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BAKANLA* KUHULU 

Sayfa 
— A. P. Gnupu Başkanivekili öaıbri Kee-

kin*iû, HÜküımelt programı üareirindeki gö
rüşmelere başlaımalk <uzer« Birleşimin 
12 . 6 . 1970 Perşembe .günü saat 10,00 a 
bırakılmasına dadr önergesi 387 

—• Anayasanın 102 nei nmüddeskta göre 
hazırlanan Baikafolar Kurulu Ögtesind6 
gösterilen foakanUkltara Beçilen aaıtlarra 
atandığına dair Cumfcuıfoaçjkanlığı teake-
MBİ (3/216) 338:389 

— Baçibaikan ıSüleyRnan Demimi tara
fımdan teşkil alumıan Bakanlar Kurulu 
hakkında Anayasamın 103 mıeü maddesi ge-
reginee güven oylaması '545 ı554,65£ :559 

Sayfa 
— Barbakan Süleyman Demire! tara

fından teşkil olunan HüMimet pmçrraımıınm 
«kurtması 376:387 

— 'Başbakan Süleyman Demire! tara
fından teşttcü olunan Hüküm'et prıoıgramı-
mn görüşülmesi 480:454,454:484,487:493,493: 

641 
— OeJalmeısi kabul olunan tmevcult Ba-

'kandar Kurulunum., yenisi teşkil ölıammaa* 
ya kadar, göıwe devanı edeceğine ve ye
ni Bakanlar Kurulunun teşkiline yine 
Adalet Partisi Gcmıel Başkanı ve İsparta 
Milletvekili Süleyman Demirel'in memur. 
edildiğine dair Cumhurtbaşkanlığı teske
resi (3/197) 177:178 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Adalet Partisi Grup Başkanvaküle-
rinin, birleşime 23 Mart 1970 tarihine 
kadar ara verUımes&&e dair önergesi 554:555 

— A, P. Grup BagkmntveflÜüi Onhan 
Krcn'in, Genel Kurul coşmalarına 
13 . 2 . 1970 gününden 23 . 2 . 1970 
Pazartesi [gününe kadar ara verdlımesinıe 
daif önergesi 156 

— A. P. Grupu Başk&nvekili Salbri 
ÜCesfcin"in, Hükümet programı üzerindeki 
görüşmelere 'başlamaik üzere Birleşimin 
1 2 . 3 . 1970 Perşemıbe günü aa-at 10,00 a 
bırakılmasınla dair önergesi 387 

— Grup başkamekıUtarinin, Çarşamba 
günleri saat 15,00 - 17,00 arasmda Meclis 

araştırması ve genel görüşme ve 17,00 -
19,00 arasında da sb'zlü Boru Önerlerinin 
göHi§ülim.*e8İn» dair lönengesi 367:888 

— Kurulmasına 3caınajr ve ı (iten ve üç defa 
yazılı teblâgsuta ragtmen Başkan, Sözcü ve 
Kâtibini seçip görevine ibaşhiyanıamış olan 
bir Karma Kx*mil5!yonıxn dununu 'halldkınıda 
Genel Kurulca (karar ittihazı 649:660 

— Yapılan itiraz üaeriınıe 3 . 12 . 1969 
tarihinde tekrarlanan Dışişleri Komisyonu 
Başkanlık Divanı soçianine vâki yeni iti
razlar dolayısiyle, Millet MecIM Başkana 
lık Divanının 6 . 1 . 1970 de aldığı 8 Ba
yılt tararı 257:266 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 
— İçel MiMetvekifli Celâl KargûVnan: 

tarım ürünlerinin değerltendirilmeBİ ve üre* 
tisi kazancımın üreticiye bıraikıknaBi Sıçın 

genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/9) 616:617 
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Sayfa 

— içel Milletvekili Oalâl Kargıh'nın, 
TürikiyeVleki kredi dağılmıuıdaki aksaklı
ğın anleram'eBİ ve kredi ıdiL&enlsizliğio« eair 
gel oliınnnneı (bakımından gerekli tedbir
lerin aJurması mıniksadiyle bir geiMel sorus
un» açılmasına dair Önergesi (8/8) 385:288 

Sayfa 
— Konya 'Milletvekili Vofa Tamır'ın; 

190li zaımaınlarda meydana gelen hukuk dıgı 
davranışları onleıme çarelerini tbelirtmiek, 
mıiîtî'et vo Devletin huzurunu sağhyacak 
gerekli tedbirleri tesbit elraıek makaa-
diy]*e birer gciıuel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/10) 617:618 

KANUNLAÜ 

N« Cilt Sayfa 
1234 — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sa

yılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı madelerinin yeniden 
düzenlenmesine ve bâzı maddeleri
nin değdgtirilmesİne dair Kanun 1 404, 

463,519 =543,605:632 
2 67: 

84,94:99,115:118 

1235 — iktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri kadno Kanunu 2 182, 

656,986 :<>88 

1236 — 7334 sayılı îktiısftdi ve Ticari 
llimlra- Akaidömfeleri Kanunun Bi
limci ve yirmibininfJi maddelerinin 
'(leğiştirfl'tmıeBİne ve 1)11 kanııına dört. 
eik 'malcUde- efelenmesine dair 
30 . 4 . 1969 tarihli ve 1169 sayı
lı Kamana ek kanun 2 ICO, 

656,988:989 ! 
| 

1237 — 1970 ımalî yılı genel ve katma | 
'bütçeleri kanuni aşmcaya fallılar 
Devlet harcamalarının yapıleıaRina 
ve Devlıet ^l ir ler im]! taı*h, taıhak-
Jlfiık ve tahsiline yetki veren ka
mın 3 174, 

201,205:240,240,241,244 

1238 — 19 Mart 1969 gün ve 136 tsayıfh 
Avukjtf.lılk Kntnıırmmım 'bâzı tmaidlde-
lerinfrı ıclcğiştirilmeai, J>âzı matcUde-
ılerinifi fıkralar vıo kamına g&ejsiî 
'bir madde eklenmesi îıaikikiTMa ka
nun 2 282, 

929,980:986 

1239 — 5434 sayılı T. C. Binekti 'Sandı
ğı Kanununa dk ve geçidi ımaifMe-

No. Cilt S*yf» 
ler eklenimesti 'hakkında ikanun 29 36 

3<6 319, 
639:543 
2 92, 

656 
3 298: 

318 
2 875 

1240 — Orman Genci Miıidtiırlüğtii 1969 
ynlı îiiitçe 'Kanununa 'bağlı (A/3) 
ve (ili) işaretli cetveller*!e klnğişik-
diGt yapulması hakkında kanun. 3 247, 

267,273,274:276;286,287,318,3!9:322 

1241 — 1960 yılı Bİibçe Kaimimin a 'bağlı 
(A/ l ) vo (A/2) işaretli cetvellerin 
Millî Kftiftim Bakanlığı kısmında 
25 000 000 llirahk akta Uma yapıl-
ması hakkında Kainin 'i 174 

3 247: 
248,268 ;272,27'3,277 £7^286.287,31İS.323;3:2« 

1.242 — Istanlbul Üniversitesi 19(69 yılı 
Bü'tçe Kanununa Ibağh ' (A/l ) işa
retti cetvelde d«ğTşi!kîîk yapîllması 
•hakkıında Kanun 2 423 

•3 248, 
272:273Ta73J279:280,286 fî)87,3;18,îî27. :330 

1243 — 3017 sayılı Sağlık -ve Sosyal 
Yardım BakanSığı Teşkilâtı ve m!e-
:mıırin Kanununa Ibâr madde ile iki 
geçici madde ilâvesine dair Ka^ 
nun 1 fi'80 

8 155, 
17S:1TO,185::!Ö8 

] 244 — 265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanunum'a S unaddie ve 
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No. 

;bir geçici madde 
kında Kamun 

Cilt Sarfa 1 
'eldertmesi ıhak-

875,989 <m 
8 399, 

'019*621 
1*346 — Devlet mııemurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 9656 
saıyıh Kamına bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve 'eMerinin îçâşteri 
Bakanlığı merkez >ve üller memiHT-
üarı kısmında değişiklik yapıl
ması Üıakkırida Karnın 

!İ346 — 3017 sayılı Sağlık r e Sosyal 
Yardıın Bakanlığı teşkilât ve (me
murları Kanununun Mzı raıaddele-

No. Cilt Sayfa 
rioi değiştiren 1225 ve 981 sayılı ka
nunlarda -ve 4902 sayılı Kamuma 
bağlı (1) sayılı <eert*veldıe ideğ%îklik 
yapılmasına dair Kanuaı 1 180 

2 34 
3 7 3 : 

•TB.İTOASB 
111347 — MHlî Emniyet flâamıettepi tee*ki-

lâttnda yararlı IhtemeÜeri geçen 
dört Trisilye vatani Ihâamıet tertibin-
den aylık IbağJaniması hakkımda 

il 503 : 
3 894: | 

298 İ 
1 

i 
j 

Kanoın 

410 — Bakanlar Kurulun» 
ğirce dair 

1 401 
2 fl56, 

991:093 
(füvenıildi-

Ö 55, 
®45&54,556:699 

KOMİSYON KUEULMASI VETA HAVALELE5 

— 6623 sayılı Türk Hava Yolları Ano
nim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddosi-
ııin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakfkında (İ/211) esas 
numaralı kanun tasarısının havale olundu
ğu komiesyonlardan seçilecek 3 er üyeden 
kuruta bir Geçici Komisycmıda görüşülmesi 565 

— Bursa Milletvekili Sadretbin Oanga 
ve 9 arkadaşının, IKiIge Tiyatrolarına ait 
2/254 numaralı kanun teklifinin havale 
olunduğu komisyonlardan seçilecek 3 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesi 616 

— Eski eserlere ait 1/85 esas numa
ralı kanun tasarısının havale edilliği ko
misyonlardan seçilecek 3 er üyeden nıt-
rulu bir Geçici Koıniisyonda görüşühııcsi 286 

— Konut Kanunu tasarısının havale 
edildiği .komisyonlardan seçilecek 3 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesi (1/190) 615:616 

— Millet Meclisi idare Amirlcri'niu, 
21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununda değişiklik yapılması ve bu 
kanuna geçici üç madde eklenme» hakkın
da (2/289) esas numaralı kanun teklifinin 
havale olunduğu komisyonlardan seçile
cek 3 er üyeden 'kurulu İsir Geçici Komis
yonda görüşülmesi 565 

— Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna iki ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısmın, Genel Kurulun 9 . 2 . 1970 
tarihli 43 noü birlesimfinde kurulmuş, bu
lunan Geçici Komisyona havalesi 565 

MEClJS ARAŞTIRMASI ütfERGELEEt 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin -kal
kınma planına ve ulusal çıkarlarımıza uy
gun olup olmadığını araştırmak ve meyda
na gelen aksaklıkları tcsbİt etmek üzere 
bir,Meclis araştırması yapılmasına dair 

— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'-
ın; orman köylüsünün içinde bulunduğu 
ekonomik çıücmaza bir çare bulmak ve or
man içindeM bu köylerin kalkınmama ee-
belüııi tesbit etmek maksadiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi 618:619 

— Van Milletvekili Salih Yıîdız'm, 
önergesi (1.0/9) 407:413,56ü :fi94 : hayvancılığımızın geliştirilmesi ve hay-
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Sayfa 

vaııeılskla geçinen yurt bölgelerinin ve 
yurttaşın refaha kavuşturulması için ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir 

— A.P. Grup Başkanvekili Orhan Eren'-
in, Genel Kurul çalışmalarına 13 . 2 . 1970 
gününden 23 . 2 . 1970 Pazartesi gününe 
'katlar ara verilmesine dair önergesi .156 

— A.P. Grııpu Başkanvekili Saibri Kes-
kin.in, Hükümet programı üzerindeki 
görüşmelere başlamak üzere Birleşimin 
12 . 3 . 1970 Perşembe günü saat 10,00 a 
bırakılmasına dair önergesi 387 

— Adalet Partisi Urup Başkanveklile
rinin, Birleşime 23 Mart 1970 tarihine ka
dar araverilmesİTie dair önergesi 554:555 

— Grup başkanvc ki İlerinin, Çarşam
ba günleri saat 15,00 - 17,00 arasında Mec
lis araştırması ve genel görüşme ve 17,00 -
19,00 arasmda da sözlü soru önergelerinin 
görüşülmesine dair önergesi 387:388 

— İçdl MiHetvcikâln Cftlsul Ka.rg.ih'-
nm, 2/212 esas numaralı 'kanun teklifinin, 
içtüzüğün 36 ııeı maddesi gereğince, gün
deme alımım sına dair önergesi. (4/53) 693 

— İmar ve iskân Bakam Hayrettin 
X ak i br> Şili'min, 1/190 esas numaralı ka
nun tiv-i.'îraıınn havale edildiği komis
yonlardan sekilecek 3 er üyeden kurulu 
bir geçici komisyonda görüşülmesine dair 
dair önergesi (4/52) 615 

— izmit* Milletvekili Şükrü Akkan'-
ın, (2/20) eü»s numaralı .İtamın teklifinin, 
gündemin «Ila'kîannda ivedilik 'kararı ve-

Adalet Komisyonu raporları 
— Akyıazı 'ilçesi Merkez Yerni'k'öy'ü 

han« 18, cilt 8, sayfa 125 te müfıısa kayıtlı 
Hülseyinoğlu Fahmıa'dan olma 13 . 9 . 1940 
doğuımiu Kemal Ulıutköyîü'niin, ölüm ee-
sMüs-nıa ftaürptınlması hakkımda (3/47) 

Sayfa 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/7) 347:371,388:407 

rilen işler» arasına alınmasına dair öner
gesi 340:341 

— izmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
m, (2/2J) esas numaralı kanun teklifinin, 
gündemin «Haklarında ivedilik 'karan ve
rilen işler» arasına alınmasına dair öner
gesi (2/21) 340 

- - Millet Meclisi idareci Üyelerinin 
(2/289) esas numaralı kanun teklifinin 
havale olunduğu komisyonlardan seçi
lecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi 
(4/50) 565 

— Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'
un, (1/85) esas numaralı kanun tasarısı
nın havale edildiği komisyonlardan seçile
cek 3 ev üyeden kumlu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine tlairönergesi (4/49) 286 

— Plân Komisyonu Başkanı Nuri IV; t - . 
yar'ın, (2/2-9, 30, 178) esas numaralı ka
nun tekliflerinin öncelik ve ivedilikle gö-
rüşülmelenne dair önergesi. 178:179 

