerin, sporumuzun son günlerdeki!
durumuma dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu (6/579)
1020
Gümrük ve Tekel Bakanından
—• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
Necip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve tütün
Tdkeli Kanununa dair Gümrük ve Tekel
Bakanından sözlü sorusu (6/564)
1025
— Cumhuriyet Senatosu Zonguldak
Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'
dan gelen Türk işçilerinin 'gümrük muame
lelerine dai'r Gümrük ve Tekel Bakanından
sözlü sorusu (6/580)
1072
içişleri Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu Zonguldak
Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'
dan gelen Türk işçilerinin gümrük mua
melelerine dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/580)
1012

Sayfa
Maliye Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkeme
since iptal edilen Belediye Gelirler, Kanu
nunun bâzı hükümlerine dair sözlü sorusu
ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in ceva
bı (6/554)
1025,1054:1056
Millî Eğitim Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına
devredilmiyen bâzı dairelere dair Millî Eği
tim ve Kültür bakanlarından sözlü sorusu
(6/576)
1026
—• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan
Türk; azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum
azınlığına dair Millî Eğitim A^e Dışişleri
•bakanlarından sözlü sorusu (6/567) 1025:1026
— Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi
Hüseyin Öztürk'ün, öğretmen sorunlarına
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/573)
1026
Sanayi ve Ticaret Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi
Lûtfi Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine
dair Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
sorusu (6/566)
1025
— Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üye
si Cemal Tarlan'ın, ayçiçeği istihsaline da
ir Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/574)
1026

Kültür Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına
devredilmiyen bâzı dairelere dai'r Millî
Eğitim ve Kültür bakanlarından sözlü so
rusu (6/576)
44,1026
B)

YAZILI

SORULAR

Adalet Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Ragıp Üner'in, ceza evlerine dair ya
zılı soru önergesi ve Adalet Bakanı İsmail
Arar'm cevabı (7/833)
95,317:318

Ulaştırma Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Zi
ya Ayrım'm, Kars şehir merkezinde PTT
şubesi açılmasına dair Ulaştırma Bakanın^
dan sözlü sorusu (6/578)
746,1026
VE

CEVAPLARI
Başbakandan

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem Özden'in, İstanbul Haliç sularına
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/837)

324
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— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem Özden'in, İstanbul şehrinin rıhtım
durumuna dair yazılı soru önergesi ve Baş
bakan Nihat Erim'in cevabı (7/832)
44,1057:
1058
— Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi
Hikmet İşmen'iıı, son olaylara dair, yazılı
soru önergesi ve Başbakan adına Adalet
Bakanı İsmail Arar'ın cevabı (7/768) 642:643
— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Kasım Gülek'in, Devlet müesseseleri
nin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin mev
duatlarına dair, yazılı soru önergesi ve
Başbakan Nihat Erim'in cevabı (7/812)
— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Kasım Gülek'in, Siyasi partilere ya
pılan para yardımlarına dair Başbakandan
yazılı sorusu (7/844)

648

Sayfa
Devlet Bakanından
—• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
M. Nuri Âdemoğlu'nun, TRT Program Dai
resi Başkanlığına dair yazılı soru önergesi
ve Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın cevabı
(7/834)
95,1030
— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 1, 2, 3 ve 4
ncü derecelere memur atanmasına dair, ya
zılı soru önergesi ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Sadi Koç aş'm cevabı
(7/775)
1069
— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Ragıp Üner'in, vekil imamlara dair
Devlet Bakanından yazılı soraısu (7/842) 831
Dışişleri Bakanından

964

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Kasım Gülek'in, Türkiye İş Bankası
na dair yazılı soru önergesi ve Başbakan
Nihat Erim'in cevabı (7/810)
644:647
— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Ragıp Üner'in, gübre ithaline dair
Başbakandan yazılı sorusu (7/840)
831
— Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, T. C. Turizm Bankası ve
yöneticilerinin durumlarına dair Başbakan
dan yazılı sorusu (7/846)
1020
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Ekrem Acuner'.in yasama dokunulmazlığı
na dair yazılı soru önergesi ve Başbakan
Nihat Erim'in cevabı (7/807)
643:644

—• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Ragıp Üner'in, İran Devletinin kuru
luş yıl dönümüne dair yazılı sora önergesi
ve Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın cevabı
(7/820)
34:35
—- Cumhuriyet Senatosu Zonguldak
Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, yabancı bâzı
ülkelerde bulunan Türk mallarına dair ya
zılı soru önergesi ve Dışişleri Bakanvekili,
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sa
di Koeaş'm cevabı (7/831)
44,958:961
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Ragıp Üner'in, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu (7/847)
1020
Gümrük ve Tekel Bakanından

Bayındırlık Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mukadder Öztekin'in, Adana, ilinin Karai
salı - Çatalan Bucağını takiben yapılmakta
olan asfalt yola dair yazılı soru önergesi
ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'm
cevabı (7/839)
746,961:962
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, İktisadi Devlet Te
şebbüslerine dair yazılı soru önergesi ve
Çalışma Bakanı Atilâ Sav'm cevabı (7/830)

•— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem Özden'in, şarap ihracına dair yazılı
soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı
Haydar Özalp'in cevabı (7/836)
95,1010
—• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Üyesi Ragıp Üne; İn, sigara ve içki imâline
dair Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı
sorusu (7/841)
içişleri Bakanından

44,

—• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker'in, At yarışlarına dair yazılı

831
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soru önergesi İçişleri Bakanı Haindi ÖmerI
Millî Savunma Bakanından
oğlu'nun cevabı (7/822)
1045
— Cumlhuriyet Senatosu Kastamonu
— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Zi
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm '1, 2, 3 ve
ya Ayrım'ııı, Muğla ilinin Fethiye (ilçesine
4 ncü derecelere memur atanmasına dair,
bağlı Prens adasına dair İçişleri Bakanın
yazılı soru önergesi ve Millî Savunma Ba
dan yazılı sorusu (7/838)
746
kanı Ferid Melen'ia ceva'bı (7/770)
1094
Orman Bakanımdan

İmar ve İskân Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Dr.
Lûtfi Bilgen'in, İller Bankasının kâr payından 1961 - 1971 yıllarında İçel ilinin hissesine düşen miktara dair yazılı soru önergesi, İmar v eiskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun cevabı (7/826)

— Cumıhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si
Hüsnü
Dikeoligi'l'in, İsparta
Terakki
I
Kolektif
Şirketine
dair
yazılı
soru
öner
I
I gesi ve Orman Bakanı Selâhattin Inan'm
•cevaibı (7/917)
1028:1029
145

Sağlık VÖ Sosyal Yarttım Balkanından

— Cumlhuriyet. Senatosu
Zonguldak
Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin memleketi
•— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
I mizi teihdideden sivrisinek âfetine dair
Hıfzı Oğuz Bekata'mn Mülki İdare Âmir
yazılı sora önergesi ve Sağlık ve Sosyal
lerinin maaş durumlarına dair Maliye ve
I Yar'dım Bakanı Türkân Akyol'un cevabı
İçişleri bakanlarından yazılı soru önergesi
I (7/827)
36:38
ve Maliye. Bakanı Sait Naci Ergin'in eevaI
Sanayi ve Ticaret Balkanından
bı (7/723)
84:85
— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
— Cumlhuriyet Senatosu Ankara Üye
Hamdi Özer'in, özel yüksek okullar yerine
si Hıfzı Oğuz Bekata'mn, İktisadi Devlet
açılacak olan resmî yüksek okullara dair
'Teşebbüslerine dair Sanayi ve Ticaret
yazılı soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait
I Bakanıudan yazılı sorusu (7/830)
44
Naci Ergin'in cevabı (7/845)
964,1058:1063
— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu
— Cumhuriyet Senatosu Zonguldak
I Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 1, 2, 3 ve
Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, yabancı bâI 4 ncü derecelere memur atanmasına dair,
zı ülkelerde bulunan Türk mallarına dair
I yazılı sora önergesi 'Sanayi ve Ticaret
Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/831)
44
Bakanı Ayhan Çili'-Ugiroğluîıun cevaibı
(7/784)
!14!3:-İ44
Millî Eğitim Bakanlığından
•— Cumlhuriyet Senatosu Muğla Üyesi
— Cumhuriyet Senatosu Adana ÜyeI İlyas Karaöz'ün, çimento falbrikalannda
si Mukadder öztekin'in, kurulacak olan
I yapılan grevlere dair Sanayi ve Ticaret
Bakanından yazılı -sorusu (7/843)
9Q0
Adana Üniversitesinin istimlâk alanına
Maliye Bakanından

