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F i h r i s t 

— Devlet Bakanı Refet Sezgiıı'in :is
tifasının kalbul edildiğine, asaleten tâyin 
yapılıncaya kadar bu Bakanlığa Devlet1 
Babımı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik 
edeceğine dair Cdmlıurbaşka-nlığı tezkeresi 
(3/899) 3150:351 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa Sayfa 
- Vazife ile yurt dışına gUon Dini

ieri Dakam İhsan Saferi Çağlayangiİ'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Eefet 
Sezgin'in vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/9C4) " 498,497 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

- BîyanSt İşleri B^kanı Yardımcısı J Araştırma Komisyonunun s ü r e l i m bir ay 
Yaşar Tunaigür'ün faaliyetleri ile iıgili 
Araştoma Komisyonu süresinin 15 gün 
uzatılmasına dair " 8G:87 

- İller Bankası ve banka tarafından 
kumlan SİMEL Şirketi s o r u l u l a r ı 
hakkımda acıla,ı i k r i v e t Senatosu 

daha uzatılmasına daiır 163 
- 3 0 5 milyon dolarlık Türk -Ameri

kan Kredi Aldaşması konusundaki Araş-
tırma Komisyonu s ü r e c i n bir- av daha 
uzatılmasına dair ' 87 

- Cumhuriyeti Sematosuna intikal et
miş ve edecek dan kanun tasarı ve tek-
liflerinin müzakerelerini intacedebiYnek 
için Genel Kurulun Cumartesi v e Pazar 
günleri hariç her gün saat 10 0043 00 ve 
15.30 - 2Ü 00 a r a t a n d a toplattı yapması 
ve'Cumhuriyeti Senatosu Başkan seçimi
nin- tatilden1 önce sonuc'landırLası hak-
Ikında Danışma Kurulu kararı ' 84-86 

- F i n a n s m a n Emlâk Vergisi ve 
444 savdı Kanunun birinci ve ikinci 
maddelerinde değişiklik yapıknasma dair ka
nun tasarılarım gör^lmek üzere Genel 
Kumlım 9' 7 1970 tarihinden , itibaren 
her gün saat 10 00-1300 v e 1 5 00-19 00 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

arasında çalışmasını istiyen Bütçe ve Plân 
Komisvonu Başkanı Yiğit Köker-n öner
i s i " ' ' ' ' 55 
° - J a p o n y a Temsilciler ve Müşav;-
ler Meclisi Başkanlarının vâki davetine 
icabet eidecek bağımsız üyenin tesbiti
ne dair Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi * 143 

- Pazartesi ve mütaakıp günlerde 
Genel Kurulun saat 10 00-13 00 ve 14 30-
19 00 aralarında çalışmasına dair önerge 143 

, - Vâki davet * üzerime J.ammvVvı 
ziyaret edecek heyete ^up-larmca se-
çilmiş bulunan üyelere dair B a s k ı l ı k 
tezkeresi ' 80 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

- Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'-
n ın ; Bolu ve Tarsus spor kulüpleri ara-
sında varlığı iddia eeffen şike neticesin

de doğan Balıkesir ö l a v - k ™ dair 3-5 
- Cumhuruaşkanına seçilen üy* 

Feridun Cemal Erkin'in; Birleşmiş Mil-
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Sayfa 
letler Yasasının imzalanımasınm 25 nci 
yıl dönümü vesilesiyle, vâki davete ica
betle Amerika'ya yaptığı seyaihate dair 421: 

423 
- Gumhurbaşkanına S. Ü. Suad 

Hayr,i Ürgüplü'nüa; haşhaş ekimi hak
kında y a n ı ğ ı gündem dışı konuşmaya T> 
caret Bakanının verdiği cevaba karşı 79:81 

- Cumhurbaşkanınca S. Ü. Suad 
Hayri Ürgüplüyüm; haşhaş ziraatinin 
tahdidini tazammum eden kararname hak-
kmda 5:6 

- Diyarbakır Üyesi SelâihudUin Ck-
relîoğlu'nun; Adalet Par t imden, 13 No 
•lu Meclis S o n u m a Hazırlık Komis-
yonu üyeliğinden ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkan adaylığından cek?i<liğine 
idair * " 87:90 

- Gençlik ve Spor Bakanı tomet Sez
ginin; Boluspor - Tarsus İdman Yurdu 
maçındaki şike iddiası ve Balıkesir 
olayları hakkmda şike iddiası ve Balıke
sir olayları hakkında Balıkesir Üyesi Ne
jat SarlıcaYmn guddem dışı konuşma
sına cevabı' 43:45 

- Gümrük ve Tdkel Bakanı Ahmet 
Hüsan B i r i n c i l i n ; İzmir üvesi Necip 
MiıMâmo*lu'nun üç sene vâde ile ih-
a-aöalunam stok tütünler hakkında yap-

Sayfa 
tığı gündem dışı görülmesine cevabı 43:54 

- Kars Üyesi Mehmet Hazer'in; son. 
zamanlarda dış siyasetteki gelişmelere 
dair 420:421 

- Malatya Üyesi Hamdi Özer; 95 
nci Birleşimde günden, dışı konuşurken 
Başkanın kendisine «siz hangi partMen-
sdııiz» şeklindeki sorusuna cevabı 588:588 

- Malatya Üyesi Hamdi Özer'in? 
haşhaş ekiminin tanzim ve kontrolünün 
245 ve 812 sayılı kanunlarla kabul edil-

*diği cihetle bunlda bir yabancı etkisi ara^ 
manın doğru olamıyacağıma, kontsun» 
büyük bir çember içine alınmasında zi
yade bunun muhtc'if kontrol bölgeleri 
haline getirilmesine dair * 83 :8i 

- Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm, Ana
yasanın referanduma arzının 9 ncu vı:l 
idönümü münasebetiyle ' 81:83 