— Tokat Milletvekili ismet Hilmi LSal-
eı'nın, ti/83 sayılı sözlü sorusunu geri 
aldığına dair Önergesi. (4/54) 692 

— Ulaştırma Bakanı Nahit Mente-
şe'nin, (1/211) esas numaralı kamun ta
sarısının havale olunduğu komisyonlardan 
seçilecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi 
(4/51) 5&> 

— IJe*vle*t m'&mıurrlan- aylıkHannınn- tev
hit ve teadülüme dlair olan 3659 saryuh 
Kamuna bağılı (1) saryıılı cetvel ile taAbl 
ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne 
yemi kadrolar eldenrme&nie dafir kanun 
tasamı halkacımda (1/180) 641,661 :674 

RAPORLAR 

http://Ka.rg.ih'-
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— tamlir ilime bağlı Çeşme 'ilçesinin 
Merkez Çiğlik fcöyijı nüfusuınun 101 hane, 
7 cilt ve 45 nci sayfasında kayıtlı Şük-
rüoğlu, Zehra'dan doğmia 10 . 8 . 1929 <d«o-
ğumhfc Maıhmut Yeüı'ih, ödüm cefasına 
çarplnrlırnıasma dalir (3/51) 337 

— Van/m Gürpınar fflçe&i Hoşap bu
cağı Işıfcpın&r Köyü haine 37, cilt 5, 
sayfa 52 de kayıtlı Necımettintoğ'lu, Emi-
ne'denı olmial 1 , 1 . 1947 doğurmin Nmet-
rfcin Kahranıam'ın, Ölüm cezasına çarptı-
rilmıabı 'halakırKtaı (3/46) 3 

— Yalvac'ın Tofamakçrk köyü hane 90, 
cîSt 22 sayfa 140 dıa nüfusa kayıtlı, AH 
Oannanioğlui Ayşeldert doğma 9 . 11 . 1948 
doğumlu Hüseynin Sesli'nin. ölüm' cezası
na çarptırılması hakkımda (3/1-59) 337 

— Zonguldak Mîlletvebiîli Kevni Ne-
dimloğBu ve 10 arkadaşının, Yargıtay 
TesMlâtma .raportör kadmLavî eMen-
ntesünıe ve 3656. sayılı Devlet Memurları 
ayhküSarınııi! tevhit ve teadiilüıve dair 
Kanıma bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let B&kaınlhğı bölümümde değişiklik ya-
pihnasıım dlair ikamuni teklifi hakkında 
(2/326) 174,621:623,660:661 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 

— 1969 yılı Bütçe Kanıuınıunn'a bağlı 
(A/l) ve (A/2) 'İşaretli cetvefllentn* Millî 
Eğfttim: ' Bafcanliığıı ıkusaıaüıida 25( <00O 000 
liralık aikıtaırmıa yapıiltmaısı haıkfkınd'a W 
nun fcasansına dıair (1/207) 247:248, 

268:271,286,323:326 
— 1970 yılı Bütçe kamınu1 tasarısı ve 

Bütçe Kamna Komisyonu. raporu ile 1970 
yılı Bütçe 'kutnunu tasarısında yapılan 
değişikliğe'dair (1/3) 4:24, 

24:70,76:103,103:147,148:151 

— 1970 malî yuh genel ve katma büt
çeleri (kıanunl*a§ıınıcaya kadar Devlet 
haraamıal aranan yapi'lmateıım ve Devlet 
geliri erlinin taırh, tahakkuk ve tahsîlinıe 
yetki ve rai 'kamım taısaram'a dair (1/206) 201, 

205:240,24'1 :*t4 
— İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli eet-

Sayfa 
veillde değjşdık!lfi!k yapılması haldkında ka
mun Haşarısına dair (1/188) 248,271:272,2781: 

279,286:298,327:329 
— Orman Genel Müdürlüğü 1969 yıli 

Bütço KamuMam» baığh (A/3) ve (B) 
işaretli cettveflUarde d'eğişîfkılik yapılıması 
hakkında laamam tasaneıma dair (1/196) 247, 

267,273:275,286,319:322 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

— Ankara Mffie*vıekıillBl M. Keımtafl Yıl
maz ve 2 (ankadJaçınıuı, 28 Şubaıt 1959 ta
rihli ve 7245 sayılı Kjamunam' 1 rucd mad
desiyle 14 Ocalk 1938 tarihli ve 3312 sa> 
yıllı Hariciye Vekâfefî Teşkilâtı Kaımı-
ntma eMenleftı maddemin! d'eğişlAriilimeısi-
ne, mezkûr 3312 sayılı Kanunun; 4 ncü 
ınüadde f̂ne bir fıkra «klenımesiine ve 30 
Haziran 1939 tarüıllii ve 3656 sayıl'ı Kkfnw-
na bağlı (1) sayrh cetveJiın Dışişlferi 
BakamÛığı kısmıma bâzı ıkıaıdrerîar ekfenıme-
fidııe dair kanun teklifli hafakanda (2/110) 677 

Geçici Komisyon raporu 

— 17 Ocak 1963 feurih ve 144 sayılı 
Uçjiış Hrzmıettf'eri Taanıinıat Kanumrartıuı bâ
zı maddelerinin değıiştirümesiııe dair laa-
nun tasarısı haMsında (1/186) 641 

İçişleri Komisyonu raporu 

— l>e-vlet miıamıııır'lıarı ayihklarınıin tev
hit ve teadüUütnie idair olan 0656 sayıüu 
Kamuna bağlı (1) sayılı cetvel fille tadlil ve 
eklerinin içişleri Ba'kanJİığı merktez ve illıer 
memurları 'kısmında değişildik yapılması 
hakkımda kanun taRansıııa dair (1/132)» 201, 

294:298 
Oumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Komisyon 

lanndan kurulu Karma Komisyonlar raporları 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
'kapıcıların tş Kanunnı loapsamına -alaımmıa-
sı no dair kanun teJkÜlifi ille eski îstaribull 
Milletvekili Kaya Özdem'ir'İn, 931 sayılı iç 
Kammııruuın 5 nei nnatldesûniın değîştiımlımo-
si ve bn 'kamıma bazı hükümler ilâve e-dil1-
me&t hakfanıda teanıum telklifiine dıadr Cmm-
hımiyet Senatosu ilgili kıamisyo'mı lUe Miillrt 



Meclisi Çalişma Komisyonundan seçilen 
4 er üyedten kuruıkı 2 ranmıarah Kanma 
Kovmnsy<m rapam (2/186) 599 

Mafliye Komisyonu raporları 

— Saımıaun MIHfetvekilâ İtym Kihç ve 
13 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sos
yali Yardım Bakanlığı teşkilât ve menıu-
ritaıl Kaınuııutna ek kamın teklMiDe -dair 155, 

185:198 
— Traibzîon MiılUîetvteıMli SeJâtoaltttıhı Gü

ven ve 18 <ar5naidaşı île, Tralbaan MM'ötJveMlî 
Ahmet Şener'ini, Türkiye Çocuk Esirgetme 
RiKnamıturan bâzı ver/giilefrden ve bütün hjaıre 
ve «Kimilerden muaf tultulmasına daSr ka
nun teklifli hakkımda1 (12/239, 2/271) C71 

Meclis Hesaplama İnceleme Komisyonu raporu 

— MfiJİlelt MÖO&İ, OmmlmıAıaşkamllığı vw • 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yîh Kesikı-
belsahı hakkında (5/1) 332, 

341;342 

Mülî Eğitim Komisyonu rapora 

— Ankara Üniversiteli kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadro
ları hakkında kanun tasarısına dair 
(1/166) 677 

Mîllî Savunma Komisyonu raporları 

— 1076 sayılı Yedcksubay ve Yedek 
Ask<îrî Memurlar Kanununun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna 
geçici bir madde ilâve edilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/27) 283 

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Zerin TÜzün'ün, Millî Eğitim Bakan
lığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları 
öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 1004 
sayılı Kanunun 1 nei maddesine 2 ek mad
de ilâvesine ve geçici maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili ismet Angı ve 10 arkadaşı
nın, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim okulları Öğretmenlerinin 
intibakı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 

Sarfa 
1064 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesi ve Niğde Milletvekili M. 
Nuri Kodamanoğlu'nun ve Cumhuriyet 
Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Bakanlığı 
Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakları hakkındaki Ka
nuna ek kanun tekliflerine dair (3/4. 
2/61, 2/131, 2/151} 73 

— Eskişehir Milletvekili îsmet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Res.it 
Ülker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf veteriner hekimlere de tazminat ve
rilmesi hakkmda kanun tekliflerine dair 
(2/18, 2/157) 78 

Plân Komisyonu raporları 

— Amasya tski Milletvekili Nevzat .?«• 
ner ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, 6122 sayılı Kanunun 4 neü mad
desiyle değişik 5434 sayılı Kanunun 66 neı 
maddesinin (B) fıkrasında değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb
rure Aksoley'in, 5434 oayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 74 neü maddesinin 
4 ncü fıkrasından sonra bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifin* dair 
(2/219) 298:81» 

— Ankara Milletvekili U. Kemal Yıl
maz ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 1959 ta
rihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nei mad
desiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sa
yılı Hariciye Vekaleti Tegküâtı Kanunu
na eklenen maddenin değiştirilmesine 
mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ve 30 Hatı
ran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Dışigleri Bakanlığı 
kısmına bâzı kadrolar eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/110) 677 

— Ankara Milletvekili Oğuc Aygün 
ve 8 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Tegküât ve me
murları Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren 225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 
4862 sayılı Kamına bağlı (1) sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına dair kanun tek
liflerine dair (2/30, 2/187) 72:73,179:185 

http://Res.it
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Sayfa 

— Ankara Üniversitesi kumlu? kadro-
lan hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kad
roları hakkında kanun tasarısına dair 
(1/166) 677 

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakan
lığı Meslekî re Teknik öğretim okulları 
öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 1064 
sayılı Kanunun 1 nei maddesine 2 ek mad
de ilavesine ve geçici maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkadaşı
nın, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 
1064 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesi ve Niğde Milletvekili M. 
Nuri Kodamanoğlu'nun ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mcbrure Aksoley 
ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Bakanlığı 
Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin İntibakları hakkındaki Ka
nuna ek kanun tekliflerine dair (2/4, 
2/«l, 2/1S1, 2/151) 73 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora v« 5 arkadaşının, 444 sayılı 
Kanunun birine] maddesine bir fıkra eklen
me» hakkında Kanuna dair (2/229) 247 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne 
yeni kadrolar eklenmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/180) 641,661:674 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve 
iller memurları kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/132) 201,294:298 

— Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
9 arkadaşı İle İstanbul Milletvekili Re^it 
Ülker'in, Silahlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf veteriner hekimlere de tazminat ve
rilmesi hakkında kanun tekliflerine dair 
(2/18, 2/157) 73 

— Maraş Milletvekili Atillâ İmamoğ-
lu ve 2 arkadagının, 265 sayılı Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Kanununa bes madde 
ve bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/222) 599,619:621 

— Samsun Milletvekili Uya» Kılıç v« 
13 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurin 
Kanununa ek kanun teklifi hakkında 
(2/29) 155,185:198 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan1-
ın, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayıb Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değişti
rilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde, 3017 sayılı Kanunun 
60 ncı maddesinin tadili hakkındaki 
6942 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair ve 
Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 8 ar
kadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurları 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri 
hakkında (2/30, 2/187) 72:73 179 ;185 

— Trabzon Milletvekili Selâhattin Gü
ven ve 18 arkadaşı ile, Trabzon Milletve
kili Ahmet Şener'in, Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun bâzı vergilerden ve 
bütün hare ve resimlerden muaf tutulma
sına dair kanun teklifi hakkında (2/239. 
2/276) 677 

— Zonguldak Milletvekili Kevni Ne-
dimoğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay 
Teşkilâtına raportör kadroları eklenmesine 
ve 3656 sayılı Devlet Memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bö
lümünde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifine daîr (2/226) 174,621:623,660:66i 

Sağlık ve Sosyal Tardım Komisyonu raporları 

— Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 
8 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sos-
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Sayfa 
yal Vardım Bakanlığı Te;kiIAi ve memur
ları Kanunıımın bâzı maddelerini değişti
ren 225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 4£fii? 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yanılmasına dair kanun teklif
leri hakkında (Ü/30, 2/187) 72:73,17!):1H5 

— Samsun Milletvekili tlyas Kılıç ve 
13 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık vo Sos
yal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurin 
Kanununa. ek kamın teklifine dair (2/20) 155, 

IH5:1 î)8 
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 

ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
ııı, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayıh Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değişti-
rilmesine dair olan 48fi2 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde, 3017 sayılı Kanunun 
60 ncı maddesinin tadili hakkındaki 
6042 sayıh Kanının bağlı kadro eetvelle-
i'inde değişiklik yapılmalına dair ve 
Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 8 ar
kadaşının, 8017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurları 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 

Sayfa 
Sanayi Koimsyonu raporu 

225 ve fîîîl sayılı kanunlarda ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri 
hakkında (2/30, 2/187) 72:73,179:185 

—• Cumhuriyet Sona tosa Balıke;ıir Üye
ni Mehmet (Kiler ve 32 arkadaşının Tica
ret ve Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaki' o> «Ticaret Borsaları» ve 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticai et Oda
ları, Sanayi Odaları ve Tİearet Borsaları 
Birliği Kanununun. bâzı maddelerini de
ğiştiren kanım teklifine dair (2/59) 293:294, 

342 :347 

Ticaret Komisyonu raporu 

— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Güler ve 32 arkadaşının Tica
ret ve Sanayi Odalan, «Tİearet Odaları» 
«Kanayı Odaları» «Ticaret Borsaları» ve 
Tİearet ve Sanayi Odaları, Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Kanılınınım bâzı maddelerini de
ğiştiren kanun teklifine dair (2/59) 2!)3:294, 

342 :347 

»AYIN ÜYELERLE İLGÎLÎ ÎŞLER 

a) Disiplin cezalan 
— Ordu Milletvekili Orhan Vural'a 

•taHbSh otezası veril'mesi 484:4®7 

>b) İzinler 

— «Adana iMiMetrve'kili Fa<zi!İ Gıü'leç'-e 
rain verilmesi (3/216) 339:340 

(3/324) 613:615 
— Adana M'illıetovekiili Tungıut Topaloğ-

lu'na izin veril'mtesi- (S/324) ıÖ13:'615 
— Ağrı MiHlettvekili Albdülkarim Baya-

zıt'a isin' yerümtfsi (B/205) 256:257 

— Ağrı Milletvekili Kasım iKüfrevi'-
ye kinverilmesi (6/3.16) 339:340 

(3/324) 613:015 
— Ankara Milletvekilli Kamall Yı-Im-az'a 

izm verilmesi '(B/205) ' 206:2517 
— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-

pınar'a izin verilmesi (13/324) 013:615 

— Diyarbakır Milletvekili Necmettin 
'G-önenıc/e iızin verilımesi ı(3/324) 6fl3^0J6 