I

dair yazılı soru öaeı'gesi ve Millî Eğitim
Tarım 'Bakanından
Bakanı Şinasi Orel'in cevaibı (7/8İ2I1)
870
•— Cumhuriyet Senatosu Gaziantep
— Cumlhuriyet Senatosu Kontenjan
Üye'si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep iliain
Üyesi Ragıp Üner'in, Üniversite Kanu
gülbre ihtiyacına dair Tarım Bakanından
nuna dair yazılı soru önergesi ve Millî
yazılı sorusu ('7/848)
1072
Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in cevaibı
Kültür Bakanından
(7/82Ö)
44,870:1871
— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
— Cumlhuriyet Senatosu Adana Üyesi
si Haindi Özer'in, özel yüksek okullar
M. Nuri Âdemoğlu'nun, MaJhmnt Tali önyerine açılacak olaa resmî yüksek okulla
gören'e dair yazılı soru önergesi ve Kül
ra dair Millî Eğitim Bakanından yazılı so
tür Bakanı Talât Halman'ıa cevaibı
rusu (7/834-)
964 I (7/835) :• %,mi
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Turizmi ve Tanıtma Bakanından
— Cumhuriyet Senatosu Zonguldak
Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin memleketi-

mizi tehdideden sivrisinek âfetine dair ya
zılı soru önergesi, Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Erol Akçalın cevabı (7/S28)
3)16:317

TASARILAR
— Âfet bölgelerinde çalıştırılacak per
sonele yapılacak ödemeler hakkında (Mil
let Meclisi 1/488; Cumhuriyet Senatosu
1/1262) ('S. Sayısı : 1856)
65 m
— 6375 sayılı Kanunda onaylanan Ku
zey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devlet
ler arasında Kuvvetlerinin Statüsiüna dair
Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci
fıkrasının (F) bendine ek kararın tadili
ne dair Kuzey Atlantik Konseyi Kararının
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında (Millet Meclisi 1/109; Cumhuriyet
Senatosu 1/1231) (İS. Sayısı : 1643)
82:83,
106,157 45(8,1167,221 :'223
— Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında (Millet Meclisi 1/80; Cum
huriyet Senatosu 1/1263) (S. Sayısı :
11659)
.83,106:143
— Bâzı ölümlerim tesbitine ait Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair (Millet Meclisi 1/379; Cumhuri
yet Senatosu 1/1J230) (S. Sayısı : 16130)
82,
100 <106,İ55 :15/6,167,2ili9 :220
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (Millet Meclisi 1/515; Cumhuriyet
Senatosu 1/1268) (S. Sayısı : 1665)
831,880:
'881,9116 :9İ17
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (Millet
Meclisi 1/529;
Cumhuriyet Senatosu
1/1271) (S. Sayısı : 1670) 1073,1076,1079:1079,
1099:11Ü0
— 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (Millet Meölisi 1/588;
Cumhuriyet Senatosu 1/12:73) (8. Sayısı :
11(6168)

1073,10176,1077:11078,1096ı :1096

— 1971 yılı Bütçe Kanununa
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik

bağlı
yapil-

ması hakkında (Millet Meclisi 1/530;
Cumhuriyet Senatosu 1/1272) (S. Sayısı :
1669)
1073,1075:1076,10'97 :!098
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle istan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında
(Millet Meclisi 1/486; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1266) (.S. Sayısı : 1660)
161,168 31/1
— Gocuklara karşı Nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında (Millet Meclisi 1/380; Cumhu
:
riyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1 ^ 7 /
82,
'97:9I8,1^,İ4!9,,!67,2:13 3 M
— Esnaf ve sanatkârlar ve diğer ba
ğımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu hakkında (Millet Meclisi 1/490; Cum
huriyet Senatosu 1/1264) (S. Sayısı :
1654)
11,39:40
— Hukukî veya ticari mevzularda adlî
ve mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında
(Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628)
82,98-99 150:
152,167.215:216
— İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine
katılması hakkındaki 1170 sayılı Kanunun
geçici 1 nci maddesine iki fıkra ile Ege
Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6595
sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine
dair (Millet Meclisi 1/503; Cumhuriyet
Senatosu 1/1267) (S. Sayısı : 1662) 225,753:763
— Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında (Millet Meclisi 1/310;
Cumhuriyet Senatosu 1/1270) (S. Sayısı .
1666)
920,1049,1079-1094
— 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı
Özel Öğretim Kurumları Kanununa ek iki
madde eklenmesine dair (Millet Meclisi
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1/451; Cumhuriyet Senatosu 1/1269) (S.
Sayısı : 1667)
920,1049,1068,1074:1075
— Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1933
doğumlu Mehmet Saitoğlu İbrahim Recep
Ayışık hakkında (Millet Meclisi 1/369,
Cumhuriyet Senatosu 1/1260) (S. Sayısı :
1653)
83,861:869,1027,1042:1043
— Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine
fıkralar ilâve edilmesi, hakkında (Millet
Meclisi 1/494, Cumhuriyet Senatosu 1/1265)
(S. Sayısı : 1663)
578,763:783,193:
827,838 :860

— Türkiye ile ingiltere arasındaki
28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma
Sözleşmesinin Swaziland Kırallığma teşmi
line dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971)
tarihli notaların teatisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair (Millet Meclisi 1/423; Cumhuri
yet Senatosu 1/1233) (S. Sayısı : 1629) 82,99,
153:154,167;217:218)
— Üste fiilen taarruz suçundan hü
kümlü 1946 doğumlu Şevketoğlu Aykut
Alpergün hakkında (M. Meclisi 1/375;
Cumhuriyet Senatosu 1/1261) (S. Sayısı :
1655)
1027,1040:1042
FLER

— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (Millet Meclisi 2/552;
Cumhuriyet Senatosu 2/339) (S. Sayısı :
1658)
879:880;914:915
— Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair (Millet
Meclisi 3/159; Cumhuriyet Senatosu 2/320)
(S. Sayısı : 1596 ya ek)
12:33,43.87:89
— İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre
yolu projesi sahasındaki gecekonduların
tasfiyesi hakkında (Millet Meclisi 2/385;
Cumhuriyet Senatosu 2/323) (S, Sayısı :
1610 a ek)
33,49,65,90:92
— 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü

maddesinin tadili hakkındaki (Millet Mec
lisi 2/496; Cumhuriyet Senatosu 2/341)
(S. Sayısı : 1664)
786,821:913,921:957,965:
1009,1011:1016,1024,103i :1032
— Şehit Komando eri Mevlût Meric'in
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanması hakkında
(2/503) (Cumhuriyet Senatosu 2/343) - 920
*— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçi
ci maddeler eklenmesi hakkında (Millet
Meclisi 2/558; Cumhuriyet
Senatosu
2/342) (S. iSayıfsı : 1661)
44,225:250,251:
289,289 :315,320 :321,325 :351,352 :386,386 :
416,417 :452,46i :516,3i7 :518,519:576,581:
606,607 :642,649 :744

TEZKERELER
(Başbakanlık tezkereleri çeşitli
—; Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun
26 ncı Dönem toplantılarına iştiraik edecek
olan 'delegasyonumuza kaltılacak Parlâ
mento üyelerinin 20 gün (süreyle görevlendilrâlmelerine dair
837
,— Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı
(AID) nın daveti üzerine, «Dünya Nüfus
Sorunu ve Aile Plânlaması Metotları Tek
nolojisi» konularında incelemeler yapmak
üzere 20 Parlâmento üyesinin takriben dört
hafta süreyle görevlendirilmelerine dair
580

—-18-25 Eylül tarihleri arasında Lond
ra kla yapılacak Atlantik Andlaşması Der
neği Genel TSurul toplantısına katılacak
C. iSenatosu üyelerinim 10 gün süreyle gö
revlendirilmesine dair