- Tanın Bakanı «hami Eıtemrın; 
haşnaş ekimdin tanzim ve tahdidinin 196® 
ve 1966 yıllarında katımlığımız m i ^ e r -
aran abanmaların bir icabı oilluğuna 
bunda yabancı devleHerin baskısını ara
manın mümkün olmadığına dair 40:43 

- Urfa Üyesi İbrahim Etem Karaka-
meı'nın; Doğu ve Güney - Doğuda devam 
İden kuraklığın ve içme suyu ihtiyacımn 
ş'lldetine ve alman tedbirlere dair 672:674 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
1309 - Devlet Opera ve Balesi Genel 

Müdürlüğü kumluşu hakkında 
Kanun 59 360 

373 
60 257: 

266,276,278,311:312 

1310 - 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
kuruluşu hakkındaki Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine, 
bir maddesinin kaldırıİmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklen 
mesine dair Kanun 59 360 

373 
60 270: 

291298 313:314 

No Cilt Ssyfa 
1311 - Türkiye Bağcılarının modern

leştirilmesi ve bağcılığımızın kal
kındırılması hakkında Kanun 59 179 

432 
60-291: 

' 305 
1312 - Türkiye Elektrik Kurumu Ka

nunu 59 360 
60 3, 

317-344 346 347:348 
1313 - 444 sayılı Kanunun 1 nci' ve' 

2 nci maddelerinin değiştirilmesi
ne dair Kanun 57 833 

59 373 
60 686: 

691700 704:706 
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ÖNERGELER 

Sayfa 
Ankara (Yiğtt Köker) 
- E m l â k Vengisi kanun tasarısının, 

Finansman k a n o n u ıgörüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyonda müzakeresine 
dair * 6 

- F i n a n s m a n , Emlâk Yengisi ve 
444 sayılı Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinde değişiklik yapılmasına dair ka
mın tasarılarını görüşmek üzere Gemel 
Kumlun 9 . 7 . 1970 tarihinden 'itibaren 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporlan 

- 6831 sayılı Orman Kanunuma bir 
madde eklenmesine dair kamın teklifine 
dair (Millet Meclisi 2/22; Cumhuriyet Se
natosu 2/294) (S. Sayısı: 1448) 344:345 

- Genelkurmay Babanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/181; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1127) (S. Sayısı : 1459) ' 162 

- Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/182; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1128) (S. Sayısı : 1460) 162 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 

- 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (Millet Meclisi 
1/360; Cumhuriyet Senatosu 1/1131) (S. 
Sayıs ı : 1458) 162,237,306:307 

- 1 9 7 0 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifine dair (Millet 
Meclisi 2/382; Cumhuriyet Senatosu 2/299) 
(S. Sayısı : 1463) * 586 

- 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sarılı 
1970 yılı Bütçe Kantonuna ek kanun'ta
sarısına dair (Millet Meclisi 1/364; Cum
huriyet Senatosu 1/1136) (S. Sayısı: 
1464) 586,692:700 

Sayfa 
her gün saat 10 - 13 ve 15 - 19 arasında 
çalışmasına dair, 55 

Eskişehir (Ömer Ucuzal) 
- İçtüzüğün bâzı maddelerinde deği

şiklik yapılmasına dair teklifinin g'eri 
abnması hakkında 142:143 

Gaziantep (t Tevfik Kutlar ve 2 arka-
daşı) 

- P a z a r t e s i ve mütaakıp ^iMerde 
Genel Kurulun saat 10 - 13 ve 14,30 - 19 
aralarında çalışmasına dair 143 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporlan 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun ibâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine vte bu 
kamımın kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı hakkında (Millet Meclisi 
1/331; Cumhuriyet Senatosu 1/1132), (S. 
Sayısı : 1462) 672 

- 444 sayılı Kanunim 1 nci ve 2 nei 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (Millet Meclisi 2/229; 
Cumhuriyet Senatosu 2/297) (S. Sayısı : 
1450) ' 686:691,704:706 

- Genelkurmay Başkanının ıgörev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 
1/1127) (S. Sayısı : 1459) 162 

- Millî Savunma {Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/182; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1128) (S. Sayısı :1460) 162 

Geçici Komisyon raporlan 

- 5 4 4 1 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâra madde
lerinin değiştirilmesine bir maddesinin 
kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı madde
lerin eklenmesine, dair kanun tasarısı hak
kında (Millet Meclisi 1/83; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1125) (S. Sayısı • 1452) 270:291, 

313:314 

RAPORLAR 
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Sayfa 
- l>,vlet Opora ve Balosi Genel Mü

dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasa
rısına dair (Millet Meclisi 1/157; Cum
huriyet Senatosu 1/1124) (S. Sayısı : 
1451*) 257:267,811-312 

- Emlâk V e l i s i kanunu tasarısı hak
kında (Millet Meclisi 1/332; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1130.) (S Sayısı : 1461) 102,563: 

574,588:612;612:'6.6>9,6i74:686,70i:7C!3 
- Finansman kanunu tasarısı hakkın

da (Millet Meclisi 1/330; Cumhuriyet Se
natosu 1/11*19) (S Sayısı : 1457) 114,345: 

346,352:377,378 -413 423 =403,407-:'5!2S,529 : 
563,582:584 

- 274 sayılı Kanunun hâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve 311 nci maddesine 
0bir fıkra iie bu kanuna 2 geçici madde ek-
lemme'si hakkında kanun tasarısma dair 
(Millet Meclisi 1/194; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1426) (S Sayısı : 1453) 7:25,56:57, 

57:75,91 411,145: 142,143,160:48419Ü, 
191:2ı3i3;33!7 :<2İ57,30!8:340 

- Türkiye bağcılığının modernleştiril
mesi ve ba l l ığ ımız ın kalkındırılması hak-