— Erzurum Milletvekili Naci G*acırıoğ-
l u W iızin -verilrtnesii (3ı/3t24) 013^6115 

—• Öiini'ügajıe MilfetlvskdM 'Necati Alpla 
iain verilmesi (3/32(4) 4H9T8(15 

— Hatay Mal'İBtfrekili Mehmet AsÜam'a 
izin verilmesi (CÎ/324) 613:6H6 

:— fçel Millettivekili Maahar Amksaaı'a 
izin ve-riıLın'esi (3/4)24) «13:615 

— îstambnl Mifllatveki'lî Aibdıürraihlmıaını 
Şeref Laıç'a izin verilmesi (8/3214) 013*lft 

— istanbul SMiıUebvelijiilî örfhan Eyüib-
oğLu'na izin verÜımesi (3/205) 256:257 

— IstanfbiTİ MHlietSvekili Meftımet Ali 
A,yfl>ar*a izin verilmesi -(Ö/334) 613:015 

— izmir MiMetlvekili Şevket Adalan'a 
izin veruLmıesi (3/205) 256:257" 
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Şayia 
— Konya MiÜllottvelkülli t Etem Kılneoğ-

lu'n-a izan Terilıaeai (3/205) 286:257 
— Maras Milletvekili M-elhmet özdal'a 

k in Tenümesi (8/324) 613 :61Ö 
— 'MaHdin MffltetörıMli Albdlülkadir 

özmen'e iain verlmesi (3/334) 6üı3:015 
— Samsun (Maflletvebitli ismet. YalçK-

n*r'e izim veriitanıosi '(3/33*) • 613 *16 
— Samsun !MGilQjOttv«Mli N«£î« YKUVUE-

-fcuırt'a Ma. serilmesi (S/304) 643:615 
— eSnıop Mfflötıvckİli Tevffifk Fikret 

övıet'e ton verilmesi (13/334) 013 :«lö 
•— Sivas MüMetvekili Hüseyin Çınar'a 

izin verilmesi (3/210) 339:340 

Sayfa 
— Van MÎMıeüvekiH Fuat Türiooğ'lu'-

na iskı verilmesi (3/924) 613:615 
— Vaın MSEtetveMd Kinyas Kartal'a 

ten verilmesi (3/205) 260.457 
— Zonıg-uıldak Milletvekili Fevai Fırat 'a 

Ma verilmesi (3/206) 256:267 

o) ödenekler 

— Bâr toplantı gnOımda îkâ aydım fazla, 
irin <aüan tatanibul MillebveMli Mefhlnuet Ali 
Aybar'ın Meneğinitı verilmesi (3/226) 015 

— Bir 'toplantı yılımda iki aydıaını fazla 
izin allan Van 'Mffieövekili Künyas Kartal 'a 
ödenıegMın veriltmesi (3/200) 257 

TASAMA 

— Adama MMefcvetoHd Cevdet Atoçalı'-
nın yasama dokunuılnnaaflığıı (13/209) 936 

— Ağrı Milletvekili Afodluilkeriım Beya-
Brt'm yasama dokunulmazlığı (3/201) 247 

— Amikara Milletvekili Hbrahim öiioe-
oğlufaun yasama dökıuıiMiIınaıslığı (3/190) 72 

(3/810) 336 
— Aıı&a^a MüMLerttvefcilî Osman Soğuk-

pımar'ın yasama dokumulmıaKbğı (3/1819) 7® 

— Aydım Mdlıletvekâlli Fikret Kayaalp 
T-urih-anıgül'in yasam» dbkuaııalımaızlığı 
(3/312) 936:337 

— Aydım Milletvekili Mehmet ÇelikSn 
yasama dokmıulımazhığı (3/211) 306 

— (Bilecik MilflötJvtekffli M-dhtroet Eı^JH'-

ün, yasama dokunuLmaalıığı (3/219) 4Û9 
(3/322) S99 
— Etennızli Ma!lle4ıv<efkdiuB Fuat Ama'nın 

yasama dokunulmazlığı (9/1911) 72 ' 
— Kayseri MîüileftvekîıU Mehmet Yüce-

ler'in, yasama dflkıanmflimıajzhğı (3/228) 50î> 
— Konya Müflıertfvekiıli 'Baha MiMıerrls-

oğhı'nıum yaşatma dlftkuınralm'a^lığı (3/2M3) 367 
— Mardin MületivekiM AMurpahinı 

Türk'ün, yaşanma dtokurıuilımasz'Iığı <(3/2ü.t 337 
••— Nîğdie MBletiveMLi Avmi Kavurtma-

enoğla'nıuai', yasama idBûeumu'Lmflialıığı (3/288) 677 
— Siıvaa Mj!İ!leWekiili Eferetaa Selçuk 

Kangal'ım yasama flökaMiuIlmadlığı (3/192) 7"2 
— Tekiftlağ Milletvekilli Yılmaz Aipaa-

lan'aı yasama dtokurai'tlmaizlııh (3/202) *247 

SORULAR VE CEVAPLAR 

,1 — tf<?Z£tf SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

— Lftasribul Milletvekili Becit Ülfeer'-
in, 27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gaze
tesinde yayıoılaman mektuba dair Adalet 
ve İçişleri takaTilannudan sözlü Bormsu 
(6/7) 695 

Barbakandan 

— Antalya MiU>efevefkili İhsan Ataöv'-
ila, 10 Kasım 1969 ttoarihiude yayımlanıan 
tel evissymı programlıma ve yaıpılan açık 

oturuma dair Başbakandan sözlü «orana 
(6/10) fi98 

— Çorum Müiebvefcili Caihit, Angı'mn, 
5 Şubat 1970 tarihli TIh» Gaaetasinde 
«Çoram'ıuı GÖkçaım köyü nasıl cezalandı
rıldı» 'başlıklı yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/119) 247 

Bayındırlık Bakanından 

— Niğde Milletıvakili Mevlüt Ocatecı-
oğrlu'nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağhyacak 
yohın yapımının durdurulma sebebine 
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Sayfa 
dair BayımdırîıSk Bakanından »özlü BOTOSU 
(8/5) * m 

— Sürt .Milletvekilli Mebmeit Nebil 
Oktay'ın, ulağıma (kapalı olan Sürt yoffla-
mna dair Bayındırlık Bakamımdan eöalıü 
•ormu ('6/8) 696 

Devlet Balkanından 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ıfair gazetede yayiMlanan «Diyanet îşterf 
Başkanı -fetva Tevdi» fbaçlıkh yazıya dair 
Devlet Bakanından sözlü »orusu (6/118) 72 

— Trabzon MMettnreârili Ali Rus* TJzuü-
or'in, buoaik ve feöylardefci imamı - hatip 
(kadrolarının staJhsiıs ve tevziine dair Baş
bakandan aonısm ve Devlet Bakam Hüsa-
ımıettm AıtıaİbeyıM'nin sözlü cevalbı 06/11) 098:710 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Niğde Mi&rtJvakilıi iMevüit Ocakeı-
oğlu'nın, Niğde'ye ibağlı Aksanay ilçesinin 
Uluutmak projesi hakfanfâa »e düşünfüMü-
ğüree fifo&r sorusu ve Enerji v« Talbâî Kay
maklar Balkanı Sabit Osmıam Avcılnın aöz-
iKi cevabı (GJ6) 6Ö3J695 

Adalet Bakanından 

— Aydın Milletvekili 'M. Kflmal Yıl-
maz'ın, ceBaefvterinlde ıgöravJli (bulunan gar
diyanların durumun» dair sorusu ve Ada
let Bakımı Ziya önder'üin yaeılı cevabı 
(7/66) 419:420 

— Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
Tİt'm, özel bir telgrafın akılarak bakan
lık ilgililerinee okunduğuna dair sorusu 
ve Adalet Bakanı Ziya öoder'ÎH yazılı ce
vabı (7/98) 423:434 

Barbakandan 

— Konya MiHetvefkİH Vefa Tanır'ın, 
Yüksefe Deoıeitleımfl Kurulundaki topla tâ-
ymılere dair Başbakandan yazih sorusu 
(7/113) 544 

—. Samsun Milletvekili Musftafa Bo
yarın, 5 Şubat 1970 tarihinden itibaren, 

Sayf* 
İçişleri Bakanından 

•-~ Gaziantep MiUıetvelkild Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, Güney - Doğu illerini foirbi-
rina bağlıyan yollarda, (kaıoaikçılığın «men 
ve takibi için anama yapan resmi 'kişilere 
dair İçişleri Bakanından gözlü sorusu 
(6/120) 426 

— tsitanM Milletvekili Regflt Ülkerttn, 
27 Ekim 1969 tanÜnİİ 'Günıaydra Gazete-
sinide yaymlaııan mdktuıba dair Adalet 
ve içişleri bakanlarından sözlü Borcusu 
('6/7) 695 

— Sürt Milletvekili M'öhımöt Neibil 
Oktay'ın, Siirt'te vuikuta .gelen .asıayişöiz-
İlk olayları hakkında m düşünüldüğüne 
dair sorusu ve içişleri Bakanı Haldim Men-
teşeoğltufaun BfâzM «avalbı (6/9) 695:698 

Ulaştırma Bakanmdan 

— istanbul Milletvekili Eşretf Derite-
çay'ın, 1 Ocak 1968 den bari Devlet Demir
yolları Genel MüdıurKiğünoe satılan ama
lara dair Ulaştırma Balkanından sözlü so
rusu (6/121) 544 

hangi milletvekillerine hanıgi banikadan ve 
nse kadar kredi verildiğine 'dair Başbakan* 
dan ya«ıîs ısorusu (7/112) 428 

— Sinop Milletvekili Tevfiık Fikret 
ÖVot'in, Devlet Demiryollıarınea bir gahıa-
tan satınalınan aröaya ve -ödemeni para mik
tarıma dair Barbakan ve Ulaştırana Baka
nından yazıh sorusu (7/108) 72 

Bayındırlık Bakanından 

— Denizli Milletvekili; Fuat Aveı'-
nm, Draiiî'zB'yi Uşak'a başlıyan yofoın etüt 
ve projtıl'enine dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakam Turgut G-ül'ez'in yazılı eevfi'bı 
(7/11) 156:157 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nnı, 
Mut - Gülrrar - Aydıncık yollarının asfalt
lanmasına dair sorusu ve. Bayındıriıik Ba
kam Turp^ıt Gülez'in yazılı cevabı (7/72) 168: 

H — YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 



— ı»~ 
Sayfa 

Çalışına Bakanından 
— Burdur Milletvtfrilİ Nıaıdiı* Yavuz-

kan'm; Burdur Mil hudutları ilerisinde
ki g-öllerin meydana getirdiği taşkınla-
rın önlenmesûne dair İmar ve IsCcân, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar, Çalışma ve Köy ta
leri balkanlarından yazıtı sorusu (7/109) 247 

Devlet Bakanından 

— G-azâantsep Milljetveîkili Alî İhsan Oö-
ğüş'ün, teşvik fonundan, kredi alan firma
lara daifr Baş'bafkandan olan sorusuna Dev
let Bakanı Refet Se^gin'in yazılı cevabı 
(7/94) 422:423 

— Muğla Milletvekili Ahmet Bırklan-
h'nm, TRT Kurumunun İdare Meclisi üye-
lieni ile diğer personeline dair Başbakan
dan olan sorusuna Devlet Balamı Turhan 
Bilginin yazılı cevabı (7/62) 415:418 

Dışişleri Bakanından 

— istanbul Mfil'ktvoMli Sezai Oekunt'-
un, Dışişleri Bakanının, bir pisüroposl'a ye-
mOik yiyip yemedi; ğine ve yemekte geçen 
'konuşmalara dair Dışişleri Balkanından ya
zılı sorusu (7/114) 544 

— Uıtfa Milletvekili Necati Aksoy'un, 
Suriye'de haık ve menfaatleri 'bulunan va
tandaşlarımıza ve Suriye TÜIeıtin Moîte edi
len paralarına dair sorusu ve Dışişleri 
Balkanı İhsan 'Sabri Çağlıyangıil ile MtılSye 
Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevapları 
(7/41) 157:158 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Burdur Mİllatvedrili Nadir Yavuz-
kan'ın; Burdur iliî hudutları ilerisinde
ki göllerin meydana getirdiği taşkınla
rın önlenmesıin'e dair İmar ve İskân, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar, Çalışma ve Köy İş
leri bakanlarından yazıh sorusu (7/109) 247 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, 
tütün fiyatlarının tesbit ediligâne dair so
rusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet 
İhsan Birincioğlu'nun yazılı cevabı (7/88) 421: 

8tyf» 
— Yozgat M'HİCtvelkiÜ İsmet Kapıaız'-

ın, Yozgat'ta 'sçılaeaik olan 'bira fabıükaaı-
na dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Baka
nı Ahmet İhsan BirMicitığra'nun yazdı ce>-
vabı (7/105) 426 

İmar ve İskân Bakanından 
— Adana Milletvekili Turgut Topal-

oğhı'nun, Ilüjer Bankası Genel Müdürlüğü 
ök buna inşaatına dair sorusu ve İmar ve 
İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun 
yazılı cevabı (7/77) 169:171 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm; Burdur M hudutlun ilerisinde
ki gollerin meydana getirdiği taşkınla. 
rın önlenmesine dair İmar ve îdkân, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar, Çalışma ve Köy İğ
leri balkanlarından yazılı sorusu (7/109) 247 

Köy İşleri Bakanından 

— Bolu MilletveMM Kemal Damir'in, 
Bolu'nun Kıbrısçık ilçesine bağlı Deveci 
köyü yolunun inşasına dair sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nm ya
zılı cevabı (7,1) 414:415 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm; Burdur üii hudutları içerisinde
ki göllerin meydana getirdiği talkınla
rın önlenmesine dair İmar ve İ^kân, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar, Çalışma ve Koy İs
leri balcanîarıııdan yazıli florusu (7/109) 247 