580

Yasama dokunulmazlıkları
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Ahmet Yıldız'm yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/986) (ıS. Sayısı :
1639)
1027,1040
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—. Cumhuriyet İSıeııatosu Tabiî 'Üye>si
Kadri Ivaplan'ın. yasama dokunulmazlı
ğının 'kaldıraTması hakkında (3/991) (S.
'Sayısı 1582)
1027.1039,1043:1044
Cumlhurlbaşkanlığı tezkereleri
— Açık bulunan Çalasına Bakanlığına
asaleten atanma yapılıncaya kadar Enerji
ve Tabiî (Kaynaklar (Bakanı At ilâ ,Şav'm vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair (3/1090)
1022
— Acık bulunan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına Çalışma Bakanı Atilâ
iSarv'ın atanma sinim uygun görülmüş ol
duğuna dair (3/1089)
1021:1022
—• Açık bulunan İmar ve İskân Bakan
lığına, asaleten atanma yapılıncaya ka
dar, Ulaştırma Bakanı ISelâhattin Babüroğlu'nun vekilllik efcmesiniii uygun gö
rülmüş 'okluğuna dair (3/1092)
1021
—. Açık 'bulunan Ulaştırma Bakanlı
ğına İmar ve İskân Bakanı
Selâhattin
RalbüroğluAıun atanmasının uygun gö
rülmüş okluğuna dair (3/1091)
1021
— Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyeler
den olup süreleri dolmuş bulunan Feri
kimi 'Cemal Erkin, Kasım Gül ek. Osman
Koksa,!, Zerin Tüzün ve Âdil
Ünlü'den
boşalan üyeliklere Nihat Erim, Özer Deribil, Selâhattin Bahüroğlu, Bahriye Uçuk
ve 'Sailt 'Naci Ergiıı'in seçilmiş 'olduklarına
dair (3/1094)
— Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'mn,
istifasının kabul edilmiş olduğuna dair
(3/1087)
— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğımdan istifa eden İhsan Topal oğlu'nun
istifasının kabul edilmiş olduğuna ve asa
leten Itâyin yapılıncaya kadar bu Ba
kanlığa Adalet Bakanı İsmail Ararın, ve
killik etmesine dair (3/1080)
— İran İmparatorluğu kuruluşunun
2 500 ncü yıldönümü (merasimine katılmak
üzere İran Şehinşahımn /davetlisi olarak
İran'a gidecek olan Cumhurbaşkanının dö
nüşüne kadar kendilerine Cumhuriyet Se
natosu Başkanı Tekin Arıburun'un vekil
lik edeceğine dair (3/1093)

1037

1021

879

Sayfa
— Samsun Milletvekilli Doğan Kitap
lı 'nın istif asiyle boşalan Devlet ıBakanÜığınnı kaldırılmasının uygun görülmüş oldu
ğuna dair (3/1088)
1021
— Ulaştırma (Bakanlığından istifa
eden Halûk Arlk'm istifasının kabul edil
miş olduğuna ve asaleten tâyin yapılın
caya kadar bu Bakanlığa Bayındırlık Ba
kanı Cahit Karaikaş'ın vekillik etmesine
dair -'(3/1079)
,
879
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Dış Ekonomik İlişkiler Balkanı Özer Derbil'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve
Başbakan' Yardımcısı Atillâ Karaosmanoğlu'nun vekillik etmesine dair (3/1068)
579
(3/1084)
964:965
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Kültür Bakanı Talât Hailnıan'a, dönüşü
me kadar, 'Millî Eğitim (Bakanı Şitnasi
;
Orel%ı vekillik etmesine dair (3/1069)
579
— Vazife ile yurt /dışına gidecek olan
Maliye Bakanı Sait fNaci (Ergih'e dönü
şüne kadar, Millî Savunma İBakanı Ferid
Melen'in vekilllik etmesine daıir (3/1075)
792
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Tarım Bakanı Orhan Dikmenle /dönüşüne
kadar, Orman Bakanı Selâhatti'n İnan'm
vekillik etaesine dair ; (3/1077)
836:837
—Vazif e ile yurt dışına giden Bayın
dırlık Bakanı Cahit Karakaş'a, dönüşüne
kadar, İmar ve İskân Bakanı ISelâhattaaı
Babüroğlu'nun vekillik etmesine dair
(3/1073)
,
579
— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Osman Olcay'a, dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanı ve [Başbakan Yar
dımcısı Sadi Koçak'ın vekilMk edeceğine
dair (3/1065)
'
'
10
(3/1078)
'
836
— Vazife ile yurt dışına giden İmar
ve İskân Bakanı Selâhattin (Bahüroğlu'na,
dönüşüne kadar, Bayındırlık Bakanı Ca
hit Karaikaş'ın vekillik etmesine dair
(3/1067)
579
GuimhuTaıyet iSemaltosu IBaşIkaoılıik jMöereteri

1037

— Avrupa Konseyi Danışma Meclisi
taraflından düzenlenen ve 18 - 20 Ekim

19 —
Sayfa
1971 tarihleri arasımda Viyama'da yapıla
cak olanı! İnsan Halkları Parlâmento Kon
feransına 'T. B. (M. M. d m 9 kişilik bir
Parlâmento heyetinin katılmasına dair 965,1022
— Cumhuriyet iSenat/osu Kontenjan
Üyesi Tayfur Sökmen'e izlin verilmesine
dair (3/1066)

48

— Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üye
si Orhan Akça'nın i'zinili sayılması hu
susumda '(3/1086)
1054

Sayfa
— Cumhuriyet Senatosu üyelerinden
Bursa Üyesi ı'Cahiit Ortaç ve İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley^e izdm verilmesine dair
(3/1085, 1081)
1037:1038
— İki aydan fazla izin alan Cumhuri
yet Slenaltosu Taibiî Üyesi Fahri Özdilıek'e
tahsisatının verilebilmesi içita Genel Ku
rulca karar alınmasına dair (3/1082)
837
— Üyelerden bâzılarına îizim verilme
lime daiır tBaşb'akanlıık tezJkeresi (3/1071,
3/1072, 3/1074, 3/1083)
837

KOMİSYON BAŞKANLIKLARI TEZKERELERİ
Cwmtatiytett Seniaifcoisu Aıaıştoıimia koanifejyoaılaırı
tledfceotielleri
— 30,5 m/ilyon dolarlık Türk - Ameriıkan Kredi Anlaşması hakkında araştırma
yapmak üzere kurulanı Komiısyonun çalış
ma süresinin âJki ay daha uzatılmasına dair
96

— Türk Hava Yolları A. O. ille Uçak
'Servisi Anonim Ortaklığının faaliyetleri 1
konusunda araştırma yapmak üzene kuru
lan komisyonun çalışma süresinin iki' ay
uzatılmasına dair

48

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ
Cilt iSayfa
1 . 9 • 1971 tarihli 108 nci Birleşinıe ait
2
67
. .2. . 9 . 1971 tarihli 109 ncu Birlesime ait
67 43
... 7 . 9 . 1971 (tarih 110 ncu Birlesime ait
67 94:
95
8 . 9 . 1971 tarihli 111 nci Birlesime ait
67 161
9 . 9 . 1971 tarihli 112 nci Birlesime ait
67 224
12 . 9 . 1971 tarihli 113 ncü Birlesime ait
67 324
13 . 9 . 1971 tarihli 114 ncü Birleşisime ait
67 454
14 . 9 . 1971 taniMii 115 nci Birleşisime ait
67 578
,20 . 9 . 1971 tarilhli 116 nci BM>esime ait
67 746
21 . -9 . 1971 tarihli 117 nci Birlesime ait
67 786

22 . 9
şime ait
28 . 9
şime ait
30 . 9
şime, ait
5 . 10
şime ait
7 . 10
şime ait

Cilt
. 1971 tarihli 118 nci Birle
- '67
. 1971 tarihli 119 ncu Birleşi67
. 1971 tarihli 120 nci Birle
67
. 1971 tarihli 121 nci Birle
67
. 1971 tarihli 122 nci Birle
67

Sayfa
830
874
920
964
1020

12 . 10 . 1971 tarihli 123 ncü Birle
şime ait
67 1035:
1036
14 . 10 . 1971 taıihli 124 ncü Birle
şime ait
'67 1048:
1049
19 . 10 . 1971 tarihli 125 nci Birle
şime ait
67 1066
21 . 10 . 1971 tarilıli 126 nci Birle
şime
67 1072

— 20 —
YOKLAMALAR
Sayfa : 3, 34, 44, 96, m2, 225, 325, 454, 579,
747, 787, 831, 875, 921, 964, 1021, 1037, 1050,
1067, 1073.