Sayfa 
kıntla kanun teklifine dair (Millet Mec
lisi 2/193 Cumhurivet Senatosu 2/298)' 
(S. Sayısı :1454) * 291 ^05 

- Türkiye Elekjtrik Kurumu kanun 
tasarısına dair .(Millet Meclisi 1/154; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1126) (S Sayısı : 
1456) ' 3,317:844,347:348 

Millî Savunma Komisyonu Sporları 

- Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/181 ; Cumftıuriye!t Senatosu 
1/1127) (:S Sayısı : 1499) 162 

- Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/182; Cumhuriyet Se
natom a/İl218) ('S. Sayısı : 1460) * 162 

Tarım Komisyonu raporları 

- 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (Millet Meclisi 2/22; Oumhuriyet 
Senatosu 2/294) (S Sayısı : 1448) 344:345 

SAYIN ÜYELERLE ÎLGİLl İŞLER 

Çekilme ve katılmalar 

- Cumhurbaşkanınca S Ü Kasım Gü-
dek'in Kamu İktisadi Teşebbüsleri Ko-mis-
vonundan istifası * 53 
" - Diyarbakır Üyesi Salâhattin Cizre-
lioğlu'mm Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulumda Adalet Partisinden istifa etti
ğini bildirdiğine istifasının iline telbliğ 
edildiğine gereğinin ifasına dair Adalet 
Partisi Grupu Başkanlığı te^ere'si 351 

İzinler 

- Cumhurivet Senatosu üyelerinden 
hânlarına izin "verilmesi 

- üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
(3/894, 895, 8916, 897)1 351 

Seçimler ve komisyonlarla ilgili işler 

- C H P. kontenjanından Bayındır
lık, Ulaştırma İmar ve Ifefeân komisyonla
rında münhal,bulunan üyeliklere Zongul
dak Üyesi M Ali Pestitei'nin aday «fete-
rildiS-ine dair Grup Baçkanvekili tezkeresi 54: 

55 

54 

SEÇİMLER 

Yasama dokunulmazlıkları 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in vtsama dokunulmazlığı 
(3/893) * 79 

- Cumhuriyet Senatosu Başkanı se
cimi ,6:7,55^91;267 
* - Japonyafya gidecek Türk Parlâ
mento Heyetine (bağımsız) Ibir üye seçimi 267: 

'270 
- Türkiye Avrupa Ekonomik Toplu

luğu Karma Parlâmento Komisyonuna 
(Bağınım) bir üye seçimi (4/79) 207 
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SORULAR VE 

A) YAZILI SORULA 

Sayfa 
Adalet Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi 
Mehmet öagünes'in, Aydın Müftüsünün 
•evinde yapılan aramaya dair, yazılı soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Ziya önder'-
in cevalbı (7/678) 5176:577 

- Cumhuriyet Senatosu Taibiî % e s i 
Mehmet özgüneş'in, Tekirdağ Müftüsü
nün evimde yapılan aramaya dair, yazılı 
«oru -önergesi ve Adalet Bakam Ziya ön
der'in cevabı (7/679) 977:580' 

- Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi 
Mehmet öagüneş'in, 'Tutak Savcılığının 
yapmış olduğu bir aramaya dair yazılı so
ru önergesi ve Adalet Bakanı Ziya önder'-
in cevafoı (7/673) 975:576 

Başbakandan 

- Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Mehmet Özgünüm, Tutak Savcılığının 
yapmış olduğu bir aramaya dair yazılı so
ru önergesi ve Başbakan adına Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli'nin cevabı. 
(7/671) 30 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Muzaffer Yurdakuler'in, Diyanet İşleri 
Başkanlığının, yapmış olduğu aramaya dair 
yazılı soru önergesi ve Barbakan adına 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin 
cevabı. (7/674) 31:33 

- Cumhuriyet. Senatosu Tabiî Üyesi 
Muzaffer Yurdakuler'in, Tekirdağ Müftü
sünün evinde ve Müftülük binasında ya-

- 6 . 6 . 1972 tarih ve 1076 sayılı Yedek 
Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklen
mesi hakkında (Millet Meclisi 1/303; Cum
huriyet Senatosu 1/1133) 350 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin, değiştirilmesi ve 

CEVAPLARI 

Millî Eğitim Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgikreş'in, Talim ve Terbiye Ku
rulunun bir yazışma dair Millî Eğitim Ba
kanımdan yazılı sorusu (7/864) 586 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Nuıû Âdemoğkı'nun, Ankara, istanbul ve 
izmir vilâyetlerindeki hastanelere dair 
yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın cevabı. 
(7/677) 33:34 

Ticaret Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Simi Atalay'm, Kars halkın*», yiyecek, to
humluk, hayvan temini için Ziraat Ban
kası veya diğer bankalarca kredi açıl
masına daıir yazılı som önergesi ve Tica-
caret Bakanı Gürhanı Titrek'in cevabı. 
(7/606) 25:29 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet ö z g ü n ü m , Gima'da çalışan Dev
let memurlarına dair Ticaret Bakaramdan 
yazılı sorusu (7/683) 586 

bu kanuna bâzı maddeler ekleUlmesine ve 
bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair (Mil
let Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 
1/1132) (S. Sayısı : 1462) 316,672 

- 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kum
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine bir maddenin kaldı-

TASARILAR 

l VE CEVAPLARI 

Sayfa 
pılan bir aramaya dair, Başbakandan ya
zılı sorusu (7/681) " 236 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Muzaffer Yurdakuler'inı Tutak Eski, Müf
tüsü Abdurrahıman Dürre'ye ait dosyaya 
dair Bakbalkandan yazılı sorusu (7/681) 496 
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Sayfa 
rdmasınn ve bu kanuna bâzı maddelerin 
eklenmesine dair (Millet Meclisi 1/83; 
Cumhurivet Senatosu 1/1125^ (S. Sayısı : 
1452) " ' 270:291,313:314 