Maliye Bakanından 

— İçel Mil'letvelküi Ce>âl Kargılı'nın 
Ankara'da bulunan, Tanm Kredi Koope-
ratlifleni Yardımlaşma Derneğinin, gübre 
satmalıma yetlrisd'nin bir kararname üe kal
dırılış sebebine dair Maliye, Tanm ve Ti
caret-hakan'lanndan yazılı sorum (7/117) 595 

— İzmir MMktveÜdili Kemal ötıder'İıı, 
Türkiye'nin Ortak Pazara geçmesiyle uğrı-
yacağı gümrük gelirleri kaybının hangij 
'kaynaktan karşılanacağına daıir Maliye 
Bakanından yazılı sorusu (7/107) 72 

— Urfa Milletvdküli Necati Aksoy'un, 
Suriye'de haîk ve menfaatleri bulunan va
tandaşlarımıza ve Suriyelilerin bloke «di-
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Soyfo 

letı paralarına dair sorusu ve Dışişleri Ha
kanı ihsan Salın Oağlayangi'l ile Maliye 
Bıikanı Mesut Erez'in yazılı cevaplaıı 
(7/41) 157:158 

Millet Meclisi Başkanından 

— İçel Milletvöhi'ld Celâl Kargıh'mtı, 
1901 yılından beri Millet Meclisi üyelerin
den kimlerin mal beyannaımesi vermedi
ğine dair sorusu ve Mîllet Meclisi Başka
nı Ferruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı (7/84) 172 

Millî Eğitim Bakanından 

— Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Malatya Erke/k Sanat Enstitüsünde 
elektronik şube açılmasına dair sorusu re 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı 
cflva-bı (7/101) 424:425 

— Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Malatya, iaşesinde boş peçen ders
lere dadı* sorusu ve Mîllî Eğitim Balkanı 
Orhan Oğuzum yazılı cevahı (7/103) 425:426 

— UîjBİk Milletvekili AdSl Turan'in. 
1965, 1966 öğretim yılında Eğitim Enstitü
sü pedagoji bölümünü oku] dışından biti
renlere dair sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Orhan Oğuz'un yazıîı cevabı (7/69) lfi7:168 

— Uşak Milletvekili Adil Turan'm. 
boykot nedeniyle içten e] çekfcirillıen öğret
menlere dair Millî Eğitim Balkanından ya
zılı sorusu (7/116) 599 

— Uşak Milletvekilli Adil Turan'm, 
orta dereceli okullarda vazife gören öğret
menlere ödenen ok ders ücretlerine dair 
sorusu ve Millî Eğitim Baıkam Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/67) 166 

— Uşak Milletvekili ÂdtÜ Turan'ın, 
Şe'bimkarahiısar İlköğretim. Müfettişinin du
rumuna dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Oğuz'un yazıliı cevabı (7/68) 166: 

167 

Millî Savunma Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt'-
ıın, Millî Savunma Balkanının, NATO ve 
»tratcjfett ile ilgili olarak basına yaptığı 
açıklamaya dair Millî Savunma. Bakanın-
dan yazılı sorusu (7/113) 544 

Sayf* 
Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanından 

—• Afyon Kanthtaar Mi'lltetvekiM Süley
man Muthı'nun, Dinar Kazası Ç/içektepe 
köyündeki salgın hastalık içki rte gibi bir 
tedbîr alındığına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bavkanındnn yazılı sorusu (7/110) 247 

— Aydın Milletvekili M. K«nıal. Yıl-
maz'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Baklanından yazıl'ı soııı-
su (7/119) 599 

— İçel MMletveMli Colâl Kavgıih'mıı, 
Mut - Erdemli ve Gülnar ilçelerinde bir 
Devlet hastanesi açılmasına dair sorusu 
ve Sağlıık ve Sosyal Vardım Balkanı Vedat 
Ati Özkan'ın yazıtı cevabı (7/81) 420:41i 1 

Tanın Bakanından 

— Ayılın MilletYeMfli M. Kemoil Yıl-
ımaz'm, Ege bolgesinlde mevsim fjaırhla.rın-
dan zarar gören zeytin miiötahısılınijn Ibore-
lanmn faizsiz tatoJilje bağılanmasınm dair 
Tarrnı Balkanından yaızıh sorusu (7/118) 59*.» 

— İçel Milletvekili CelM KJamgıh'ımı, 
Anlkaralla •bulunan Taran Kredi Kbopero-
tHSIeri Yaı*dvml«yma Derneğiinin, 'gübre 
flatınHÜma yobkMnin fbİr lkaramıun« ile kal
dırılış selbeMne idiair 'Malîye, Itarım ve 
Ticaret Bakanlarından yaızıh SUMIIS.II 
(7/117) 509 

— Konya MffillletivelriK Sakli Kaçanın, 
Konya'ya, ait meteoroloji ra/porlantım 
veı^lmeme nedenine Idaâr sorusu ve Tanın 
Balkanı lllhalmi Ertom"în yazılı oeralbı 
(7/64) 419 

Ticaret Bakanından 

— Ankara Miltfcfrvekili Otaman Soğukpı-
nar'm, Eisko Birlik yönetieilıeıriınGn 6772 
saiyılı Kanunu uygulama şefcbme dair 
Ticaret Bakanından yaızıh donusu (7/106) 72 

— İçel MiMettvelciiİ Celâl Kargılı'nın, 
Ankara'da bulunan Tarım Kredi Kcwpe-
raıtiflepi Yandımlaşma Demeğimin, gülbre 
Ratınalma yetikisinıbı bir kaırarnalme ile kal-
dınhş selbebine dair Maliye, Tarım ve 
Tiear<ett Balkamlarınıdaın yazılı sorusu. 
(7/117) 599 

http://sumiis.ii
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TASARILAR 

Sayfa 
yııi't -dışından gönderilen paraların, alıcı
sına zamanlınla ulaştırılmama»] sebebine 
dair Ulaştırma 'BakanunkUuı yazıllı soru-
su (7/120) 59» 

— Sinop "Aüllefcvdkiri Tavfik Fikret 
Övet'iıı, Devlet Denıitrydllarınea bir şahıs
tan satınalınan atmaya ve ödenen para 
miktarına dair Barbakanı ve Ulaştıımıa 'ba
kamımdan yazılı sorusu (7/İJ08) 12 

— Trabzon Mlillota-elcili Alhınıct Setl
erim, Doğu illerine yapılan tren seferleri
ne dair sorusu ve Ulaştırma Balkan: Na-
lıit Mcmteşc'nin ya*zılı cevabı (7/48) 159:165 

Sayfa 
— tçel MİlletvekM Celâl Kaıtgılı'mıı. 

pamuk üreticffleriııe dair Tanın ve Ticaret 
bakanlarınKİan yaızaıh sorusu (7/121) 599 

— Niğkle MSlIetvökiIi 'Mevlit OealkçM>ğ-
Ju'nun, T, C. 23İıraat tBanikaısı tarafından 
1962, 1905, 1966 yıllamMda Erouram, Kam 
ve İsparta illerime 'hayvaııciUk için yapı
lan yardrma'dair Ticaret Baıkamndan ya
zılı sorusu (7/111) 247 

— Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Bal-
ııı'nm, Hastaş Anonim • Şirketinin dımıımı-
ııa 'dair Ticaret Bakanından so>.Lü sımı
şa (6/83) 692 

Ulaştırma Bakanından 
— ÎHtaniJvıı! 'MiHetveldİü Reşit tekerim, 

— 6623 sayılı Turik Havayolları Ano
nim Ortaklığı Kamınu'nmı J9 ucu modtdesi-
üiin ltlieğiştiıtil:ııı';!*i ve İni kamına geçici 'bir 
m adide eklenmesi 'hakkımla (1/211) 247,01)5 

— 6590 ısaıyıh Atatürk Üiiilversitesi Ka
nununun geoitti 4 ııcü .malddesiniıı değişti-
V'ÛUHTA hakkınlda (1/222) ^28 

— 6802 sayılı Güder Vergileri KAIUBUI-
ııa ele kanun taranışı (1/202) 154 

— 6197 sayılı Kczaeılar ve Eczaneler 
hakkında Kamunun bâra mafdkk'leııİınin 
değiştirilmesine ve bu 'kanuna ıbâzı fık
ralarla HrımakMe eklenrneisine dair (1/246) 641 

—• Ankara Haılık Sağlığı Alotdamifsi [ku
ruluş ve görevleri hakkında 154 

— Ankara Üniversitesi J968 bütçe yılı 
Kcsinhesap kanunu tasarısı (1/218) -)M 

— Ankara Ünivcıvsiacsli 'kuruluş kadro-
lan hakkındaki 5239 sayılı Kaıımna ek 
Elâzığ Veteriner FaMütesi kurutuş kadro
ları hakkında 677 

— Askerî olkullar ve Askeri öğretmen-
ter hakfcm'da (1/231) 428 

—• Belden 'Terbiyesi (lenel Müdİirfoüğii-
ııün '1(968 Ibürfcçe yılı Kc&irihesap kanunu' 
tasamı (1/219) :i:J(> 

— 5584 sayılı l^jsta Kanununun 62 nei 
matdldesıimn değiştirilmesine dair 641 

— 524ü sayılı İstanlbul Tekinlik Üniver
sitesi Kuruluş Kaldrolsın Kanunu ile bu 
kanuna ek 6033, 7222 ve 333 «ayırtı Kamu
na "bağlı cetvellemde değişiklik yapılması 
hakkınlda (1/246) 641 

— 1968 'Milice yılı Keshthcsaip kanıum 
ta«u.:T!n (1/241) 429 

— 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmında 25 000 000 li
ralık aktarma yapılması hakkında (1/207) 174, 

174,247:248,268:271.276 3277,286,323 ;326 

— 1970 malî yılı geıvel ve katma büt
çeleri kanuni aşın caya kadar Devlet har
camalarının yapıl masum ve Devlet gelir
lerinin tarh, tahakkuk ye tahsiline yetki 
vi'i-eıı karanı tasarısı (1/206) 174,201,205:240, 

241:244 
— 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

(1/3) 4:24,24:70.76-:ia8,103:147,147 :İ5I 

— 1076 sayılı Yedcksubay ve Yetk'k 
Askerî Memurlar Kanununun 97 sayılı 
Kanunla değişik 3 ııcü maddesine bîr fık
ra eklenmesine dair (1/248) '641 

— 1076 sayılı Yedcksubay ve Yedek 
Askeri Memunlar Kanununun :î neü mad
desinin değiştiril m esine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Ka-

. nuua geçici bir ırvadd-e üâve edilmesi hak
kında (1/27) 283 
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Sayfm 
— 1111 »ayılı Askerlik Kanununun 

1413 sayılı Kanunla değiştirilen 14 neü 
maddesi il* 33 ncü maddesinin ve 3899 
sayılı (Kanunla değişlik 94 ncü maddesinin 
değistirümesine ve aynı kanunun 15 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair (1/26) 340 

— («Çocuklara kargı nafaka yükümlü
lüğü konusundaki kararların tanınması 
vo tenfizine ilişkin Sözleşme» nin onaylan
masının uygun bulunduğu) hakkında 
(1/223) 428 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı (1/239) 429 

— Derlet kitapları müted&viî serma
yesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
7380 «ayılı Kanunun değinilmesi hak-
kmd* (1/249) 641 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) »ayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni 
kadrolar eBeımesine dalir (1/180) 641,661:674 

— .Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanun* bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin İçişleri 'Bakanlığı merkez ve iller 
memulları kısmında değişiklik yapılması 
baklanda (1/132) 201 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesînhesap 
kanunu taaarısı (1/240) 429 

— 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı 
hakkındaki Kanunun fecisi 1 nei madde-
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(1/199) 3 

— Emniyet Teşkilâtı Mensupları Yar
dımlaşma Kurumu kanun tasamı (1/224) 428 

— Eski eserler kanunu tasarısı 
(1/85) 286 

— Hacettepe Üniversitesi 1968 büt
çe yılı Kesînhesap kanunu tasarısı (2/213) 283 

— Harcırah Kanununa ek kanun ta-
•ansı (1/198) 3 

Soy/« 
— Hava kirlenmesinin önlenmesi ve 

hava kirliliği ile aavas kanunu tasamı 
(1/201) 154 

— 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/226) 428 

— İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarı
sı. (1/208) 174 

— İstanbul üniversiteai 1969 yılı 
Bütçe Kanunuma bağlı (A/l) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında. 
(1/188) 248,271:272,278:279,286:293,327:889 

— İstanbul ÜnÖrerSiteıi, tstaribul Tıp 
ve C^raJapas*' Tıp FaMiltefarmd» gö
revli öğretim üyele'riyîle öğretim uyeki 
yardımeılıaronaı döner sermayeden ödenek 
re prim, yardımcı tıp pemonteüroe ptfim 
verjfflmssi haMunida (1/225) 426 

— Jandarma Kanuwuındift dıeğisiMlk 
yıapılması hakkında (1/228) 428 

— Karayolları Gene-l1 MüldürHügü 19fl8 
bütçe yıllı Keântaesap kanunu tasarun 
(1/242) 489 

— KoMuft kamunu taftamı (1/190) 815:6ifi 

— MaMbule kim Ferdîye Demîiroğ-
iu'na vatani bMnet tertibinde» aylık! 
bağlanmasına 'dair (1/212) 247 

— MafcandıMarmea Ödtenem eraJeküi 
ayMdıan ffle beheerkrimiin Hasinıe adıma 
T. C. Emekfti SamîdığıDea ödenmesine dair 
(1/250) ' 641 

— Mili Eğitâta Bakanlığı kaurulıuç kad-
roflan ide: merîce* 'kunıluçu re ı görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı KarAıda değişik-
üik yapılmasına daSlr «Han 4926 «ayılı Kat-

•niıtoa bağfa kadro eefvellUefinde değiçüklik 
yapılmasınla1 ıdtadr 2 . 7 . 1962 tatriMi ve 
58 sayılı Kantutnaı ek kamın tana-rnu 
(1/203) 154 

— Millik EğÖttim Boikanflığı merkez ku-
rülhus; ve görevleri hakkında 2287 sayılı 
Kamumun; 4, 5 ve 6 neı madıdderfoMi de
ğiştirilmedi hıa-bksnda (1/205) 155 

— MİM Savumun» Bakanlığı Güfloane 
Askerî Tıp Akademisi ile Aoıikara tM-
versîtesî Tıp Fakültesinin! yekdBğermden 
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-aıyırfmHSi baMnad^M Kanuna1 dk. ikantuı 
tasarım {1/2510' 6*1 