DÜZELTİŞLER
Sayfa 146
Sayfa
Satır
6
11

Yanlış

DogTTl

eksper
Bir üye

Son satır
10 ncumaddenin (e) bendinde
2 im satır

eksperlik;
iki üye

rak, mükerrer 27 den ikinci 27, 28; 28, 29; 29,
13 ile 15
30 olarak dtüzeltileeektir.
11 nci tnıaddenin bent numaralanndaki mü
ODüzeltiş, numarası 110 ncu Birleşim
tu
kerrer 15 ten ikinci 15, 16; 16, 17, 18; 18, 19; tanağının münderecatına da, işlenecek. Numara
19, 20; 20, 2 1 ; 22; 22, 23; 23, 24; 24, 25 ola- imünderecatta ison madtde oferak verilecek.)

Sayfa 212
Yanlış
718

5. GÖRÜŞÜLEN
1. — Esnaf ve 'sanatkârlar ve
İŞLER (Devam)
Ibaşiığınm altında diğer bağımsız çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu kanunu
tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan ımctni ve Cumîmriyet (Senatosu Mali ve İktisadi
İşler, Anayasa ve Adalet, Sos
yal İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 4 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici
Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/490; Cumhuriyet Senato
su 1/1264) (S. Sayısı : 1654)

Doğru
1. — Çay Kurumu kanunu
teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve îktte&di
İşler, T a n m ve Bütçe ve Plân
komisyonlarından 5 er üye alın
mak; suretiyle kurulan Geçici
Komisyon raporu (M. Meclisi
2/36; C. Senatosu 2/332) (S.
Sayısı : 1652)

— 21 'Sayfa 319
Madde
Sayfa,
1
1
22
23
24
25
30
32

34

34
34
44

Satır

Yanlış

Doğru

Başlik

4

Anayasa ve Adalet Komisyonu

Başlık
Muhalefet
Şerihi
1
19
22
89
120

4

(2/&I2)

Anayasa ve Adalet Komisyonu
raporu
; CmnJhuriyet Senatosu 2/342)

dayanmaktadır.
30, 32, 88, 46, 60, 64,
Kanunun
Kanunun
Çoğtunluğiyle

idayanmaımaktadır.
30, 32, 38, 46, 60, 61, 64,
kanunun
kanunun
çoğunluğuyla

121

11
3
28
6 ve 12
Son satır
K<xmisyoıa
başlığı

8 -9

121
11
121
18
löeoiıci 13 Sondan 4

VI. Özerk üniversite, tarafsız IV. Özerk üniversite, tarafsız
radyo - televizyon, haber ajans radyo - televizyon, haber ajans
ları,
ları,
a) Üniversiteler,
Her türlü radyo ve televizyon
(Paragraf atlanmış)
yayımları, tarafsızlık ,efsaslarına
!giöre yapihr.
eğitme
Eğitme
Kanun
kanuntetikleri
likleri

Söz alanlar
(Soyadları alfabetik sırasına göre)

A
Sayfa
Selâhattin
Acar (Ordu) - Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddele
rimin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında Anayasa değişikliği
teklifi münasebetiyle
623
Ekrem Acuner (Tabiî Üye) - Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddele
rindin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında Anayasa değişikliği
teklifi münasebetiyle
270:273
Mehmet Nuri Âdemoğlu (Adana) 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 123 ııcü maddesi
nin tadili hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle
931:935
Lûtfi Akadlı (Cumhurbaşkanınca S.
Ü.) Hüseyin Sesli hakkımdaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair ikamın teklifi
münasebetiyle
28:29
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa
değişikliği teklifi münasebetiyle
508 :509
A. Orhan Akça (Kütahya) - Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında Anayasa değişikliği
teklifi münasebetiyle
397 :398,486 :488
Nurettin Akyurt (Malatya) - İstanbul
Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi saha
sındaki gecekonduların tasfiyesi hakkın
da kanun teklifi nıünıasebetiyle
50':51
Ali Alkan (Kırklareli) - 17 . 7 . 1964
tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun 123 ncü maddesinin tadili
hakkındaki kanun teklifi nıünıasebetiyle
1000

Fehmi Alpaslan (Artvin) - Âfet bölge
lerinde çalıştırılacak personele yapılacak
Ödemeler hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle
71
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan-.
bul'da bir üniversite kurulması hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle
169 :170
— Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin.
âcil müdahale istiyen durumları ile gidiş gelişlerinde uğraştıkları gereksiz muame
leden kurtarılmaları için alınması lâzımgelen tedbirler konusunda
Hükümetini
dikkatini çeken demeci.
1050:1052
— Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
118:20
— İst arabul Boğaz köprüsü ve çevre
yolu projesi sahasındaki gecekonduların
tasfiyesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle
5B):52,62:>68
— İzmir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler
Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine
katılması hakkındaki 11170 sayılı Kanunua geçici 1 nci maddesine iki fıkra ile
Ege Üniversitesi kuruluşu hakkındaki
65915 sayılı Kanuna bir ek madde eklen^
meşine dair kanun tasarısı münasdbetiyle 755':
736 :'76il
— Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1983
doğumlu Meihmet Saitoğlu îbralhim Recep
Ayışik hakkında Af kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
81615
— Türkiye Cumjhuriyeti Anayasasının
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa
değişikliği teklifi münaselbetiyle
3İİ4 $115,389

— 23 —
Sayfa
Nahit Altan (Çanakkale) - Türk Ceza
Kanununun 'bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve
edilmesi hakkında kanun tasarısı münaseıbefciyle
7'% J799
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
Ibâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa
değişikliği teklifi münaselbetiyle
626.-'626
İsmail Arar (Adalet BaJkaJıı) (İstan
bul MiHfctlvelrili) - Türk Ceza Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı
maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hak
kında kanun tasarısı münaselbetiyle
808 :807,
817 mS,m^dm
:$5I6:8ö7
Sadık Artukmaç (Yozgut) - Asayişe
müessir 'bâzı fiillerin önlenmesi hakkında
ki kanun tasarısı münaselbetiyle
l'31i:13!2,!39,
•14/1Jİ42
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında
kanun tasarısı münaselbetiyle
18.1ı :il'82
— Türk Ceza Kanununun Ibâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve 'bâzı maddelerine
fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun
tasarısı münasebetiyle 799 £00,BM,mO,MS -M®
— Üste fiilen tarruz suçundan hü
kümlü 19116 doğumlu Şeviketoğlu Aykut
Alpergün hakkında Af kanunu tasarısı
münaselbetiyle
1Ö41
Mucip Ataklı (Tabiî Üye) - Türkiye
Cumlhuriyeti Anayasasının bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve geçici maddeler
eklenmesi hakkımda Anayasa değişikliği
münaselbetiyle
63'8 .-640
ISırrı Atalay (Kars) - Asayişe müessir
ibâızı fülerin önlenmesi hakkındaki kanun
tasarısı münaselbetiyle
1(16,124:1İ29
— Dazı ölümlerin teslbitine ait sözleş
menin onaylanmasının uyigun bulunduğu
na dair kanun tasarısı münaselbetiyle
100:
I.101;103>:105

Sayfa
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da /bir üniversite kurulması hakkında
kanun tasarısı münaselbetiyle T70:İ,7&^1I85.,'1'8&,
|B7'1(913:1194
— Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı •münase
betiyle
1108(2. -.1087
— 17 . 7 . İ M tarihli ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 11213 ncü
maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
%6:'9f69
— Türk Ceza Kanununun Ibâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine
fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun
tasarısı münaselbetiyle
'800:803,S13:'»,
843:844
— Türkiye Cumlhuriyeti Anayasasının
•bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
•maddeler eklenmesi hakkında Anayasa
değişikliği teklifi münaselbetiyle
368:089,
390 $911,31915 $97,14015' İ4Ö6,'505 :'507
M. Faik Atayurt (Uşak) . Boğaziçi
Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üni
versite kurulması hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle
188:169
.— İzmir İktisadi ve Ticari ilimler
Akademisinin «llktisadi ve Ticari Bilimler
Fakültesi» aclı altında Hge Üniversitesine
katılması hakkındaki 11170 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesine iki fıkra ile
Ege Üniversitesi kuruluşu hakkındaki
65195 sayılı Kanuna bir ek madde eklen
mesine dair kanun tasarısı münaselbetiyle 7161:
7612
— 17 . 7 . (19)64 tarihli ve 506 sayılı
Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesi
nin tadili hakkındaki kanun teklifi müna
selbetiyle
91318 mı,m®:9m
Hüseyin Atmaca (Denizli) - 65*7 sayılı
Kanun gereğince kurulması önlgörülen
IMemur Yardımlaşma Kurumuna, kanun
da yapılacak tadil ile, millî eğitim men
suplarının dâhil edilmemesi ve bunlar içki
ayrı bir sosyal yardım sandığının kurul
ması lüzumuna dair demeci
9:10