. - 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-
velhode değişiklik yapılması hakkımb 
Dikiet Meclisklki3GI); Cumhur/net Semr-
to™ 1/1131) (S Seyisi : 1458) * 1G2 237, 

3Ü6,'97 
- Devlet Opma ve Balesi Genei M k 

d.vlü&ü kumluşu hakkında (Millet M<-
iki 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/1 İL'! ) 
C / S a y r u -14Öİ5 257 :2v.311. :312 

- E i ^ k V e - k i Kanun-uua daie (Mil
let Mokki İ '332; Cumhuriyet *•,:,!,sr, 
JJh.I30) ;S. Savisı : l - l01) 3,6.w:->503: 

574,588 :612,G12.66:).674:086.70i .703 
- I-kmnsvnan Kanununa ddr .'Millet 

Meclisi . 1/330; Cumhuriyet Senatosu 
l/kİLkT) .S.'Sav:s;ı;1457) * 114,317:344.347: 

348,352:377,378:418,423:493,497:528, 
529:563,582:584 \ 

- C,nei Kadro Kanunu hakkında (Mil
let M elişi 1/:Î:>4; Cumhuriyet Senatosu 
1/1135) * 496 

- Genelkurmay Badcannnn gmev ve 
yeüdlerme ait Kanun hakkında (Millet 

Sayfa 
Meclisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 
J/1127) (S. Sayısı : 1459) 162 

- 274 sayılı Kanunun bâzı maddeler 
rinin değiştirilmesi ve 31 nei maddesine 
bir fıkra ile bu kanuna 2 geçici madde 
eklenmesi hakkında (Millet Meclisi 
1/104); Cumhuriyet Senatosu 1/1123) S. 
Savisı : 1453) " 7:25,56:57,57:75,91: 

111,115:142,143:184,163:190,191:233, 
237:257,308:310, 

- Millî Savunana Başkardığı görev've 
teşkilâtı h a l a n d a (Millet Meclki 1/182? 
Cumhurivet Sonatnsu 1/1128) (S Sayısı : 
1460) " 162 

- 30 . 5 . 1970 tarik ve 1286 sayıb 
1970 yılı Bikre Kanununa ek kanun hak
kında (Millet^Ieclisi 1/364; Cumhuriyet 
Sen-a^su 1/1136) (S. Sayısı : 1464) 586,692:700 

- Türkiye Elektrik Kurunm Kamımı 
hakkmda (Millet Meclisi 1/154; Cumhuri-
yet Senatosu 1/1126) (S. Sayısı : 1456) 3,317: 

344,347:348 
- 2 1 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı As^ 

keılik Kanununun (bazı maddelerinin de-
ğiştiriknesi ve bu tauna bâzı geçici mad
deler eklenmesi hakkında (Millet Meclisi 
1/304 ; Cumhuriyet Senalosu 1/1134) Î5Ö 

TEKLİFLER 

- 6831 savdı Orman Kanununa kir I maddelerinin değiştirilmesine dair (Mil-
madde eklenmesine dair (Miller Meclisi • hd Meclisi 2/229; Cumhuriyet Senatosu 
2/22; Cumhurivet Senatosu 2/294) (S. 2/297) (S. Sayısı : 1450) 686:691,704:706 
Sayısı : 1448) ' 344:34o - Eskişehir Üyesi Ömer Kemal'ın; 

" - 1970 yık Büt*e K a u u - m a b - l ı ic.tiizüğiin 'bâzı maddelerinde değişik-
(A.d) iş^cri i cetv^îo ™ * v £ ü - ^ ç ı t a s ı n a dair 
ması ' İmkkmda (Millet Meclisi 2/382; - T ü r k i y e bağcılığının moderıdeş-
Cumkuriyct Senatosu 2/299) (S. Sayısı - ürkmesi ve ağcılığımızın kalkındırılması 
1463) " o86 I hakkında (Millet Meclfed 2/193; Cuımhu, 

- 444 saydı Kanunun 1 nei ve 2 nei ! niyet Sona/osu 2/298) (S. Sayısı : 1454) 291 :305 

r.p.^-p" s r ' c r;ftj?!-TGrp';ı 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeri 
Ekrem Aeanerin vasama dokunulma di ğı 
hakkında (3/893) * 79 

TESKERELER 
Coınhurbaskanhffi tezkereleri 

- Devlet Bakanı Refot Sezgimin isti-
lasmın kabul edildiğine, asaleten tâyin ya
pılıncaya kadar bu Bakanlığa Devlet Ba-

http://Senatosu
http://Ba.ska.rmi
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Sayfa 
kam Hüsamettin Atabeylinin vekillik 
edeceğine dair (3/899) ' 350:351 

- Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiFe 
dönüşüne kadar, Devlet Bakam Eefet 
Sezginin vekillik edeceğine dair (3/904) 496:497 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

- Cumhuriyet Senatosu üyelerinden 
1âzılarına izin verilmesine dair * 54 

- Üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair' (3/894, 895, 896, 897) 351 

- Vâki davet üzerine Japonya'yı ziya
ret edecek heyete gruplarınca serilmiş bu
lunan üyelere dair * 86 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 

(Cumhuriyet Senatosu Araştırma komisyonları) 

- Diyanet İsleri Başkan Yardımcısı 
Yaşar Tuna<nir\in faaliyetleri ile ilgili 
Araştırma Komisyonu süresinin 15 gün 
uzatılmasına dair '" 86:87 

- İller Bankası ve banka tarafından 
kurulan SİMEL Şirketi sorumluları hak
kında acılan Cumhuriyet Senatosu Araş-

Sayfa 
tırma Komisyonunun süresinin bir av daha 
uzatılmasına dair ' 163 

- 30,5 milyon dolarlık Türk - Ameri
kan Kredi Anlaşması konusundaki Araş
tırma Komisyonu süresinin bir ay daha 
uzatılmasına dair 87 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

- Japonya Temsilciler ve Müşavirler 
Meclisi Başkanlarının vâki dâvetine ica
bet edecel/ bağmısız üyenin tesbitine da
ir " 143 

Parti Grup Başkanlıkları tezkereleri 

A. P. 

- Diyarbakır Üyesi Salâhattin Cizreli-
oğlu'nun Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda Adalet Partisinden istifa etti-
ğini bildirdiğine istifasının iline tebliğ 
edildiğine, gereğinin ifasına dair 351. 