— MÜM SavTJmıaJa' YüMimlîüffliiğü kof
unum ta&aırusı (1/252) 641 

— Olağanüstü hal ın&amgüicü Mbıreeü ve 
çaüuşmıa yâilkfütollüılğü kanun 'tasarısı 
(1/329) 429 

— 17 Ocak 1963 terih ve 144 feayıîi 
Uçulj Hasııuetllerii; Taaminat İKmuMinunl 
«bâzı ıaadidelerJinânl deği^irillmjeöiine daür 
(1/186) 641 
(1/230)1 249 

— 17 . T . 1964 tarih ve 507 sayıfo Es-
mıatf ve Kütçüfc Saımatikâ'rlar Kanummaııra 
111 v* 122 udi ımadldeferiıyle geçici 1 radi 
mradldesânliltt depşftSriiliKesfîlne ve 'bu kamu
na geejıcd 4, 5 ve 6 aıcı mjaddeıleırHi eklem-
nroaine dair (1/94) 340 

— Orman Geıuel Müdürlüğü' 1968 -büt
çe yıh Keribbesaıp karnumu tasarısı (1/220)' 336 

— Ortamm Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanjurauına 'bağlı (A/3) ve (B)i 
jşawtlfi cetvellerde değişiklik yaıpıknasü 
hakkında (1/196) 247,267,273:276,286;319: 

322 
— Osman Saltmıamâcuırtfck. vaUaırai MsmıeJtf 

*ertibiMden aylık 'baparumasuıa daftr 
(•1/204)) 154 

— özel seikffiör taırafuKdıaai: ikuruflıacafk 
tedlavi ve Stasyıaili Mznnıet leuraımttarı kıamuin; 
tasarım (1/216) 332 

— BetooU Dafiiresti Bâ kamflhgı 1968 
bütjçje yılı Kesfeıfreisaıp kanunin tasaın&ı 
(1/243) 429 

— Ptollis Vıazife ve ıSalâMiyet Kanmtnn-
mmı 25 nei maddesinin değiİ̂ tMlim«eiti|e 
datir (1/231) 429 

— Se^ataTerin Uemel hülküsraîDeTii ve seç* 
aman 'küitü'kfl.'Brfi hakkımdıa KJaramUum. 7 nei 
maddesinin 1 n<ci bendinim d«ği$&riiilırrıe8İ 
haJkkmda (1/253) 641 

— Serbest Limlan ve Bölge tatsansı 
(1/254) 641 

— SEıfcr yönetim kamam tasamı (1/2312) 429 
— Sosyal Sigortalar KmunuMuaı 123f 

ntcü raıaıdldösdttıiı 5 lad frkrasmMrı kaldıni-
mıaşanıa] ve bu kamumıa geçM- bir madde1 

«kSenBfliedİBJe dair (1/256) ©£t 

Sayfa 
-' — Tarma, BafaanÜhiğıııia traffe Ziraarti 

Melslek OknUarı ile Bv EkarKomfisî ofeul'-
knod-an mezun olanüaTiaı mecburi Manıd) 
yüMemamemeall haiktanda (1/233) 429 

— Tıp ve yardımcı tıp nueefl.̂ kler'İhâıı) 
uygutattaaBi haMcında (1/258) 641 

— Toprak: Mahsulleri Ofiitsdi İKanunu-
nuıı 3 mcii tnadldesdintittı de^târilmesrin'e 
dair (1/234) 429 

— Topralk Saraayi& KurUlmuı ktaaıunu1 

tiasaraı (1/209) 200 
— Türk SâlLahlk Kuvvetleri! tç Hizmet 

KiKntaımmraln 12 . 2 . 1963 taırShli, 172 sa* 
yılı Kaınıunlla değSşiik 69 n<cu ıntaiddeanım 
(<b) bendılnfo 3 ncü fıkrasının; değigiMli-
mesfi haikkHida. (1/235) 429 

— Tülrkiye ChMnflHilriyeri; Merfces Banı-
• kasmıd'aiki Harirae blotnıol'armın töaihkfiimii1 

hatonda (1/39)' 73ı 
— Vİaşltıvmti) ve Haberleşme Hi#meft< 

lerinâm. oHaganüstü haillerdie ve savıaşta 
ne sua-ette - yürütiuİ0ceğiîwe dair 16 . 7 . 19661 

tauüı ve 697 saydı Kaınunmıiıı 4 nıeü nuad'-
d'esâri'e bir fıkra e'Memmesme dlaıir (1/236) 429 

— Umûmi HıfeiHöilhflta Kanununun f>a-
•zı maddelerinin değitftJirömjedîlne İdair 
(1/817) 333 

— Umumi HıfzDsBLhiha Kanunıutıun S83 
nei fmaidideeiııjkı ıdegışitMlmesiııe v« W 
kanuna iki «k makide 9kl«ımeain.e öaıir 

(1/103) 565 
— U2)man Jamidaîima Kannmıuuraa 17 

n«i madldesnılih dle îgtMllra€QÎ ihalkkrn^a 
(1/237) 429 

— 30118 eayıli fKanunun birinici •maJdBe-
sine M? fıkra ekrtenımdsi UıaJİÜkınlda (1/215) 283 

— yaUaftar Öenel 'I^dKi^riafunıön l'ÖBB 
b̂oitce yıSı KeaMı^aap kanunta taeariSö! 
(1/244) 429 

— Vakıflar Genel MMIfoıllü^ -mMs 
ve teşkilatı nakfandaild OCanunun ib&zı niiaH-
belerinin dleğiştSriı'bıesSne, Ibm (kanuna Ur 
ftkra ve ek maaldkfeferle Mta gê litei ııiflld-
delter eMentaesinıe Idaîr (1/238) 429 

— 212 , 3 . 1926 tarih ws 789 sayılı 
Maıarlf TegRrilâtına Idaür 'Eanıunun 21 nei 
maldldeainin degî^ti'rilıneisfce Idair (1/227) 428 
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Sayfa 
zı [maldtdelerinuı yetıMen (düsenAenlmttâııe 
ve 'bâzı ınualdiddefriİBİn ideğiştürilraıetsâne üain 
(1/210) 200 

•— Yükkdk Teknik öğretinen Okulu 
kanunu tasarısı ! ("1/2)14) 283 

TEKUrPLEE 

Sayfa 
— 25 E M r a n 1968 tarih ve 7İI63 sayılı 

Türkiye ve Orta - Doğu A'mıme İdaresü 
Enötifâslü Teşkilâtı Kanununun 15 nci 
malddasinân ldeğıiş|ttMlmelsinle lda'ir (1/357) 641 

— 22 Nfean 1902 tariihlli ve 45 sayılı 
TlüHoseik Hâkimler Kurulu Kanununun 'bâ-

— Amasya et̂ kı IMMletvekili INeVEat 
Şener ve Manisa MSUeltıvekiiI'i Ertuğrul 
Alkça'nın, •CuSH sayılı Kaınunun 4 nelü nıaid-
tMIyle (değişiBk 54S4 ısaytlı Kamunun '86 
ncı ımad-desinin (B) fıkrasırtda Ideğışiklikl 
yapılması hakkımda kaınum tekföfi ve Ouftn-
hurâlyet Smatoısu teıtaaıîbud. Üyesi 'Mdl>rure 
Alktealıey'in, 5434 sayılı T. C. İRmdbli İSanidı-
ğı Kanununun 74 ndii maldldesdııaıı 4 ncJü 
fılcraSıddan sonra bir »fıkra eknıenuvesli hak-
kınlda kanun teflcHfl -(0/319) 298 318 

— Ankara Mlktvelldlli A. Şalap Hiiıç-
erimcz ve 57 aıikald'aşınm, 14 . 7 . 1965 
gün ve 657 (sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun ibâzı makMeleıInin •doğijtirllllmelsi ve 
•]>u kanuna •bâzı hukfülmler eklonım'efc-Ji ve bir 
kısım hüknmlerârin lcaîdınllırtalsı haManfciia 
tamm tcfettffi (2/379) 200 

— A rokamı Millle#ve/kilİ Kâızını Öoijkım 
lilte Adana MâfetmMM Cavit Oral'm, A'nfca-
ra Tıııiffutreis Malhallasi Uzunyöl KÎ4 nusna-
rald.a oturan Mustafaioğihı 1309 -dloğıı!mlu 
Efmâıı Ö^den'e vatani niamet tertîbimvlen 
maaş bağlanması haldkınlda kanun tıdlîMIS! 
(2/274) 3 

— Ankara Milletvekilli M. Kemal Yıl-
maız ve 2 arkaldaşmjn, 28 Şubat î&3§ tarfih-
]i ve 7245 sayılı Kamunun 1 ııei ınaldidıesiy-
ıle 14 Ocatk 1938 tanihlâ ve 3312 sayılı Harî-
cfcyie Vekâleti Tê kiHüStı Kanununa eıMemcu 
maldtdenân değiştirilimıetsine, mezkûr 3*312 
sayılı Kanunun 4 nem. imaididets3in.e bir Mera 
eMemneBriine ve 30 HaJdiran 1939 tarithli 
ve 3056 sayılı Kanuna Ibağtlı (1) sayılı cet
velin •Dışişleri Bakanlığı kiKlıaına bâzı 'kaJd-
rolar ekLeömesiiniG Ida'ir kanun tekjiilfi 
(2/110> 677 

— Ankara 'MilletVdkliili Oğuz Aygün ve 
8 aıikal&aşının, 301? (sayılı Sağlık ve Sos

yal Tardım Bîiikantkğı 'Teşkilât ve mefaıuır-
lan Kanummım bâzı Inıaddelerdlnli değişlti-
ren 225 ve 981 sayılı Utanumlaıldıa ^e 4862 
sayılı Kanuna bağlı •(!!') sayılı cetvelde tde-
ği^klik yapılmasına Id'aJir fesanun töklfiifi' 
(2/187) 72:73, 

178:179,179:185 
s— Bursa Milletvekili Saidrettiın Çanga 

ve 9 artkaldıa&ınra, BÖlgre ıtiyatıtolan ka
nun tekılüfi (2/254) 616 

— Oumthuidilyet Senatosu Afyon Üyesi 
Kemal Şeni'KUiik'ın, G4'34 sayılı T, C. Emck-
lli ISanldığı Kanununa ok 42 sayıilı Kanuna, 
gtrçüoi Irir >mnt<llde dklenımesine dair kanun 
teklifli (2/290) 424 

— Cumlhıuriyct Senatosu Ankara Üye-
sri YJğlîlt Kolltter ve 212 arkaidaışmın. Ana^ 
yasanımı 94 neü ıma'diclesinkı dcğilştirilfmeısâ 
halkkmda kanun tolkHİffi (2/298) 677 

— Currihııriyct Senatosu Ankara Üyerei 
Yiğit KSlvor ile 'örtmlhurâyeıt Senatahu 
Kontenjan tTyösü Ralştıp Ünerlin, Niğde füb-
ne Imğlı Aksaray iliçc&Nde (Aksaray) aldı 
ile yeniden 'bir il kumıIım>aısı fhaklkiinlda ka
nun teklifi (2/285) 201 

— OulmlhuTİyet £fena!ti(}«u İBalıİkiesftr Üye
si MeOımet öüler ve 32 arkaidaşının Ti:-
earet ve Sanayi Oidalan, «Hicaret Olda-
JfflH», «îHanayî Odaları» «Ticaret Borsal'a-
rı» vo ıSanayi Orlalan, Ticaret 'OldialLan, Sa
nayi Odaları' ve 'Ticaret Borsaları Birliği 
Kanununun ibâzı ^maldldıelerinli idioğiştiren . 
kanun teklifi (2/39) 293: 

294,342:347 
— Culmhuriyelt [SenMlotsfiı .Denizli Üyesi 

Hiülsıoym Alümaoa'raın, İS Eylül 1963 t a r M i 
ve tî'âo flifiyıüı Köy Eğitmeni Kanununun 
"bâzı ma'dldelerinin Ideği^fâıömıeBi ve yeni 
malddeler eldentmeslin!e Idair kamun telküfi 
(2/380) - 2 0 0 
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Sayfa 

— Cumhuriyet Senatcfsu îstanibul Üyeei 
Mdbrare Aksoleyln, 0434 sayılı T. C. 
Emekli tSaıidığı 'Kannmrarmn 74 nmi ımafcT-
deslhıin 4 ncüi fı'krasımklaın sonra Ibir fıkra -
ektamtsai îıaJkfkınjda karnın ttelkılifi (2/319) 2&8: 

318 
— öulmhuriyeıt Senatosu lstamlbu'1. Üyesfi 

MeJbtnıre Aketo'ley'aııı, S049 sayılı Kanunun 
birinci ımadldesinfin (a) fdarasımın !biıümei 
kısmının Ihürinei cümlesinin d'eğftşftinilmıeısi 
hiMundaki kanun teklifi (2/248) 204 

— Cumhuriyet (Senatosu Isttanıbul Üyesi 
Mebrure Aksofey'in, 1076 sayılı İhtiyat m-
biti ve 'ihtiyat askerî memurları Kanunu
nun 8 med maddesinin (E) fıkrasının de-
değiştimltnesine dair kanun stefclifi (^/SSl) 200 

— Cıııraihurdyet -Senatosu İstanbul Üyösi 
Mebrure AıksoleyUn, Türk (Silâhlı Kuvvet
lerinde çalışan hemşirelerin eon maaş kade
melerinin bir derece yükseltilmesi 'hattın
daki kamun teklifi (2/282) 200 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksodey ve 13 ankadaşmııı, Millî 
Eğitim Bakanlığı (meslekî ve Iteksnîk eğre
tim okulları Öğretmenlerinin intibakı 
hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi 
(2/151) 73 

— ̂ Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat löztürkçinetain, 1937 sayılı Bina Ver
gisi Kanununda değişiklik yapılmasına 
ve 206 saydı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin .kaldırılmasına dair 2,7.1964 
tarih ve 491 sayılı Kanuna ek 2 madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/291) 429 

— nranhuniyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 30 . 7 . 1966 tarih ve 
775 numaralı Gecekondu Kanununa bâzı 
ek maddelerin eklenmesi ve geçici birinci 
maddenin ikinci fıkrasının değiştirilmesi 
ve üç fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/293) 544,596 

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Ragıp Üner ve Cumhuriyet Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker*in Nevşehir 
ili merkez ilçesine bağlı Acıgöl bucağında 
(Acıgöl) adı ile bir ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi .(2/283) 200:201 

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Zerin Tüzün'ün, (Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okul
ları öğretmenlerinin intJbakı hakkındaki 
1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 efe 
madde ilâvesine ve geçici maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/4) 73 