-

24

-

B
Sayfa
— İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre
yolu projesi sahasındaki gecekonduların
tasfiyesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle
56 :58
— 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 123 ncü ımaddesiııin tadili hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle "
1000:1002
— Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1933
doğumlu Mehmet Saitoğlu İbrahim Recep
Ayışık hakkında Af kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
862:863,866 -.867,868
-— Türk Ceza Kanununun bâzı • madde-•
lerinhı değiştirilmesi ve bâzı maddelerine
fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle
823:825,850:851,855:856
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi münasebetiyle
349 :350,363 :
365,377:380,388,39i :394,398:400,490,
502:505,598:600

Sayfa
Selâhattin Babüroğlu (imar ve İskân
Bakanı) - Âfet bölgelerinde çalışan me
murların mâruz kaldıkları sıkıntıları gi
dermek için Hükümetçe gerekli çalışma
ların yapıldığına, 15 Eylül 1971 de çıkar
tılan Kararname ile Personel Kanunundan
doğan birikmiş maaş farklarının kendileri
ne ödendiğine dair demeçti

792

— Yurt dışına giden ve yurda dönen
işçilerdi! Yeşilköy Hava Limanında güm
rük muayenelerinin kolaylaştırılması için
gerekli tedbirlerin alındığına ve yurt dı
şında çalışan işçilerimizin tasarruflarının
memleket ekonomisine yararlı şekilde kul
lanılması için yapılan çalışmaların bit iril
im ek üzere olduğuna dair demeci
1062 :1053
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) - Tür
kiye Cumhuriyeti Anaysasmın bâzı mad
delerinin değiştim]nıesi ve geçici madde
ler eklenmesi hakkında Anayasa değişik
liği teklifi münasebetiyle
227 :232
Halûk Berkol (İstanbul) - İstanbul
Boğaz köprüsü ve çevre yolu projesi sa
hasındaki gecekonduların tasfiyesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle
55:56

İsa Hisan Bingöl (Muş) - Âfet bölge
lerinde çalışan memurların birikmiş maaş
farklarının ödenmesi bu mümkün olmadığı
takdirde mevcut mevzuata göre üç aylık
maaşları tutarının kendilerine avans ola
rak verilmesi için karar alınmasına dair
demeci
791:792
—• Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbulda bir üniversite kurulması hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle
209
— İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre
yolu projesi sahasındaki gecekonduların
tasfiyesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle
52 :53,63 .-64

Zihni Betil (Tokat) - Asayişe müessir
bâzı fiillerin önlenmesi hakkındaki kanun
tasarısı münasebetiyle
115:116,121:122
— Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getinilmesine dair kanun
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa
ve Adalet Komisyonu raporları (Millet
Meclisi 3/159;
Cumhuriyet
Senatosu
2/320) (S. Sayısı : 1596 ya ek) (1) 13:18,24:26

c
Turgut Cebe (Ankara) - Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen
mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi
münasebetiyle
284,395,400,469 .-470,497:498
— Usul hakkında
226,266:267

Selâhattin Cizrelioğhı (Diyarbakır) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad
deler eklenmesi hakkında Anayasa deği
şikliği teklifi münasebetiyle 279:284,582:583,
585,587,601 -603,611:612
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Sayfa
Sedat Çumralı (Konya) - Âfet bölgele
rinde çalıştırılacak personele yapılacak
ödemeler hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle
81:82
—• Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm ce-

Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) - Asayişe
müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkında
ki kanım tasarısı münasebetiyle
132:133
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında
kanun tasarısı .münasebetiyle 173:176,200:201,
203 :204
—• İncesu kazasında meydana gelen sel
felâketi dalayısiyle Hükümetçe alınması
gereken tedbirlere dair demeci
45
— İstanbul Boğaz köprüsü ve "çevre yo
lu projesi sahasındaki gecekonduların tas
fiyesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle
53 :54

iskender Cenap Ege (Aydın) - Âfet
bölgelerinde çalıştırılacak personele yapı
lacak ödemeler ha.kkmda kanun tasarısı
münasebetiyle
75:77,82
—• İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakülmesi» adı altında Ege Üniversitesine
katılması hakkında 1170 sayılı Kanunun
geçici 1 nci maddesine iki fıkra ile Ege
Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6595 sa
yılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair
kanun tasarısı münasebetiyle
757:759
—• Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1933
doğumlu Mehmet Saitoğlu, İbrahim Recep
Ayışık hakkında Af kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
864:865
—• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı ımaddelerinin değiştirilmesi ve geçici

Sayfa
zasının yerine (getirilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
23:24
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi .münasebetiyle
232:234

— 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 123 ncü madde
sinin tadili hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle
902:906
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi (münasebetiyle 333:334,341:343,
467:469,485:486
Orhan Dikmen (Tanm Bakanı) - İs
tanbul Üyesi Eifat öztürkçine'nin, Su
Ürünleri Kanunu ile ilgili konuşmasına
cevaben, kanunun 4 Ekim 1971 tarihinde
yürürlüğe girdiğine, 6 ay içinde gerekli
tüzüklerin çıkarılacağına dair demeci 1073:1074

maddeler eklenmesi hakkında Anayasa.
değişikliği teklifi münasebetiyle
358:359,411:
412,462 :465,481 =483,597
Azmi Erdoğan (Diyarbakır) - Hüseyin
Sesli hakkındaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle 29 :
31
,— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler 'eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi münasebetiyle
501
3YL Nafiz lErgeneli (Edirne) - Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek
lenmesi 'hakkında Anayasa değişikliği tek
lifi münasebetiyle
Sait Naci Ergin (Maliye Bakanı) Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üyesi Rifait Öztürkçine'nin, 'Anayasa Mahkemesin-

600
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Sayfa
ce iptal edilen Belediye Gelirler Kanunu
nun bâzı 'hükümlerine dair sorusu müna
sebetiyle
'.
105Ö
Sezai 'Ergim (Gençlik ve Spor Bakanı) Her ispor dalı .gibi güreş sporunun da, teımel eğitimi olan atletizme ve uzun vadeli
plân programlara dayanmadığı için alı•nan neticelerin başa/rısızlıkla sonuçlandı
ğına, 'Bakanlıkça bu konularda çözüm yo
lu getirecek uzun ve kısa. vadeli plânla
rın yapılmış olduğuna dair demeci
876:878
Nihat Erim (Başbakan) - Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 'maddele
rinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek
lenmesi 'hakkında Anayasa değişikliği tek
lifi münasebetiyle
355 :358.408:409,
472:476

Sayfa
Vehbi İErsü (Tajbiî Üye) - 17.7.1964
tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun 123 ncü maddesinin tadili
hakkındaki kanun teklifi münasebetiy
le '
891:892

Kasım Gülek (Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye) - Boğaziçi Üniversitesi adiyle
İstanbul'da bir üniversite kurulması hak
kı nida (kanun tasarısı münasebetiyle
176,177,
197

— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanhuFda :bir üniversite kurulması hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle
192:193,
197 rl99
— Köy İşleri Bakanlağı kuruluş ve
görevleri hakkında kanun tasarısı •mü
nasebetiyle
1079:1082
— 1 7 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı
'Sosyal .Sigortalar Kanununun 123 ncü
maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
881:883,884 :890
— Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerindin değiştirilmesi ve bâzı (maddelerine
fıkrada r ilâve edilmıesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle
765:769,809:811,847
— Üste fiilen taarruz suçundan hü
kümlü 1916 doğumlu Şevket oğlu Aykut
Alpergün hakkında Af k'anuınu tasarısı
münasebetiyle
1041
Sujplhi Oünsöyitralk (Talbiı üjye) - Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasımın bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler
eklenmesi hakkımda Anayasa değişikliği
teklifi münıasebetıiyle
401:404
Vaihap Güvenç
(Ctıımihuatoşidalûiıaıica
S. U.) - 17 . 7 . 1964 tariıhli vıe s506 sayıflı
Sosyal Sigortalar ÇKanunıunun 123 imcü
maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
956:957,974:980