C. II. P. 

- C H P kontenjanından Bayındırlık 
Ulaştırma 'İmar ve İskân komsyonlarmda 
münhal bulunan üyeliklere Zonguldak 
Üyesi M Ali PestllcVnhı adav o-österildi-
ğinedair . " 54:55 

30 6 4970 tarihli 85 nci 
Birleşime ait 

2 * , 1970 tarihli 86 ncı 
Birleşime ait 

3^ 7 1970 tarihli 87 nci 
Birleşime1 ait 

T ' 7 1970 tarihli 88 nci 
Birleşime,ait 

İ 7 1970 tarihli 89 ncu 
•Birleşime'ait 

40 7 1970 tarihli 90 ncı 
Birleşime ait 

13 7 1970 tarihli 91 nci 
Birleşime ait 

TUTANAK ÖZETLERİ 

Sayfa Cilt 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

2 

36 

40 

78 

114 

162 

236 

14 7 1970 tarihli 92 nci 
Birleşime ait 

13 7 1970 tarihli 93 ncü 
Birleşime ait 

16 7 1970 tarihli 94 ncü 
Birleşime ait 

47 7 1970 tarihli 95 nci 
Birleşime ait 

20 17 ; 1970 tarihli 96 ncı 
Birleşime ait 

21 7 1970 tarihli 97 nci 
Birleşime ait 

22 7 1970 tarihli 98 nci 
Birleşime ait 

Cilt Sayfa 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

316 

350 

420 

496 

586 

672 

2 



- 1 0 -

YOKLAMALAR 

Cilt Sayfa 

60 3,36:37,37 

DÜZELTİŞLER 

Cilt Sayfa 
, 

60 34,305,346,418,581,700 

« * . — ^ > © < e » . — « . . . 



SÖZ ALANLAR 

Sayfa 
M. Nuri Âdemoğlu (Adana) - Finans

man kanun tasarısı münasebetiyle 526 
- Türkiye Bağcılığının modernleştiril

mesi ve bağcılığımızın kalkındırılması 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 296 

Ali Şakir Ağanoğlu (Trabzon) - Emlâk 
Vergisi kanun tasarısı münasebetiyle 574,632, 

633,652 
Fehmi Alpaslan (Artvin) - 5441 sayılı 

Devlet Tiyatrosu Kurulusu hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin* değiştirilmesi
ne bir maddesinin kaldırılmasına ve bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 276 

- 444 sayılı Kanunun 1 ııci ve 2 nei 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 687 

- 274 savdı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 
fıkra ile bu kanuna iki geçici madde ek
lenmesi hakkındaki kanun 'tasarısı müna
sebetiyle 182 

- Finansman kanun tasarısı münase
betiyle 547 

Tekin Arıburun (İstanbul) - 5441 sayı
lı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakbndaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne bir maddesinin kaldırılmasına ve bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 272 

Sayfa 
_ Devlet Opera ve Balesi Genel Mü

dürlüğü kuruluşu hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle 263 

- Emlâk Vergisi kanun tasarısı müna
sebetiyle 660,662 

Mucip Ataklı (Tabiî Üye) - 274 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu kanu
na iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 23 

Faik Atayurt (Uşak) - 5441 sayılı Dev
let Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine bir 
maddesinin kaldırılmasına ve bâzı madde
ler eklenmesine dair tonun tasarısı müna
sebetiyle 273 

- " F i n a n s m a n kanun tasarısı münase
betiyle 425 

- 1 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 
fıkra ile 'bu kanuna iki geçici madde ek
lenmesi hakkındaki kanun 'tasarısı müna
sebetiyle 192 

- " T ü r k i y e Bağcılığının modernleştiril
mesi ve bakılığımızın kalkındırılması hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 299 302 

Sabit Osman Avcı (Enerji ve Tabiî Kay- , 
naklar Bakanı) - Türkiye Elektrik Kuru
mu kanun tasarısı münasebetiyle 322 323 

324 326 327 328 334 337 340 342 

B 
Doğan BarutçuoMu (Manisa) - Türki

ye bağcılığının modernleştirilmesi ve bağ
cıl ığımızınkalkındılması hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle 291 

Bekir Sıtkı Baykal (Ordu) - Emlâk 
Vero-isi kanun tasarısı münasebetiyle 623 

Zihni Betil (Tokat) - 274 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
31 nei maddesine bir fıkra ile bu kanuna 
iki geçH madde eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarm münasebetiyle 165 194 216*21 

* , 227~231 



- 1 2 -

Sayfa 1 Sayfa 
Lûtfi Bilgen (İçel) - Emlâk Vergisi ka- fıkra ile bu kanuna iki geçici madde ek-

mm tasarısı münasebetiyle 612 lenmesi hakkındaki kamın tasarısı müna-
İsa Bingöl (Muş) - Emlâk Yergisi ka

nun tasarısı münasebetiyle ' 631 
- Finansman kanun tasarısı münase

betime 507 
- 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 

sebetiyle 175,213 
Ahmet ihsan Birineioğlu (Gümrük ve 

Tekel Bakanı) - İzmir üvesi Necip Mir-
kclâmoğlu'nun üç sene vâde ile ihracolu-
nan stok tütünler hakkında yaptığı gün
dem dışı görüşmesine cevabı 45 