— Eskişehir Milletvekili İsmet lAngı 
ve 9 arkadaşı Silâhlı Kuvvetlerde görevli 
muvazzaf veteriner hekimlere de tazminat 
verilmesi hakkında kanun teklifi (2/18) 73 

— Eskişehir •Milletvekili İsmet Angı 
ve 10 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı 
Meslekî ve Teknik löğretim okulları Öğret
menlerinin intibakı hakkındaki 5.7.1968 
tarihli 1064 sayılı (Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/61) 73 

— İçel Milletvekili Olâ l Kargılı'nın, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunu 
değiştiren 5585 ve 6724 sayılı kanunlara 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/212) 204:205,693 

— İstanbul (Milletvekili Nuri JEroğan*-
m, Yasama ve Yürütme organlarında gö
rev alanların mal bildirimimde bulunma
ları hakkında karnın teklifi (2/297) 677 

— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin 
kaldırılması ve 1İ4 ncü maddesinin değiş
tirilmesinle dair kanun teklifi ;(2/284) 201 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
çalışmak üzere yabancı memleketlere gi
den işçilere eşlerinin ve gocuklarının pa
saport ve vize harçlarının kaldırılmasına 
dair kanun teklifi '(2/292) 429 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kapıcıların îş Kanunu kapsamına alınma
sına dair kanun teklifi ile eski İstanbul 
(Milletvekili Kaya özdemir'in, 931 sayılı 
İş Kanununun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve 
edilmesi hakkında kanun teklifi (2/186) 599 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Millî Kıyılar (Kanunu teklifi .(2/294) 544, 

596 
— İstanbul [Milletvekili -Reşit Ülker'in; 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf ve-



Sayfa 
teriner hekimlere de tazminat verilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/157) 73 

f— îsfcanflbul M'llıetlve'k&lî Rıza 'KJııas'ın, 
275 sayılı İKamnıum admun değiŞjftMlmesi, 
t)4r IOSMU ıroajddsû'eıİ'ûıîm: d'e^^tiiîril'm'esd, b i r 
kısım •mıadldeleriınıiin feaMırıüması ıhıakkımıda 
(karnın tektöfl (2/398) 375,615 

— Istanlbul AVKlletveMli Itııaa Kuas'ıo 
374 sajnlı ÖemdSfbaİJar Eanuınuınıııı (bir fa
şım ınuaddieteriniâı dteğiştftrfctesi Ihakkında1-
&3 karam >t>ekli$- <!2|/287) Wfö,m 

— lamiîi! MaleDveikffi .Şükrü !A!kfcanf 
Ouıralhurflyet Senatosu femi'r Üyesi İBeliğ 
(Beler ve Konya MîilfativeMLi Ö3er ölç
üttenim,. 25 . 5 . 19101 iglüm V!e 306 sayılı 
•Milletvekili SögîmÜ: (HanımuMiMi 9 nscuı 
mıad'd'eainfiıı. & ınıcu ıfırkraisMsnı yürü'rMkten 
kaldırılması Jıakkıtudla Usanun t e k M (Ö/Öl) 340, 

625:634 
— tmmiir MMfLetfvıeMIi Şükrü Akkanj ve 

10 arkadaşının, Ef86 »ayıflı Köy KatıuBiuııda 
değîgildife yapılamasına dlair Kamiimranı 25 
IM* madid^niın değiştMlımesine, Ö97 saıyıto 
şehir ine' 3casalballa,nd,a- «maHıalle mnihtaır nr« 
ihtiyar- !hey>ablerf< fce&kffliınie dia-ir 4&4H sayılı-
Kanumdıa •dıeğ'il}ilktöic yaçulma&ı -ve lbâzt fcaı-
munların kaMınflJnıası IhaManda DECaiMimnın 
•8 îici m'addlesNiln idleğfetliiriİ'nneslittKe, 306 sa
yılı -îdarei Urauımiy^i VüSSyat Kanunumda 
dieğdşüKKkI«i' yapılmasınla vıe İüUgüH Mzı >ka-
numlarıiD kaldınHmasamıa dalir Kanuouaı 105 
sııct mraadldesînm de^tMltarıesine ve 307 sa-
yıQı Belediye Kanumuııldta degigildîlk yapıl
masına dair Kanuninin 24 meıiî muaddesiinıin1 

değitjj^rBfmiesi (tıa/kkunidta (kamım teklifi 
(2/20) I340:34LI,634:698 

— Kayseri llMMetvekill EaıKrer Turıgut 
rvıe 9 ankadöşnuai' % # "iJaıtdi'inflaşma. Kuru*-
tmu <!föiAiK:) Kamum ttekttitfii ((2/SI9S) 544,5% 

— Haraç MMetvekîli Altfflüâ JJnüaıtnog'Lu 
rç»e *2 arkadaşınım, •SÖS sayılı Tu<riıam ve Ta-
jMtmra Batoamılığı Kanunuma Iböş an&idldle ive 
(bir g>e$leî madde eklıenıımeöj Ihakkmd'a ka-
-tiTiııı tekBfi (2/222) (377,6i9a;ı019 s6Öl 

— MMlet Möeliısî (Idar© Amirletnnijii, 
31 . B . 19107 tarSIh. ve 802 sayılı Sayıştay 
KanTDH'mWî& d«ğd%ükllnk yapılması vo (fcra kıat-

Sayfa 
muma gıeşied ü$ maıddie ekteıto-eai! (haifckmda 
kanun teklifi (2/28Ö) 375,065 

— Nevşehir MÜUetMakifld (Satâlhattıin: 
'Hakiki Esatoğlu v e 8 arkadagıaısııı, fSİSSaaa. tca-
'zasmıın; kaldımlmiası hakkımda teanuaı tefc-
Qifİ (İ2/286) 293 

— Nijğdie MSlie%eM]İ M. Nuri Koidiaı. 
(manoğ'Itu'in.'uııı <ve OuİBifhuuilyet l9ewa/bosu ik-
ıtanib-u'l Üyesi M^brure lAksoley. -vıe 113 arlka-
dıaşmım MaMî Eğiıtim tBaJfoaıılığı ÎMteslekî <ve 
Teknik öğretilin okuılan öğrofcmyeınlıeıritnfcı 
intibakı hakkiîiıdaki IKanıuraa «k ibıanımi 
tekttiii (2/1&1) 73 

— Sakarya MMıetivekffiia Hayıwbtdinı Uyu 
sal -ve 2 aırikadaşııımı, lokul ıd'ers ıldttaıplan'-
ın!m Uevleöçe (basılıp dtağıtılimasıma Idiair ka
nun teklifi <2/275) J.55 

— Samlsun (MİHüıeıttvîeiklIi tlyas Kıllçhıri', 
iSilUalh.il] Kumvetl'erdıe ıgiörerli italbİp, dfitg ta-
ibîbi -vıe eczaeri-aıra •fcaıam.feııait -verHnnefsâıne 

• ıdair 64Ö -nuımaralı Kammam ıdeğiştİ'raSDmjes^ 
,nse d^ir Isanaün DökHifli (0/2196) 5H4-.606 

; — ;]Sam!sq-n Mîılletıve'kil'i ıllyas Kılılç ive 
İ '18 arkıadasınım, İ30H7 sayıtlı iSağÜık ıv« Sos-
J yal Yardım Bakanlığı teşkilât ve mıemurfiıı 

Kanunuma ek kamuTi ifteldlfâ (Ö/20) 3SI5/17&: 
affl9^«5 ÜJ98 

— Tralbızoıı MilleıtiveMl'îı iAlbme* Şeınıer 
ile Bnrdoır Mi'UetveldUi 'Nadîı- 'Yaıvatefkiaıı-

I m, SMıaıt ve t^titoıai Muıatvenıet Yebâlietî 
i Toş^dıliât "V'6 ıMemnı-rian KJaraiMiTUn'a îbâızı hüL 

! külmler eklientme^ine ve •̂'SSS sayılı BCamıama 
(bağlı kadro cetvellerâniim d'eğişiS.'rilmıöriıi'e 

i dair olan 41882 sayılı Kaırauına ÜJa^üı «etlvcl-
lerde, 3017 feayı'Iı Kanunun- '60 mcı imıaldd!e-
siınim tadili hakkındlaki 6İ94İ2 ısıayılı tKanıû -
na bağlı ktadııo eetlvellerânıd'e değişiklik 
yapılmiEsiinıa daifr Ikauvum teklifâ (12/30) 7® :73', 

— Trato^on SMSl'löÖvekillî lAlhmıet Şewer~ 
itı, Türkiye Çocuk 'Esirgenme Kuı^nmumuııu 
IbfıiEi rver^üerden ve (bütün (hane v« T*esiım!-
lerdlen miıuıaf ıtutulimiasınıa ıdlair kamto ıtek-
lifi '(2/2TO) . .155,677 

— Trateom llffilLl'ötveddlM iAli Rıtea Urauj. 
t ııer vte 6 aükıadaşMiaın, 15434 sayılı T. O. 
İ ÎEm.ıekli Sanıdığı Kammuınun '3B mci ımıadldıe-
j silme (!>İr f ıkra eklenînesi- ihakkınida (kanuni 
! rtekliS !(S/27S) 155 

http://iSilUalh.il
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Sayfa 
— TpafbEon MMtiveMli (Adi Eıasa Üzuı- , 

raer ve 5 iarkas&asıının, Onmıan yülksek <mü-
{heudasllği (hakkımda Ikaamnı ftıeklfi: (2/277) 156 

— Tnalbaon Millettvıekilli ıAHi Rıtsa iUzuo-
nıer ve 2 arîcadaıgmMi, 440 sayûı Katranı hü-
laümferkıe (tabi (Iıktifoadli Itevtet Teşekfkülh*-
<rinıde çaılıısmlana •vtei'ileeek katta ifcaamân'a*-
lıamnıa 'dıaîr kamun teklifi (S/134) 357 

— Tnalbaonı MEleHvekiiI& ISöUh'atfhi öüj. 
ven T>e 18 'arkadaşının Türkfye Çocuk Esirr 
geme Kuırumıuıiiun fbâzı ıvengiilerd'eıa me (bü1-
ıttân hare vie resimllerdenı immaf ttaıttmflimıatsamiaı 
dair kamun tekDiö -(S/23&) 877 

— Yoagat tMaMetvekMi AlbkMlah Ba§-
töiıfc T© 4 ankıactaısmm *275 sayılı 'Toplu tg 
Sözleşmesi Grev <ve l/okavrfc Kaınıuınuınun 
Iblzı ımaddelertaîiı dleği^ıitaeai ve ®L6 gav 

Sosfa 
13H6 T* 13Ü.T mi 
Mskuftila foa-

yıılı û&orosllair Kmumunratrı 
m'adâeelrinîn kaildım'lnuaısı 
mm teklifi (2/Ü3&) 616 

<— Yozgat Milltrthr-ekftlî AihkMlalh İRag-
•tütrk we 4 aıtoadaşıınııını, "274 sayılı Sendik»-
lar Kanununun (bâzı ımiaıddıelleriaint değdşti-
riflım'esi ve 6157 sayılı Deflet ıMeanmrları Ea-
nıumunun 4 noü ımıaddleskıiııı (e) höndBaıiİin 
k^dırılknası fhakkıındıatkıi kanun 'teklifi' 
•C2/140) «16 

— Zaniguitdialk l MHiMtveMOİ Kevni ıNe-
ıdimıoğlıa ve 10 : a ^ dağının, Yangııtay Teş-
ılolâtıııja raportör kadroları lekteaııınesinıe ve 
13666 'sayılı Devüıet İHemmıûari' aylıMaanmını 
ıtevMt ve teadülüne dair Kararana (bağlı (1) 
sayılı cetveldin Adalisi Bakanlığı IbMrnuDi-
de değişiklik yapıta sasıma d'air kanun' 'tek
lifi ca/a») ttMfieanmfleoiNa, 

TEZKERELER 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı teskeresi 

— 2613 sayılı Karnımın 22 nci mad
desinin (H) 'bendindeki «an seneye kadar» 
deyiminin, yalnız toplu ta&ııımazlar yö
nlünden iptal edildiğine dair (3/196) 155: 

156 

Başbakanlık tezkereleri 

a) Geliverme istekleri 

— 1111 sayılı Askerlik Kanunumun 
1413 sayılı Kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesi ile 33 ncü maddesinin ve 3899 sa
yılı Kanunla değişik 94 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve aynı kanunun 15 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun (tasarısının ıgeri gönderilmesi 
hakkında (3/217) 340 

— 17 . 7 . 1964 tarih ve 507 sayılı 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 
111 ve 122 nci maddeleriyle geçici 1 nei 
maddesinin değiştirilmesine ive bu kanuna 
geçici 4 - 5 ve 6 nci maddelerin eklenme
sine dair kanun tasarısının geriverilmesi 
hakkında (3/218) 340 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kasındaki Hazine borçlarının tahkimi hak-

sinin 1967 re 1968 

nün 1968 yılma ait 
lışma ve denetleme 

kındaki kanım tasalısının ıgeriverilmesine 
dair (3/193) 

b) Çeşitli işler 

—Et ve Balık I [urumu ile Petrol Ofi-

73 

takvim yılları bilanço 
kâr ve zarar hesaplsrı ile Yüksek Denetle
me Kurulunum inceleme sonuçlarının su
nulduğuna dair (3/220) 

— Maden Tetkil; ve Arama Enstitüsü-
nlânçosu ile yıllık ça-

kurulu raporlarının 
sunulduğuna dair (ü/195) 

c) Ölüm cezalan 
— Akyazı ilçesi 

ne 1, cilt 8, sayfa 
Hfüseyimoğlu, Fatma 

aasına (çarptırılması 

429 

156 

Merkez Yeniköy'ü ha-
125 te nüfusa kayıtlı 
dan ıolma 13 . 3 . 1940 

doğumlu Kemal Ulıııköylü'nüın, ölüm ee-
hakkında (3/47) 

— îzmir iline bîğh Çe§me ilçesinin 
Merkez Çiftlik koyu nüfusunun 101 hane, 
7 cilt ve 45 inci sayJ'asmda kayıtlı Şükrü-
oğlu, Zehra'dan dogma 10 . 8 . 1929 do
ğumlu Mahmut Yel'iı, Ölüm eezasına çarp
tırılmasına dair (3/51) 