— Hükümetin iktisadi güçlüklere. Ana
yasa 'değişikliğinin de sağlandığı imkân
larla derhal el atması gerektiğine dair
demeci
747:748
;— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler 'eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi münasebetiyle
297 :302,343 :
344 :376 :64i
— Usul hakkında
265
O. Zeki <xümüfoğlu '(İstanbul) - Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve geçici madde
ler eklenmesi hakkında Anayasa deği
şikliği teklifi münasebetiyle
325 :326
Fikret ıGiindıoğan (İstanbul) - Âfet
bölgelerinde çalıştırılacak personele ya
pılacak ödemeler hakkında kanun tasa
rlısı .ni'ünaseb etiyle
70:71
;— 'Asayişe müessir bâzı fiillerin ön
lenmesi hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle
107 :111

—• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler ^eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi münasebetiyle
341:314,394,
613 :617
Celâl

Ertuğ

(Elâzığ)

Cumhuriyeti Anayasasının bâzı

-

Türkiye
maddele

rinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek
ilenin esi hakkında Anayasa 'değişikliği tek
lifi münasebetiyle

350:351,476:477
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H
Sayfa
tıkması hakkındaki 1170 sayılı Kamumun
geçici 1 nci maddesine liki fjjkra ile Ege
Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6595 sa
yılı Kanuna bir ek madde eklenmesine
dair kanun tasarısı münasebetiyle

Mahımıet Bajzer (Kaniş) - Asayişe mües
sir bâzı fiillerin önlenmesi hakkındaki ka
inim. Itasarısı ımünlasebetiyle
129:131
— Bâzı ölümlerin tesbitiıue ait sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair 'kanun tasarısı münasebetiyle
103
— Hüseyin (Sesi hakkımdaki ölüm ce
zasının yerinle getirMımesıiaıe dair kanun
tekMi münasebetiyle
20,26
— İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre
yolu projesi sahasındaki •gecekonduların
tasfiyesi hakkında ikamın tekildi münase
betiyle
58
—• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler efelenmesi hakkımda Anayasa de
ğişikliği töklifi münasebetiyle 331.333,502,595:
596
(Salim Haıaettdtağlı (Elâzığ) - Âfet böl
gelerimde çalıştırılacak personele yapıla
cak ödemeler hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
68 -.70
— Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine daıir kanun
teklifi münasebetiyle
31
— İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi vie Ticari Bilimler Fa
kültesi» adı altunda Ege Üniversitesine ka-

756

— 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 s a y ı l
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü
maddesıifniîn tadili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetliyle
998:999
— Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine
fıkralar ilâve 'edilmesi hakkında kamun
tasarısı münasebetiyle
763:765,793:795,822
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkımda Anayasa
değişikliği teklifi münasebetiyle
295:297,326,
328,345:347,375:376
— Usul hakkında
264
ötaer Lûtfd Hocaloğlu (Tratozon) Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da
bir üniversite kurulması hakkında kanun
tasarısı münasebetiyle
194:195
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa
değişikliği teklifi mün'asebetiyle
267:270

I
Nazım lineibeyli (Sinop) - 17 . 7 . 1964
tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 'Ka
nununun 123 TLCÜ maddesinin tadili hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle
1002
F. Hikmet İsmen (Kocaeli)
'Cumhuriyeti Anayasasının bâzı
rinin değiştirilmesi ve geçici
eklenmesi hakkında Anayasa
teklifi münasebetiyle

- Türkiye
maddele
maddeler
değişikliği
289 :292

Meihımet izmen
(Cumhurbaşkanınca
Seçilen' tfye) - Boğaziçi Üniversitesi adiyle

İstanbul'da bir üniversite kurulması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle
208:209
— Tüılk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine
fıkralar ilâve edilmesi hakkında
kanun
tasarısı münasebetiyle
795:796
—• Türlüye Cumıhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilnijesi ve geçici
maddeler etkilenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi münasebetiyle
371:373,387:
388,465 -.466
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K
Sayfa
Hüseyin Kalpakhoğlu (Kayseri) - Asa
yişe müessir bâzı fullerin önlenmesi hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 139:140,
142
— Tüıik Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve 'bâzı maddelerine
fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun
tasarısı münasebetiyle
851:853
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa, de
ğişikliği teklifi münasebetiyle
369:371,(137
Kadri Kaplan (Tabiî ttye) - Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklennijesi hakkında Anayasa değişikliği tek
lifi münasebetiyle
493:497
ibrahim Etem Karakapıcı (Urfa) 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 123 neü maddesinin
tadili halkkmdaiki (kanun teklifi münasebe
tiyle
890:891
— Urfa. -il merkezinde bir vatandaşın
karakolda dövülmesinden birkaç saat son
ra ölmesi neticesinde cereyan eden mües
sif hâdiselere ve olayın Hükümetçe geniş
şekilde ele alınması temennisine dair de
meci
1067
Cahit IKarakaş (Bayındırlık Bakanı) İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu
projesi sahasuıdaki gecekonduların tasfi
yesi hakkında kanun teklifi münasebetiy
le
52,62
— Tatvan - Van Feribotu ve Van - Kotur demiryolunun açılış merasiminin Van'
da yapılımasma, davet edilen misafirlerin
aynı gün geliş ve dönüşlerini sağlamak
bakımından karar verildiğine ve siyasi
bir tesirin unevcudolmadığma dair demeci.
48
Suphi Karaman (Talbiî ti|ye) - Hüseyin
ıSesü haMmıdaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle.
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici

29

Sayfa
maddeler eklenmesi haikkmda Anayasa,
değişikliği teklifi münasebetiyle
302:308,328:
330,339:341,352 :355,360:362,363,36ö :368,383:385,
398:399,407:408.591:592,612:613,624:626,632
Attilâ Karaosmanoğlu (Devlet Balkanı
ve Başbakan Yardımcısı) - Hükümetin ik
tisadi güçlüklerin halledilmesiyle ilgili
çalışmalara ilk günden itibaren başladı
ğına ve devamlı olarak tedbirler alındığı
na, iktisadi güçlüklerin nalledilmesi için
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin hangi
tedbirlerin alınmasını istediklerini bildir
mek suretiyle Hükümete yardımcı oljmaliarına dair demeci.
748:750
Ilyas Karaöz (Muğla) - Boğaziçi Üni
versitesi adiyle İstanbul'da bir üniversite
kurulması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle

185

Kamil Karavelioğlu (Talbiî Üye) - Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği
teklifi -münasebetiyle
457:460,492r593:594
Faruk Kınaytürk (Burdur) - Âfet böl
gelerinde çallıştırılacak personele yapıla
cak ödemeler hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
71:73
Mümin Kırlı (İzmir) - 17 . 7 . 1964 ta
rihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 neü maddesinin tadild hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
981:983
Doğan Kitaplı (Devlet Bakanı) (Sam
sun Milletvekili) - İzmir İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisinin «İktisadi ve Ticari
Bilimler Fakültesi» adı altında Ege Ünîvesitesine katılması hakkındaki 1170 sayılı
Kanunun geçici 1 nci maddesine iki fıkra
ile Ege Üniversitesi kuruluşu hakkındaki
6595 sayılı Kanuna bir ek madde: eklen
mesine dair kanun tasarısı münasebetiy
le
756:757,762
— .Mahsulün bol olması hasebiyle mey
dana gelen biçer - döver sıkıntısına dair
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Sayfa
Orhan Kürümoğlu (Bitlis) - Asayişe
müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle
137:138
—• Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle
196
— Tatvan - Van Feribotu ve Van - Kotur demiryolunun açılış merasminin Tat
van'dan Van'a nakli için alman kararda
siyasi bir tesirin olup olmadığının Hükü
metçe izahına; dair demeci
46:48
— Türk Ceza Kanununuııun bâzı maddeleninin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rine fıkralar ilâve edilmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle
777:781.808

Sayfa
beyanı Tarım Bakanına intikal etireceğino ;
ayçiçeği alımlarında destekleme taban fi
yatlarının tesbitinden ortaya çıkan aksak
lıkları gidermek için ayçiçeği müstahsili
ile Hükümet yetkililerinin bir toplantı ya
pacağına dair demeci
Oıiıan Kor (İzmir) - Tedibrsizlik, dik
katsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermek
ten hükümlü 1933 doğumlu Mehmet Saitoğlu İbrahim Recep Ayışık hakkında Af
kanunu tasarısı münasebetiyle
i. Tevfik Kutlar (Gaziantep) - Boğaz
içi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üni
versite kurulması hakkında, kanun ta
sarısı münasebetiyle