Selâhattin Cferelioğlu (Diyarbakır) -
Adalet Partisinden, 13 No.lu Meclis Soruş
turma Hazırdık Konıisyonu Üyeliğinden ve 

Cumhuriyet Senatosu Başkan adaylığın
dan çekildiğine dair 

Sedat Çumrak (Konya) - Finansman 
kanun tasarısı münasebetiyle 438,457,502,508 

- 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 

fıkra ile bu kanuna iki geçici madde ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle 21 

Hayri Dener .(Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) - Emlâk Vergisi kanun tasarısı müna-

D 
sebetiyle 611 

iskender Cenap Ege .(Aydın) - 5441 
sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 279,283,287,288 

- Cumhuriyet Senatosuna intikal et
miş ve edecek olan kanun tasarı ve teklif
lerinin müzakerelerini intacedebilmek için 
Genel Kurulun Cumartesi ve Pazar gün
leri hariç her gün saat 10 00-13 00 ve 
15 30 - 20,00 aralarında toplantı yapması 
ve,Cumhuriyet Senatosu Başkan seçiminin 
tatilden önce sonuçlandırılması hakkında
ki Danışma Kurulu kararı münasebetiyle 85 

- Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle 258,262,263,264 

- 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 
fıkra ile'bu kanuna 2 geçici madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 115,183 

- 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 
1970 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı mü
nasebetiyle 692,699 

Azmi Erdoğan (Diyarbakır) - Cumhu
riyet Senatosu Başkanı secimi münasebe
tiyle ' " 267 
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Sayfa 
Mesut Erez (Maliye Bakanı) - Emlâk 

Vergisi kanun tasarısı münasebetiyle 588,599, 
602,618,619,620,624,627,628,629,645,648, 
649,650,656,657,659,661,675,679,681,684 

- Finansman kanun tasarısı münase
betiyle 393,435,459,467,468,483,486,487,488,490, 

503,508,511,512,516,517,520,522,524, 
525,527,533,535,536,538,549,559 

- 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 
1970 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı mü-
nasebetiyle 696 

M. Nafiz Ergendi (Edirne) - Finans
man kanun tasarısı münasebetiyle 561 

- Emlâk Vergisi kanun tasarısı mü
nasebetiyle 652 

Feridun Cemal Erkin (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) - Birleşmiş Milletler Yasası
nın imzalanmasının 25 nci yıldönümü ve-

Sayfa 
silesiyle, vâki davete icabetle Amerika'ya 
yaptığı seyahate dair 421 

Vöhbi Ersü (Tabiî Üye) - 274 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu kanu
na iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 9,162,186,189 

îlhami Ertem (Tarım Bakanı) - Haş
haş ekiminin tanzim ve tahdidinin millet
lerarası anlaşmaların bir icabı olduğunu, 
bunda yabancı devletlerin baskısını ara
manın mümkün olmadığına dair 40 

- Türkiye bağcılığının modernleşti
rilmesi ve bağcılığımızın kalkındırılması 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 302 

Nurettin Ertürk (Sivas) - 444 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi münase
betiyle 687 

G 
Hüseyin Avni Göktürk (Niğde) - 5441 

sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 275 

- Emlâk Vergisi kanun tasarısı müna
sebetiyle 593,622 

Osman Zeki Gümüşoğlu (istanbul) -
Emlâk Vergisi kanun tasarısı münasebe
tiyle 645 

- 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değişt i rmesi ve 31 nci maddesine bir 
fıkra ile (bu kanuna iki geçici madde ek
lenmei hakkındaki Ikanun tasarısı müna
«ebetime 202 

Fikret Gündoğan (istanbul) - 5441 sa
yılı iDevlet Tüyatnosu Kuruluşu hakkında
ki kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bir maddesinin kaldırılması
na ve bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasamı münasobdtdyle 270,290,291 

- Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü 'kurulusu a k ı n d a k i kanun ta-
sansı münasebetiyle 258 

- 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 31 ncâ ımaddesine bir 
fAra ile bu kanuna iki geçici madde ek
lenmesi hakkındaki kanun .tasarısı mü
nasebetiyle 7,57,91,136,164,177,179, 

181,183,185,191,193,194,196,204,206, 
214,229,240,247,249,254 

- Emlâk Vergisi Kanun tasarısı mü
nasebetiyle ,568,616,619,623,641,650,680 

- F i n a n s m a n kanun tasarısı mü
nasebetiyle 353,542,548 

Vabap İGüvene (Cumhuıibaşkanuıca 
S. Ü.) - 274 sayılı" Kanunun Uzı mad
delerinin değiştirilmesi ve 31 nci madde
sine ibir f Ara ile bu kanuna 2 secici mad
de eklenmesi .hakkında kanun " tasarısı 
ımünasebetdyle 149,189,212 
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H 
Sayfa 

Mehmet Hazer (Kars) - Diyanet İşleri 
B a b a n ı Yardımcısı Yaşar Tunagür'ün 
faaliyetleri ile ilgili Araştırana Komisyo
nu süresinin 15 gün uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi münasebetiy
le. ' 86 

- 444 Sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
Itekli.fi ımünasebetiyle ,690 

- Emlâk Yergisi kanun tasamı mü
nasebetiyle 573,663,681 

- Finansman Kanun .tasamı müna-

Sayfa 

sebetiyle 413 
- iSon zamanlarda dış siyasetteki ge

lişmelere dair 420 
- Türkiye Elektrik Kurumu kanun 

tasamı münasebetiyle 336,342 

Salim Hazerdağlı (Elâzığ) - Finans
man kanun »asarısı münasebetiyle 470,477 

Ömer Lûtfi Bocaoğlu (Tralbzon) - Em
lâk Yergisi kanun tasamı münasebetiy
le 602,627,653 