— Kastamonu iline bağlı Devrekani 
ilçesinin Contay koya, hane 4, cilt 23, sayfa 

337 
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Sayfa 
1 de nüfusa kayıtlı HKiseyinoğlu, Fikri-
ye'den doğma 4 , 3 . 1944 doğumlu Süley
man Çclik'im ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/203) 247 

— Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 
846 hane, cilt 27 -ve sayfa 20 de -nüfusa 
kayıith olup, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak S numarada loturur Yakutpoğlu Ya-
şar'dan doğma 1 . 9 . 1936 doğuml/u Failk 
Vartekli, Turgutlu Hamidiye mahallesi 
846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa kayıtlı 
olup evlilik dolayısiylc Hamidiye ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş ma
hallesi, Yasemin sokak 8 numarada oturur 
Yakuıp kışı Yaşar'dan doğma 1 , 4 . 1947 
doğumlu Kadriye Partiei'ınin ölüm cezası
na çarptırılması hakkında (3/204) 247 

— Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap buca
ğı Işıkpınar Köyü hane 37 cilt 5, sayfa 
52 de kayıtlı Necmettin^ğlu, Emine'den 
olma 1 . 1 . 1947 doğumlu Nurettin Kalıra-
man'm, ölüm eczasına çarptırılması hak
kında (3/45) 3 

— Yalvac'ın Tokmakcık köyü hane 90, 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali 
Osmanoğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 
doğumlu Hüseyin Sesli'ııkı ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/159) 337 

d) Yasama Üokunutaazbklan 

— Adıana MİLLettJvıeİkffllî Cevidet Akça-
lı'naa yasama Idlaktuınnıilltnaızllığının îksaMınl-
maısmıa diniir (3/209) 3Ö6 

— Ağrı MBJHatvoîldiiK Afod-uJkeriim. Bc-
yıazaıt'ın ylaöaSmsa 'dlolkunullltnazlığımın Ikal-
dınlım asıma dfltir (3/201) 947 

— Anfeama Milletvekili (İbrahim Cü* 
oeioğhı'nnun yaşatma doknmulmazilığmını Sdal-
ıdırılmıası hıalkikındu (3/190) 72 

(8/210) 336 
— Aıtfktara MîkŞBvelkiıM Oeimıan So-

ğu'kpınm-'m yasıaımıa ^otoınfulllmıaizlığıran 
İdadidınbniapı 'hıaDdkımidıa (3/189) 72 

— Aydın Millötvdknli Flifcret Kaya-
ıafl.p Turtıaııg'illta yıasamıa ıdırtkımufaaz-
lığının kaldınîtmasmıa dair (3/212) 396:337 

Sayfa 
— Aydın MiHlleltlV'ekttli Mefatmet ÇeHklİM 

yaKtösma >dolv(U(tıraılimıazîığımn (kaldı ndimıasına 
daıir (3/211) 336 

— BiJıûoik MüMlelUvcldllli Mdhlmiat Ergüll'-
ün, yasanua öY^kıunıutaffazîlığiîiın fealldırdmıa-
ısı haıkfkı-nldıa (3/210) 429 

(3/222) r>99 
— Denizli MalÜetveMM itaat Avcı'nm 

yasama dioilaıınnıllımiîiizllığuıııı laaddırıilıması 
foaikkinda (3/191) 72 

— Kayseri Millletviefldili Metanet Yüıee-
ter'in, yaşarma dödturnıulmıaalığaının 'ksaMıınl-
'raiasırta dair (3/223) 599 

— Konya Mille*eÜdıl)i Baha Müldıer-
ıfeoğlıvnun yasaımta dıtfkunuılmtaıahğrnata 
kalldırflımınsıiKa dair (3/213) 337 

—. Mardin MıiMıobvcMli AbduııraMm. 
Türk'üm yasaıma dıotanailtmıazlığınHi kıal-
dmlrmıasmıa d/aiır (3/214) 307 

— Nüğdo MMÎ'etvtelcüli Avni Eavurtıııa-
croği-u'njum., yıasamia ldwkwmılım!aıal[iğınn!nı 
ikaMımlroasmıa dair (3/228) 677 

— Siv-ats Mmldıetvjekfi.'li Ekranı 'Salçıafe 
Kangöil'm yasalıma ıdlutaniıtaazlhğıifniıh laal-
dmfaııası hratktaıda (3/102) 72 

— Teİkîrdıağ Mületveknili Yılmaz Al
paslan'ım., yaflalma dldkusnulmia&hğımın Ikal-
dı,rı,lnmsıın>a diair (3/202) 247 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Anayasanın 102 nci ımaddesilnıc göre 
hazıîrianan Bakandan- Kurulu üfistesindo 
gösitörikM'i baikanlıkllara «eçilen zatljann 
atandığına daıiır (3/216) 338: 

339 
— 1215 sayıld Kamunun teûcrar gürü-

şülmesftıe dair (3/194) 74:75 
— 1234 »ayılı Kart.unun tekrar görüşült-

m«£ne daffir (3/198) 178 
— Cumhuriyet Sematosu Tunceli Üyeı-

ai Aralan Bora vıo 5 arkadaşının, 444 sayıu 
lı Kananınım birinci ııuaıddesİne bir fıSkına 
ekleiMiıosi hakkındaki ikamın tasanısııifm 
gcır-i göndenMiğinıe dair (2/229) 247 

— Çokiltmosi (kabul olunan nmoveııt Ba
kanlar Kumlunun, yedisi teçköl olunun
caya kadar, göreve «levam edeceğine ve 
yenli Bakanlar Kurulunun t e a l i n e yina 
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9«f* 
Acllalbet Paîrtisı Genel Başkanı ve Ispaıfta 
M&Hetveıkili Süleyman Deraftnellhı nıeınıtir 
edildiğine dair (3/197) 177: 

! , 1 7 8 

Geçici Komisyon Başkanlığı teskeresi 

— (2/139, 2/140, 2/240, 2/287 ve 2/288 
asas taiumarallı kanun teiklifLerhıin /komfe-
yomlarına havale ediBmiesirnie (dair (3/227) 616 

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksaley'in, 5049 Bayıla Kanunun 
birindi tajaddearinin (a) fıkrasının bMsnıci 
kısmının birinci cümlesinin değiştirilmesi 
haikkındıaki (kanun tekliönjin, hazırlan-
taakta olan DevfLet Personel Kanunu ıta-
(sarssa ile birilikte nazara atanmak üzeıre 
tehir edBümsesine dadr (3/199) 204 

— Igel Mâlkstvekiliî Ceftâl Kargıh'nın, 
Maaş Kanutnıuna ek 4379 tsayıiîl Kanunu 
değiştiren 5585 ve 6724 sayıül kanunlara 
bâzı maddelter etMeıısmleöil haSdondalkİ ka
nun teklifinin, hazırt&nmakıfca odan Devlet 
Personel Kanunu tasarım ile bnullilkte mazâ  
ra aılmmak üzere tehir, edilmesine ıdair ka
tar alındığı hakkında (3/200) 

— 2/254 esas numaralı floanun tekliffi-
nam havale olunduğu fcfflmdsyanılartdan se-
çileeelk 3 er üyeden kumlu bir Geçici Kou 
ımikyonda görüşülmesinle dair (3/226) 

— Ttoabzon Mildtveldüi Âlâ Rıza Uzu-
ner ve 2 arkadaşının, 440 sayılı Kanun hü-
ktimfllerihıe tlabi İktisadi Devlet Tesekkütlr 
lerjinidie çakışanlara verilecek Kasa Taz-
fminatllarına daliir kanım teklifinin, hazır-
lllaıınuakta olan Devlet Personel Kanunu 

204: 
205 

616 

**ff* 
tasarısı ile birlikte nazara ahrtmalk üaere, 
tehitr edildiğime dair (3/207) 2571 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi 

— Mület Meclisi, Cuınhurbaşkan&ğı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 ımlalî yuh Kesin-
hesabı halikında Meclîs Hesaplarını İnce
leme Komisyonu rapcdlaırmın gümdettıe ab-
nanak görüşüıîmesimıe dair (5/1) 3414 

342 

Millet Meclisi Başkanlığı teskereleri 

— Bir toplantı yıhnidta iki aydan faalaı 
İzin adan istanbul MMetvelkili Mehmet Ali 
Aybair'a ödıeneğindn veı̂ limjesdno dair 
(3/225) 

— Bir'toplantı yi'Jkııda iki aydan fazla 
izin allan Van Milletvekfflal Kinyas Kar
tal'a ödeneğimin yerilmesine dair (Ş/206) 

— Sayın iiyeâe<rtdein bâzılarına âein ve
rilmesine daliir (3/205) 

(3/216) 
(3/224) 

61D 

257 

256: 
25^ 

339: 
613 ı 
340 
615 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi 

— (1/103) 'esas numarala (kanun tasa
rlısının, iGenıd Kurulum 9 . 2 . 1070 jtarihli 
43 neü bMıeş'iminıde Uçurulmuş bulunan Ge
çici Komisyona havalesine dta&r (3/221) 565 

Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

— Yalova Kaplıcalara işletme İdaresi
nin 1968 bütçe yılı hesap âşlemleıri üe bi
lançosunun sunuHduğuna dailr (3/208) 283 

GEÇEN TUTANAK ÖEZETİ 
Sayfa 

10 . 2 . 1970 tarihli 44 neü Birleşime 
ait Tutanak özeti 72 

11 . 2 . 1970 tarihli 45 nei Bi'rflieşimö ait 
Tuttanak özeti 154 

8oy/« 
13 . 2 . 1970 tanühü 46 neii BMeş>ae 

aat Tutanak özeti 174 
23 . 2 . 1970 tarihli 47 nsei Barizime 

ait Tutanak özeti 20Q 



-u-
25 . 2 . 1970 taa-ftfli 48 nei BSMegüoaıe 

«ût Tutanak özeti 

27 . 2 .1970 tarihi 49 ncu BisrîeşSinKs 
ait Tutanak özetii 

2 . 3 . 1970 tarihtti 50 nei Birlegknıe 
aort Tutanak özıertti 

4 . 3 . 1970 tarihli 51 noi Birfbeşfene 
ait Tutaaıalks Özeti 

6 . 3 . 1970 tarfM 52 ncd BMeşîtmie 
aât Tutanak özeti 

9 . 3 . 1970 tanihli'53 ncü BÜJrlegîrme 
a3t Tutanak özeti 

246; 
247 

282: 
283 

332 

336 

37.4: 
375 

428 

12 . 3 . 1970 talihli 54 -ncü BMe§ime 
aât Tutanak özeti 

15 . 3 . 1970 taaîhl 55 nei BtrlegitaJje 
ait Tutanak özetti) 

16 . 3 . 1970 tarîhli 56 nei Birleşüma 
ıait Tutanak özeti 

18 . 3 . 1970 taıriM 57 itici BMteşime 
ait Tutanak özeti 

20 . 3 . 1970 tartilü 58 nei Bfcrleşilmje 
ait Tutanaik Ö2eti 

23 . 3 . 1970 tarihli 59 ncu Birleşime 
ait Tutanak öaıetiı 

25 . 3 . 1970 tarihi 60 ncı Biıfcşime 
ait Tutanak özeti 

544 

562 

59Ö 

598: 
599 

640 

676 

2:3 

YOKLAMALA» 

Sayfa 
3,73,155,175,248,284,337,562,600,642,677 
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(Soyadları alfabetik Biramna göre) 

Erol Yılmaz AkÇal (Bize) - Amasya 
•eski Milletvekili İNevzatt .Şener ve Mandtea 
MiHtetvekJld Erltuğrul Akca'nın, 6122 ısa-
yılı Kamınım 4 neü ımaddesîyle değişik-
'5434 sayılı Kanunmın 66 mcı maddesinin 
(B) tfıkorasında değişiklik yapılması bıatk-
kunda kamm teklifi ve Oumlh.'urâty>et Sena
tosu fotartbul Üyesi Melbruıre Alksoleyliıı, 
5434 »ayılı T, C. Emekli Sandığı Kamnnu-
nun 74 weü maddesinin 4 neft fıkrasından 
sonra bir fıkra eklenmesi ihalkkmda ka
nun teklfi -mlünafiıetbebîyle 307:308y315 £16 

— Ü6S ısayılı Turnam ve Tarantıma Baş
kanlığı Kanununa beş (madde ve Ibîr geçici 
madde lekLenımesıi (hakkında kanun teklifi 
raninasefcetiyllo 020 

— öpman Gentel Müdrtirliüğu, 1969 yılı 
Bütçe Kanununa 1>ağlı (A/3) ve (B) işa
retli cetffetordie değişiklik yapılmasa, 

— 1969 yılı Bütçe {Kanununa ibağh 
(A/l) ve (A/2) işaretli eetvallerm Millî 
Eğitim Bakanlığı kusanında 25 000 000 Ks 
ralık aktartma yapılması, 

— bbanbuî Ünıiıvwısitesi 1969 yılı Büt
çe KamumHia 'bağlı (A/l) Sşaretlıi cetvelde 
değişiklik yapıliması JıaMondaki tasamla-
rın oylanımıa'ları raııünrıase/betiîyl'e 291,092,293 

— Yartgıtay Teşküâltına raportbÖT fcad-
moları ekkmımesdnie -ve 3656 »ayılı Devlet 
ımemurlam a-yhküarınmı ftevhilt ve teadülü
ne dair Kamuna bağlı (1) sayılı eetrolin 
AdaLet Bakanlığı iböltâimünde değişMKk 
yapılmasına dıaİT kanun teklifi ınmnaseJbe-
tiyle 661 

Şuta* ıAk%an (tamir) - Cumhuriyet Se
natosu Balikeeâr Üyesi Mehmet 'Güler ve 
32 arkadaşının Tiearett ve 'Sanayi Odaüıam, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları» «Tfc 
careıt Somaları* ve Tiıearelt ve Sanayi Oda
ları, Ticaret Odaları, Sanayi Odalan ve Ti
caret BorşaLarı Birliği Kanununun bâzı 
maddelerini değişjfciıren kanun tekldlfî tmü-
nasabetiyle 346:347 

— 286 saydı Köy İEanımuında değişik-. 
lik yapılmasına dair Kanunun 125 oici 
maddesinin değâştirıyımesiine .-287 sayılı şe
hir ve toasaalbaJarda maiballle ımuihîtar ve 
ihtiyar heyetlieri 'teşkilime dair 4541 sayılı 
Kanunda değişiktik yapılması "m ifoâaı ka-
muulann kaLdırılması hakkında fcamuumı 
8 nei mi)al(Me»iüin deiğiştirilmaHme, 306 s&-
yılı İdaırei uanuaniyei ıvülâyat Kanununda 
değişiktik yapitbaastca ve iilgili bâBi kanun
ların fk&Mırıkıaâina dair Kanınuun 105 ned 
maddesinin değiştirilmssine ve 307 sayılı 
Belediye Kanununda değişiklik yapüması-
M«a dair lîanıunun 24 ncö, maddesinin d* 
ğiştiril'meei hakkında (kanun teklifi ımüna-
sebetayle 637 