166

867

191

M
Muslihitin Yılmaz Mete (Adana) Necip Mirkelâmoğlu (İzmir) -17.7.1964
Başkanların üyelere ve Genel Kurula hitatarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
bederken İçtüzük hükümlerine göre hare
nununun 123 ncü maddesinin tadili hak
ket etmeleri lüzumuna dair demeci ve bu
kındaki kanun teklifi münasebetiyle
924:930.
konuşmaya Başkanın cevabı
162:164 j

Şinasi
Boğaziçi

Orel

(Millî Eğitim Bakanı) -

Üniversitesi adiyle

Sabahattin Orhon (Giresun) - Son
günilerde Hükümetin fındık ihraç fiyat
ları üzerinde aldığı kararın müstahsilin
zararına ve büyük döviz kaybına sebebolduğuna ve bu konuda Hükümetin izahat
vermesi gerektiğine dair demeci
45:46

İstanbul'da

bir üniversite kurulması hakkında kanun
t a s a m ı münasebetiyle

189 :191.204 :2Ü5.207:
209:211

ö
Ha/midi Önıeroğiu (İçişleri Bakanı) Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle K33:
,134
Ekrem Özden
(İrttamlbul) - Boğaziçi
Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üniver
site kurulması hakkında kanun tasarısı
münasebetiyle
187 :*8'8;20>2:20>3 j
— Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
18,32
— İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre
yolu projesi sahasındaki gecekonduların

tasfiyesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle
50,54:55
— İzmir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisinin «İktisadi ve Ticari Bilim
ler Fakültesi» adı altında Ege Üniversite
sine katılması hakkındaki 11170 sayılı Ka
nunun geçici 1 nei maddesine iki fıkra ile
Ege Üniversitesi kuruluşu
hakkındaki
6395 sayılı Kanuna bir ek madde eklen
mesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle
754:755
— 17 . 7 . 1964 tarihli ve 50)6 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 1*23 ncü
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Sayfa
maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
1002-1004
— Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rine fıkralar ilâve edilmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle
81u :'3I1.2
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi A^e ge
çici maddeler eklenmesi hakkında Ana
yasa değişikliği teklifi münasebetiyle 492,592 :
5191.3 ,'020:623,624
— Usul h a k k ı n d a

2615 :2'66

Hamdi Özer (Malaltya) - Asayişe mü
essir bâzı fiillerin önlenmesi h a k k ı n d a k i
k a n u n tasarısı münasebetiyle
1114 :'1!15.136 :137
— Dıemokratik rejimin p a r t i z a n hizleriıı ü s t ü n d e t u t u l m a s ı gereğine ve kendi
sinin b u n d a n sonra bağımsız b i r üye ola
r a k vazife göreceğine d a i r demeci
<3 :6
— K ö y İşleri B a k a n l ı ğ ı k u r u l u ş ve gö
revleri h a k k ı n d a k a n u n tasarısı münaseibetiyle
109Ü:1093
— Millî sporumuz olan. güreşte hezime
te u ğ r a m a m ı z ı n nedenlerine dair demeci
875 :
876

— 17 . 7 . 4964 tarihli ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü
maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
921 :924
—• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve ge
çici maddeler eklenmesi hakkında Ana
yasa değişikliği teklifi münaseJbetiyle 276 :279.
51112,628:629
— Üste fiilen taarruz suçundan hü
kümlü 19116 doğumlu Şevketoğlu Aykut
Alpertgün hakkında Af kanunu
tasarısı
münasebetiyle
1040'
FoMh

Özfcn

(Konya)

- H7| . 7 . 1964

tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun '1,23 ncü maddesinin tadili hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle
996:998
Halil

Özmen

(Kırşehir)

- Boğaziçi

Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üniver
site kurulması hakkında kanun tasarısı
münaselbetivle
183' :184

Sayfa
— Bu sene Türkiye'de mahsulün rekor
seviyede olmasına rağmen tarım araçları
nın ve bilhassa biçer - düğerin yetersizliği
dolayısiyle yağan, yağmurların kaldınlamıyan mahsule büyük zarar verdiğine ve
;bu hususta Hükümetin âcil tedbir alması
gereğine dair demeci
164:T65
— izmir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisinin «İktisadi ve Ticari Bilim
ler Fakültesi» adı altında Ege Üniversite
sine katılması hakkındaki 1170 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesine iki fıkra ile
Ege Üniversitesi kuruluşu
hakkındaki
0595 sayılı Kanuna bir ek madde eklen
mesine dair kanun tasarısı münaselbe
tivle
763
— Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rine fıkralar ilâve edilmesi hakkında ka
nun tasarnsı mün a s elbet iyi e 771'.•774,850,853,855
— Usul h a k k ı n d a
226 :'2İ27
Mukadder Öztekin (Adana) - Asayişe

müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle
140:141
Hüseyin Öztürk (Sivas) - Asayişe mü

essir bâzı fiillerin önlenmesi hakkındaki
kanun tasarısı münasebetiyle
138,140
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbnlda bir üniversite kurulması hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle
177:181
•—• Gazi Eğitim Enstitüsünün Pedagoji
ve Türkçe bölümlerinin Konya'ya nakle
dilmesinin yarattığı üzüntü ve sakıncalara
dair demeci,
834:836
— İzmir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisinin «İktisadî ve Ticari Bilimler
Fakültesi» adı altımda Ege Üniversitesine
kati'lması hakkındaki 1170 sayılı Kanunun
geçici 1 nei maddesine iki fıkra ile Ege
Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6596 Sa
yılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair
kanun tasarısı münasebetiyle
759 :
761,762
— Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
1087:
1091
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Sayfa
— 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 123 ncü madde
sinin tadili hakkım d aiki kanım teklifi mü
nasebetiyle
990 :991
—• Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine
fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle
775:
77,812:814,838 :839,842,844:845
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi münasebetiyle
292:
295,409 :421.460 :462,483 :485

Sayfa
hükümlerinin tatbik edilemediğine, Hükümetten bu tüzüğün biran evvel çıkartıl ması temennisine dair demeci
1053
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında
kanuni tasarısı münasebetiyle!
182:
183.204
— İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre
yolu projesi sahasındaki gecekonduların
i tasfiyesi hakkında kainin teklifi mıünase*
50,60:61
betiyle
— İzüiıir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler fa
kültesi» adı altında Ege Üniversite sinle ka
tılması hakkındaki 1170 sayılı Kanunun ge
Rıfat Öztürkçine (İstanbul) - Âfet böl
çici 1 nci maddesine iki fıkra ile Ege Üni
gelerinde çalıştırılacak personele yapıla
versitesi kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı
cak ödemeler hakkında kanım tasarısı mü
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair
nasebetiyle
73 :74
kanun tasarısı münasebetiyle
i-o i
— Anayasa Mahkemesince iptal edi
— 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı
len 'Belediye Gelirler Kanununun bâızı hü
Sosyal
Sigortalar Kanununun 123 ncü
kümlerine dair sözlü sorusu münasebetiyle 1056
maddesinin tadili hakkımdaki kanun tek
— Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
883.
lifi münasebetiyle
mesi hakkındaki kanun tasarısı müna
935:938,988 :989
sebetiyle
118,14.1:142
— Türk Ceza Kanununun bâzı (madde
— Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleş
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerim1:
menin onaylanmasının uygun bulundu
fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun
ğuna dair kanun tasarısı müasebetiyle
102
tasarısı münasebetiyle
816:817 ,841
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
— 1380 sayılı Su Ürünleri Kaınunuııun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
4 Nisan 1971 tarihinde yürürlüğe girmiş
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa
olmasınla rağmıen, altı ay zarfında çıkarıl
338,
değişikliği teklifi münasebetiyle
ması gereken tüzüğün halen yürürlüğe
588:589.596:597 .640
.konmaması dolayısiyle kanunun çeşitli
|
i
ı
i
I
!
|
i

P
Rıza Polat (Hükümet Temsilcisi) Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele
yapılacak ödemeler hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle
77:79

Mehmet Pırıltı (Antalya) - Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddele
rinin. değiştirilmesi ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında Anayasa değişikliği tek
lifi münasebetiyle
455:457