- .Finansman kanun tasamı müna
sebetivle 411 

I 
Fatma Hikmet İsmen (Kocaeli) - Fi

nansman Kanun tasarısı münasebetiyle 410 
- 274 sayıb Kanunun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine 
bir fıkra ile bu kanuna iki gerici madde 

eklenmesi kakkında kanun tasama mü
nasebetiyle 105,109,221 

Mehmet ismen (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - Finansman kanun tasamı müna
sebetiyle 386,462,463,480 

K 
Hüseyin Kalpakhoğlu (Kayseri) - 5441 

sayılı Devlet Tiyatrosu Kumluşu hakkın-
daki -Kamınım Uzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılma
sına ve bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasamı münasebetiyle 278 

- Emlâk Yergisi kanun tasarısı mü
nasebetiyle " 606,622,636,657,083 

- Finansman kanun tasarısı müna
sebetiyle 409,443,474,487, 

488,499,559,560 
İbrahim Etem Karakapıcı (Urfa) -

Doğu ve Güney - Doğuda devam eden ku
raklığın ve içme suyu ihtiyacının şidde
tine ve alman tedbirlere dair 672 

Suphi Karaman (Tabiî Üye) - Finans
man kanun tasarısı münasebetiyle 378 

İlyas Karaöz (Muğla) - Emlâk Yergisi 
kanun tasamı münasebetiyle 632 

- F i n a n s m a n kanun tasarısı müna
sebetiyle 490.540 

- 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 
fıkra ile bu kanuna İM geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 180,181,184,201,231,251 

Şeref Kayalar (Bursa) - Diyarbakır 
Üyesi Salâhattin Cizrelioğlu'nun, Adalet 
Partisinden, 13 No. lu Meclis Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu üyeliğinden ve Cum
huriyet Senatosu Başkan adaylığından 
çekildiğine dair demeci münasebetiyle 90 

- 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 
fıkra ile bu kanuna iki geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 

O. Faruk Kmaytürk (Burdur) - 444 sa
vdı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle 688 

http://Itekli.fi


Sayfa 
- Finansman kanun tasarısı münase

betiyle 479,480,489 
- 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 
fıkra ile bu kanuna 2 geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 175,225 

- Türkiye Bağcılığmm modernleştiril
mesi ve bağcılığımızın kalkındırılması hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 304 

Yiğit Köker (Ankara) - 444 sayılı Ka
nunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanım teklifi münasebe
tiyle 687,689,691 

- Emlâk Vergisi kanun tasarısı mü
nasebetiyle 625,632,636,637,638,641,654,683 

- Finansman kanun tasarısı münase
betiyle 433,458,460,463,491,492,501,519, 

543,544,545 
Osman Koksal (Cumhurbaşkanın S. 

Ü.) - 274 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine 
bir fıkra ile bu kanuna 2 geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 117 

1 5 -

Sayfa 
İbrahim Tevfik Kutlar (Gaziantep) -

Diyanet isleri B a k a n ı Yardımcısı Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri ile ilgili Araştır
ma Komisyonu süresinin 15 gün uzatıl
masına dair Komisyon Başkanlığı tezkere
si münasebetiyle 86 

- Emlâk Vergisi kanun tasarısı mü
nasebetiyle 651,665,666 

- Türkiye Bağcılığının modernleştiril
mesi ve bağcılığımızın kalkındırılması hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 294 

Sami Küçük (Tabiî tiye) - 274 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu 
kanuna iki geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 109 

Orhan Kürümoğlu (Bitlis) - Emlâk 
Vergisi kanun tasarısı münasebetiyle 621,623 

- Türkiye Bağcılığının modernleştiril
mesi ve bağcılığımızın kalkındırılması hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 296 

- Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı münasebetiyle 337 

M 
Cemal Madanoğlu (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) - 274 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine 
bir fıkra ile bu kanuna 2 geçiei madde ek
lenmesi hakkında kanun tanr ıs ı münase
betiyle 116 

Perid Melen (Van) - 444 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 689 

- Emlâk Vergisi kanun tasarısı mü
nasebetiyle 1563,594,617,643,647,649,657,663,682 

- Finansman kanun tasarısı münase
betiyle 363,401,447,456,459,460,461,466,467, 

471,472,489,492,502,504,511,512,513,515,516, 
517,520,522,524,532,534,536 

- 3 0 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münase
betiyle 692,694,697 

- Türkiye Bağcılığının modernleştiril
mesi ve bağcığımızın kalkındırılması hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 298 

- Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı münasebetiyle 325,326,341,343 

Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) -
Finansman kanun tasarısı münasebetiyle 527, 

528 

Orhan Oğuz (Millî Eğitim Bakanı) -
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 

o 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırıl
masına ve bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 281,289,291 
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Ö 

Sayfa 
Ekrem Özden (îstanbul) - 5441 sayılı 

Devlet Tiyatrocu kuruluşu hakkındaki 
Kanunun bfaı maddelerinin değiştiriıme
sine, bir maddesinin kaldırılmasına ve 
•bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta-
sansı münasebetiyle 2 0 2 ^ 5 287 289 

- Emlâk Veı^s i kanun tasarısı müna- , 
seJbetiyle 015,619,037,'654,659>664;684 

- Finansman kanun tasarısı münase
betiyle « 5 1 0 524 

- 274 sayılı Kanunun 'bâzı maddele- ' 
rinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine 
(bir fıkra De bu kanuna iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 173197^>3->44 