R
Refet Rendeci (Samsun) - Tedbirsizlik,
dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet ver
mekten hükümdü 1933 d ogıımiu Mehmet
Saitoğlu İbrahim Recep Ayı şık hakkında.
Af kanunu tasarısı nıünasebetivle
863 :864

— Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerime
fıkıalar ilâve edilmesi hakkında, kanun
tasarısı münasebetiyle
807 :808
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Sayfa
—• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa
değişikliği teklifi münasebetiyle
414:
415,511.513 :515

Sayfa
— Usul hakkında
310
— Üste jfiilen taarruz suçundan hü
kümlü 1916 doğumlu Şevket oğlu Aykut
Alpergün hakkında Af kanunu tasarısı
münasebetiyle
1040

Osman Salihoğlu (Sakarya) - İstanbul
Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi sa
hasındaki gecekonduların tasfiyesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle
(51
Atilâ Sav (Çalışma Bakanı) - 17.7.1964
tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 123 ncü maddesinin tadili hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
941 :
956.1007
Hilmi Soydan (Maraş) - Türkiye Cum-

huriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve 'geçici maddeler eklenme
si hakkında Anayasa değişikliği teklifi
münasebetiyle
368:369
Tayfur Sökmen (Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın bâzı maddelerinin 'değiştirilmesi ve ge
çici maddeler eklenmesi hakkında Anaya
sa 'değişikliği teklifi münasebetiyle
330:
331,604

T
S a l h Tanyeri (GMaBltejp) - Türk Ceza
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi1 ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve
edilmesi hakkında kanun tasarısı (müna
sebetiyle
850
Zijya Termen (ÇamaMsale) - Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mıaddeleniınin değiştiriimesi ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında Anayasa değişikliği' tek
lifi münasebetiyle
273:275,413:414
F«tthi Teveibağlu (Samsıui)) - Boğaziçi
Üniversitesi adiyle İstanbul'da biır üniver
site kurulması hakkında kanun tasarısı
münasebetiyle
184,186:187,195
— 17 . 7 . 1964 tarilhli ve 506 sayılı
Sosyail Sigortalar Kanununun 123 ncü
maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
907,913
Mustafa Tığlı (Safkaryıa) - Asayişe mü
essir bâzı fiillerifa. önlenmesi hakkında
ki kanun tasarısı münasebetiyle
111:113,119:
123,138 :139,142
— 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü
maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
1005:1006

— Sosyalizmin kişiyi devletin esiri ve
kölesi haline getiren bir rejim olduğuna,
memleketi böyle bir rejime sürüklememek
içim yapılacak reformlarda sosyail ve eko
nomik tedbirlere dair demeci
831:834
— Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1933
doğumlu Mehmet Saitoğlu İbrahim Recep
Ayışrk hakkında Af kanunu tasarısı mü
nasebetiyle

868

— Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine
fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun
tasarısı münasebetiyle 769:771,820:821,825:826,
851,857:858
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi münasebetiyle 286:289,344:345,
380
— Üste fiilen taarruz suçundan hü
kümlü 1916 doğumlu Şevketoğlu Aykut
Alpergün hakkında Af kanunu
tasarısı
münasebetiyle
1041:1042
Lûltfi Tdkoğlu (Kocaeli) - Usul hak
kında
266
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Sayfa
ihsan Topaloğlu (Enerji ve TaJbiî (Kay
naklar Bakanı) — Bolu Üyesi Alâettin
Yılmaztürk'ün, gecen ıbirleşimde yaptığı
gündem dışı konuşmada ileri sürdüğü id
diaların gerçek dışı 'beyanlar olduğuna,
J2 Mart Muhtırasından sonra bâzı idare
cilerin değişmesi zarureti hâsıl olduğun
dan ıbu yola, gidildiğine dair demeci. 787 :790
Aihmet Nusret Tuna (Kastamonu) —
iBâzı ölümlerin teshiline ait sözleşmenin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı 'münasebetiyle
101:102
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında
kanun tasarısı ımünasdbetiyle
184
— Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
20:23
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi (münasebetiyle
251:263,
589:591,593:095,617:620
Haydar Tunçkanaft (Tafbiî Üye) —
Âfet bölgelerinde -çalıştırılacak personele
yapılacak ödemeler hakkında kanun tasa
rısı mün as elbet iyi o
80:81
—• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
.maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi münasebetiyle
263:264
362:363,386 -387,488,636

Sayfa
Sami Turan (Kayseri) — İncesu ilçe
sinde vukuaıgelen sel âfeti dolayısiyle ilgi
lilerin gösterdiği ç.albaya, yaraların sarıl
ması için Hükümetin yardım ve desteğinin
devamına ihtiyacolduğuııa dair demeci
8:9
Melhmeit ıSım Turanlı (Adıyaman) —
17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesi
nin tadili hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle
995 :996
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
ıbâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi münaselbetiyle
498:499
Salih Türkmen (Ağrı) — Boğaziçi
Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir- üniver
site kurulması 'hakkında kanun tasarısı
münasebetiyle
201:202
— 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar ıKanununun 123 neü
'maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
969:970
— Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine
fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun
tasarısı münaseibetiyle
781:783,
814:816,819:820
— Türkiye Cumhuriyet Anayasasının
hâzı (maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa
değişikliği teklifi münaseJbetiyle
360

u
Ömer Ucuzal (Eskişöhir) — Hüseyin
sesli hakkındaki ölüm cezasının yerine
getirilmesine dair kanun teklifi münase
betiyle
26 :28,32
—• İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre
yolu projesi sahasındaki gecekonduların
tasfiyesi hakkında kanun teklifi münasele

58:59

— 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü
maddesinin tâdili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
992:993
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
ıbâzı maddelerinin değiştirilmesi ve -geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de
ğişikliği teklifi ımünasöbetiyle
385,398,512,629
Saffet Ural (Bursa) — Usul hakkında 309

ü
Ragıp üner (Cumhurl>aşkanınca S. Ü.)
Nevşehir'in Derinkııyu ilçesine (bağlı

Kuyutatlar köyünde vukubulan sel âfe
tinin meydana getirmiş olduğu tahribat ile
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Sayfa
alınması gereken tedbirler konusunda de
meci
ıSuad Hayri Ürgüplü (Cum!hur!ba§ka-

Sayfa
nuıca 'Seçilen Üye) — Asayişe müessir bâ
zı fiillerin önlenmesi hakkındaki kanun
tasarısı münasebetiyle
113,134:136

V
Mehmet Varışlı (Konya) — İlgisizlik
yüzünden kazaların arttığına, trenlerde
temizliğe ve noksanlaşan tesislerin ikma
line dikkat edilmediğine, bilhassa tren
personelinin vatandaşa davranışının üzücülüğüne dair demeci

6:8

Mahmut Vural (Ankara) — Bâzı
ölümlerin tcsibitine ait sözleşmenin oııav-

Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) - Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddele
rinin değiştirikııesi ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında Anayasa değişikliği tek
lifi münasebetiyle
234:250,412,413,478 :481
Alâeddin Yılmaztürk (Bolu) - Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'nun Bakanlık görevine başlamasın
dan sonra birçok umum müdürler ile yüz
lerce memur ve işçiyi işlerinden uzaklaştır
dığına ve Bakanın bu konudaki tasarruf
ları üzerinde Cumhuriyet Senatosunca ge
rekli araştırma ve soruşturmanın yapılma
sına dair demeci
751 :753
— 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü
maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
969,970:973.983:985
—• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa
değişikliği teklifi münasebetiyle
336:338,347,
349,373:375,466:467
Arif Hikmet Yurtsever (Bing-öl) Afet bölgelerinde çalıştırılacak personele
yapılacak ödemeler hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle
74:75

lanmasmm uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
105
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle.
199 :200
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa
değişikliği teklifi münasebetiyle
499 :500

—• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa
değişikliği teklifi münasebetiyle
470:472
Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
1.19
— Ayçiçeği alımlarında destekleme ta
ban fiyatının iyi tesbit edilmemiş olması
dolayısiyle müstahsilin sıkıntıya düştüğü
ne ve bu durumun büyük istismarlara sebebolacağma dair demeci
165 :166
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkın
da kanun tasarısı, münasebetiyle
210:211
— İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre yo
lu projesi sahasındaki gecekonduların tas
fiyesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle
61:62
— Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine
fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle
853:855
— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici
maddeler eklenmesi hakkında Anayasa
değişikliği teklifi münasebetiyle 382:383.414:415