- Türkiye Elektrik Kurumu kanun ta- , 
sarısı münasebetiyle 3131 335 

Fahri ÖMİlek (Tabiî Üye) - Emlâk 
vergisi kanun tasarısı münasdbctiyle 609 

Hamdi Özer (Malatya) - 95 nci Birle
şimde gündem dışı konuşurken Başkanın 
kendisine «siz haıM partidensiniz» şeklin
de sorusuna cvalln 58i 

- Emlâk Ver-o-isi kanun tasarısı mü
nasebetiyle «od,657 676 

Sayfa 
- Finansman kanun tasarısı münase

betiyle 430,498,506,587 
- Haşhaş ekiminin taırzim ve kontro

lünün 245 Ae 842 sayılı kanunlarla kalbul 
'edildiği cihetle bunda bir yalbancı etkisi 
aramanın doğru olmıyacağma, kontrolün 
(büyük bir çember içine alınmasımdan ziya
de ibunun muhtelif kontrol hülgeleri ha
line getirilmesine dair m 

Mukadder ÖzteMn (Kars) - Emlâk 
Vergisi kanun tasarısı münaseeetiyle 667 

Hüseyin Öztiirk (Sivas) - 374 saydı 
Kanunim bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne 31 nci maddesine bir fıkra ile bu kanu
na iki o-eçici madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasdbetiyle 166,'281,243,1245, 

251 
Seyfi fortürk (Ça l ı ca Bakanı) - 274 

sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
hu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasaraı münasebetiyle 118 168, 

171 174 181 192183,188 19(8 215,219,230 ,243 
- , - , , ' • ' ^ 6 2 4 8 2 5 0 251 ?5r> 

R 
Refet Rendeci (Samsun) - Finansman 

kanım tasarısı münasebetiyle 490 
- 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fık

ra ile bu kanuna iki geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasamı münasebe
tiyle 24 

Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) - 5441 sa
vdı Devlet Tiyatrosu Kumluşu hakkında-
ki 'Kanununun bâzı maddelerinin de-işti-
rilmesine bir maddesinm kaldırılmlsma 
ve bâzı maddeler eklenmesine dair konun 
tasarısı münasebetiyle * ' ' 289 

- Bolu ve Tarsus spor kulüpleri ara
sında varlığı iddia' edüen şike neticesin
de do*aıı Balıkesir olaylarına dair 3 

- Ç ı n l â k Veı-isi kanun tasarısı müna

sebetiyle 611,621,635.636,637 

- Finansman kanun tasarısı münase
betiyle '•" ' 438,457J462,467,468,482,511,545..,562 

- Emlâk Verghi kanun tasarısı mü
nasebetiyle . 675 

- Türkiye bağcılığının modernleştiril
mesi ve ' b a l l ı ğ ı m ı z ı n kalkındırılması 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 302 
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Sayfa i Sayfa 
Necip Seyhan (Hakkâri) - Emlâk Yer- \ İsmet Sezgin (Gençlik ve Spor Baka-

gisi kanun tasarısı münasebetiyle fi()2 | m) - Boluspor - Tamıs İdman Yurdu nıa-
- 30 . 5 . 1970 tarih re 128G sayılı 

1970 yılı Bütçe Kanununa ek kanun /ta
sarısı münasebetiyle 693 

çındaki sike iddiası ve Balıkesir olayları 
hakkındaki Balıkesir Üyesi Nejat Sarlı-
calrnm gündem dışı konuşmasına cevaln 43 

Salih Tanyeri (Gaziantep) - Emlâk 
Yergisi kanun tasarısı münasebetiyle 064 

- Türkiye 'bağcıbğnım modennleşti-
riknesi ve bağcılığımızın kaIkındııılması 
hakkındaki - t a m ı teklifi münasebetiyle 293 

Mustafa Tığlı (Sakarya) - Finansmam 
kamun tasarısı, münasebetiyle 477.491 

İhsan Topaloğlu (Giresun) - Türkiye 
Elektrik Kurumu kanun tasarısı münase
betiyle 317,321,322,323,327,330,336,340,:m 

Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu) -
•631 saydı Onman Kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi münase
botiyle 345 

- Emlâk Yergisi kanun tasarısı mü
nasebetiyle 616,620 

- 274 sayılı Kamumun bâzı maddeleri
min değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 
fıkra ile bu kanuma iki geçici madde ek
lemmesi hakkındaki kamun tasarısı müna-

Ömer Ucuzal (Eskişehir) - 274 sayılı 
Kanomun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu 
kamuna iki geçici madde elemmesi hak^ 

SuatHayri Ürgüplü (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) - Haşhaş ekimi h a t a d a yap
tığı gündem dışı konulmaya Tacaret B<-

sebetiyle 189,201,210 
- Türkiye Elektrik Kurumu kanuni 

tasarısı münasebetiyle 342 
Sami Turan (Kayseri) - Emlâk Yergi

si kanun tasarısı münasebetiyle 635,656 
Salih Türkmen (Ağrı) - Emlâlk Yergi

si kanun tasarısı münasebetiyle 615,620,632,683 
- Finansman kanun tasarısı münase- ' 

betiyle 467,486,488,507,511 
- 274 sayılı Kamumun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi ve 31 mei maddecine 
bir fıkra ile bu kanuma 2 geçici ımadde 
cklenmesi hakkında ikanun tasarısı müna-
sebetiyle 169 

Zerin Tuzun (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkındaki kamun tasa¬ 
rısı münasebetiyle 262,264 

- Finansmam kanun tasarısı ımünase-
hetîyle 488 

u 
kında kaımn tasarısı mümasebetiyle 97,257 

- T ü r k i y e Elektrik K u r ™ kanun 
tasarısı münasebetime 344 

ü 
' kanının verdiği cevaba dair 79 

- Haşhaş iziraatinin tahdidimi 'tazam
mum eden kararname münasebetiyle 5 

Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) - Anayasa
lım referanduma arzmm 9 ncu yılclönü-

münasebetiyle 81 

»^e^ı 