— 25 . 5 . 1961 gün ve '306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kamunnıaun 9 öeu mad
desinin 9 neu fıkrasının yürürlükten kal
dırılmam haıkkııUda kamm teklifi (münase
betiyle 624 

Salih Zeki Attınlbaş r(Balıkeair) - 3017 
sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığı 
T-eşkilât ve (Memurin Kanununa ek ika* 
nun teklifi, münasabertiylıe 186 
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Burhanettiıı Asutay (temir) - Aımıasya 
ıgski Milletveikili Nevzat Şener ve Manisa 
MilltebveMıi Ertuğrul Ake-a'nın, 6122 ısa-
(yılı Kamunun 4 ncü ımaddesiyle değişik 
5434 sayılı Kanaramun 66 neı [maddesinin 
(sB) fıkrasında değdşikıHk yapılması hak
kımda konun teklifi ve Cuımılıuıiyet Sena
tosu İstanbul Üyesi ıMebnıre Aksoleyfan, 
•5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kamunu-
nun 74 Jieü maddesinin 4 ncü fıkrasından 
sonra tor fıkra eOtteMinesi hakkımla ika
mın teklifi ıraünasebetiyıle 306 #07,310,316 ;317 

— Devlet ım.'emurtları ayliklarmın tev
hit ve teadülünle dair loltaıı 3656 sayılı Ka-
muma ibağh (1) sayılı cetvel 'ile tadil ve 
•eklerinin Adalet Bakanlığı 'bölümüne yeni 
[kadrolar eklenmesine dair Ikanun tasarısı 
münasebetiyle 1672:673 

— .Sıihhaıt ve İçtimai Muatvenet Vekâleti 
Teşkilât ve tmemuriları Eaımnırnıa bâzı hü-
ıfeüımler •eklenmuesinje ve 4358 sayılı Kanu
na ıbağh kıadro cetvellerinin degi^riim'e-
sine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde, 3017 sayılı Kan-traran €0 mı 
rnıaddesinân tadili ^ d o n d a k i 6942 sayılı 
'Kanuna bağlı kadno cötveüferinkte ve 3017 
ısayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve nnemuılları Kanununun (bâeı 
imaddelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı 
-kanunlarda ve 4802 sayılı Kanuna ibağb 
(1) sayılı eetiveJde değişiklik yapılmasına 
tlaâlr kanun teklifleırâ onünasabetiîyıle 185 

— 3017 sayılı Sağlı'k ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve 'Memurin Ka
nununa ek kanun teklifi münasebetiyle 195: 

196 
— 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Mil

letvekili Seçimıi Kanununun 9 neu mad
desinin 9 ncu fikr-asının yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 631 

HÜ9aan«JMn Atabeyli (Devlet Bakam) 
(Erâncan) - Traibzon Milletvekili Ali Rı
za 'Uzuncr'in, bueak ve köylerdeki imam -
hatip kadrolarının tahsis ve tevziine dair 
Başhakandan sorusu münasebetiyle 699:701, 

704:706,708:709,710 

Mehmet Atagün (Kırklareli) - Devlet 
mamurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklen
mesine dair kanun tasarısı münasebetiy
le 663 

îhşan Ataöv (Antalya) - Kurulmasına 
karar verilen ve üe defa yazılı tebligata 
rağmen Başkan, sezcü ve kâtibini seçip 
görevine başlıyaTnamış, olan bir Karma Ko
misyonun durumu hakkında Genel Kurul
ca karar ittihazının. Başkanlıkça arzı mü
nasebetiyle 658:659 

SaMt Osman Avcı (Eoerji ve Talbiî Kay
naklar Bakanı) (Antvin) - Niğde Millet
vekili Mevlût Oeaıkçıoğht'nun, Niğde'ye 
bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak projesi 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu 
münasebetiyle 694 

Suddık Aydar (Binıgöl) - Konya Millet
vekilli Necmettin Brbakan'm, bâzı yabancı 
şahsiyetlerin ve Parlâmento üyelerinin 
memleketimize yaptıkları ziyaretler ve 
Adalet Partisine vâki İcatü'malarla ilgili 
domeeii münasebetiyle 252 

— Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın konuşmalarında kendilerine saifcas,-
nuıa olduğu gerekçesiyie demeci 254,254:256 

fialh Aygün (Amaısya) - 1969 yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlı
ğı kısmında 25 000 000 liralık aktarma 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 270 

— Devlet memurları ayhklarıhın tev
hit ve teadülüne dadr olan 3G56 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerimn Adalet Bakanlığı bölümüne 
yeni kadrolar eklenmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 662:663 

Oğuz Aygün (Ankara) - 3017 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş
kilât ve Memurin Kanununa ek kanun 
teklifi münasebetiyle 192:1&3 

Mehmet Aytuğ (Elâzığ) - Van Millet
vekili Salih Yıldız'm, hayvancılığımızın 
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Sayfa 
geliştirilmesi ve hayvancılıkla geçinen 
yurt «bölgelerinin ve yurttaşın refaha ka
vuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 

Bayft 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi münasebetiyfc 392:393 

6 
Kemal Bağcıoğhı (Çanakkale) • Baş

bakan Süleyman Demire! tarafından teg-
kil olunan Hükümetin programı münase
betiyle 5381539,540 

Veli Balkırlı (Manisa) - Ege tütün üre
ticilerine ödenmiyen tütün bedellerinin 
kendi organları aracılığı ile ve biran önce 
ödenmesine daıir demeci . 385 

HüBamitettiıı Başer (Nevşehir) - 1970 
malî yıh genel ve katma bütçeleri kanun-
laşıncaya kadar Devlet harcamalarının 
yapılmasınta ve 'Devlet gelirlerinin tarh, 
tahakfeufc ve tahribine yetkd veren kanun 
tasarısı münasebetiyle 216:217 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dalir olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adalet Hakanlığı bölümüne 
yeni tkadrolraır eklenım-esine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 665:6GG 

— Van Milletvekili ıSaMih Yıklız'ın, 
hayvancılığımızın geliştirilmesi ve hay
vancılıkla geçinen yurt bölgelerinin ve 
yurttaşın refaha kavuşturulması için ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 402:403 

Nuri Bayar (Sakarya) - 1970 malî yıh 
genel ve kartıma bütçeleri kanunlLasıneaya 
kadar Devlet harcamalarının yapılmasına 
ve Devlet gelirlerinin tarh, tahajckuk ve 
tahribine yettki veren kanun tasarısı mü
nasebetiyle 230,227,331 

Orhan Birgit (Ankara) - 286 sayı
lı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair (Kanunun 25 nei maddesinin değişti
rilmesine 287 saydı şeihir ve kasabalarda 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kilinle dair 4541 sayılı Kanunda değişik
lik yapılması ve bâzı kanunların kaldırıl
ması hakkında Kanunun 8 nei maddesinin 
değiştirilmesine, 306 sayılı İdareci Umu-

miyei Vilâyat Kanununda değişiklik ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair Kanunun 105 nei madde
sinin değiştirilin eine ve 307 saydı Beledi
ye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair 'Kanunun 24 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi •münasebe
tiyle 634:635 

Vahit Bozaıtk (Sivas) - 286 sayı
lı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair Kanunun 25 nei maddesinin değişti
rilmesine 287 sayılı şehir ve ikasabalarda 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kilinle dair 4541 sayılı Kanunda değişik
lik yapdması ve bâzı kanunların kaldırı'l-
ması hakkında Kanunun 8 nei maddesinin 
değiştirSilknesine,. 306 sayılı îdared Uimıu-
miyei V/ilâyat Kanununda değişiklik ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair Kanunun 105 nei madde
sinin değiştirilmeine ve 307 sayılı Beledi
ye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair Kanunun 24 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle 634 

Barbaros Turgut Boztepe (Sakarya) -
Nevşehir Milletvekilli Salâhattin Hakiki 
Esatöğillur'ınun, dış ticaretimizin kalkanıma 
plânına ve uluKal çılkarÜanmıza uygum oJup 
olmaldiğım araştırmak ve meydana gelen 
aksaklıkları tesbit etmek üzere bir Meclîs 
araştırması yapılmasına dair önergesi mü-
naseibefâyfe 569:572 

AJhmet Buldanlı (Muğla) - İçel Mil
letvekili Celâl Kargılı'nın, 2/212 esas nu
maralı kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 nei 
maddesi gereğince, gündeme alınmasına 
dair önergesi münasebetiyle 693 

Ömer Buyrukçu (Aultalya) - Van Mil
letvekili 'Salih YıMuz'ın, hayvaneılığnnı-
zın geliştirilmesi ve hayvancüıfcta geçinen 
yurt 'böİ!gıel«rinin ve yurttaşın refaha ka
vuşturulması için gerekli tedbirleri tes-
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bit etmek üzere bir 'Meclis araştırması
na dair önergesi münasebetiyle 391:392 

— 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi (Kanununun 9 ncu mad

desinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 

Btffm 

632 

Hala İbrahim Cop (Bolu) - Orman Ge
nel Müdürlüğü 1969 yüı Bütçe Kanununa 
bağlı '(A/3) ve (<B) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması, 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim 

Bakanlığı kısmında 25 000 000 liralık ak
tarma yapılması, 

İstanbul Üniversitei 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı, (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması halkkındaki taşanla
rın oylamaları münasebetiyle 292 

ihsanı SaJbrî Çağlayangil (Dışişleri Ba
tanı) (<huaafouffiyet Senatosu Bursa "üye
si) - Başbakan Süleyman Demirel tarafın
dan teşkil olunan Hükümet prograımı mü
nasebetiyle 467,468,484,485,486 

— Konya Milletvekili Necmettin Er-
bakan'm, bâzı yabancı şahsiyetlerin ve 
Parlâmento üyelerinin memleketimize 
yaptıkları ziyaretler ve Adalet Partisine 
vâki katılmalarla ilgili demeci hıünasebe-
tiyle 350 

— 0.rdu Millotv'ekili Orhan VuraıFa ve
rilen takbih cezası tnıünasebetiyile 484,485:486 

Yakup Çağlayan (Çorum) - 3017 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığı Teş
kilât vo Memurin Kanununa ek kanun 
teklisi münasebetiyle 187:188 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) • Çift
çilere verilen kredili gübre bedelinin % 25 
inin peşin olanak istenmesinin sakıncala
rına, bu hususa d,air olan kararnamenin 
değiştirilmesi gerektiğine dair demeci 284 

D 
Kemal Demir (Bolu) • 1970 malî.yıh 

genel ve katma bütçeleri [kanunlaşmeaya 
kadar 'Devlet harcamalarının yapılmasına 
ve Devlet •gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 
tahribine yetki veren kanun tasarısı mü-
nasebetöyle 231 =233,233 =238 

Süleyman Demirel (Barbakan) (İspar
ta) - Kendisi tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu hakkında Anayasanın 103 
neü maddesi gereğince güven oylaması 

münasebetiyle 554 
— 'Hükümet programının okunması 376:387, 

454:484 
ıŞevfcdt Doğan (Kayseri) - Yapılan 

itiraz üzerine i3 . 12 . 1969 tarihinde tek
rarlanan Dışişleri Komisyonu Başbakan
lık Divanı seçimine vâki yeni itirazlar 
dölayrsiyle Millet Meclisi Başbakanlık 
Divanının. 6 . 1 . 1970 de aldığı 8 sayılı 
karar münasebetiyle 266 

Öengk Ekinci (Ordu) - 286 «ayılı Köy 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun 25 nci maddesinin değiş-tirilme-
sine 287 «ayılı §ehir ve kasabalarda mahal
le muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 

dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması ve bâzı kanunların kaldırılması 
hakkında Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesine, 306 sayılı İdarei Umumi
ye! Vilâyaıt Kanununda değişikMk yapd-
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masına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair Kanunun 105 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve 307 sayılı Belediye 
Kanunumda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun 24 ncü -maddesinin değiştirilme
si hafckınıda kanun teklifi münasebetiyle 636, 

637 

— Kurulmasına ikam- verilen ve üe de> 
fa yjLznlı tebligata rağmen Başkan1, sözcü 
kâtibini seçip görevine başlryamaımış olan 
bir Kanma Komisyonun durumu hakkın
da Ctenel Kurulca karar ittihazının Baş
kanlıkça arzı münasebetiyle 652:653 

N«omıe1itm Ertbakan (Konya) - Bâzı 
yabıaneı şabsİyetlerin ve Parlâmento Üye
lerinin memleketlimize yaptıkları ziya
retler ve Adalet Partisine vâki katılma
larla ilgili demeci 248:251 

Orhan Eren (Ankara) - Adalet Par-
tlisi Grup Raşkanvekillerinin, Birleşime 
23 Mart 1970 tarihine kadar ara verilme
sine dair önergesi münasebetiyle 555 

Mesut Erez (Kütahya) (Maliye Ba
lkanı) - Amasya eski Milletvekili Nevzat Şe
nel ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm, 6122 sayılı Kanunun 4 neü maddesiyle 
değişik 5434 sayılı Kanunun 66 ncı madde
sinin (B) fıkrasında değişiklik yapılması 
hafckmda kanun teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 74 ncü maddesinin 4 neü fıkrasından 
sonra bîr fikra eklenmesi halikında kanun 
teklifi münasebetiyle 308:410,317 

:— 1970 Malî yılı genel ve katma bütçe
leri kanunlaşıncaya kadar Devlet harca
malarının yapılmasına ve Devlet geldrierii-
tniin ıtatrlı, ıttahaltdcufe ve ttehnilbine yetM veren 
Ikanun, tasarısı ınüMaBebetiyle 217:219,227 

— 1970 yala Bütçe (kanunu tasarısı mıuna-
sdbetiyle 4:17,129:138 

— Yargıtay Teşkilâtına rapontör kadro
ları eklenmiaine v 3666 sayılı Devlelt Memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 

Sayfa 
'Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Balkanlığı bölümünde değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi münasebetiyle 622: 

«23 

îlhami Ertem, (Edirne) (Tarım Balkanı -
Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'm, 
suni ıgübre ithal ve üyelerinle dağıtma yetki
si nin Tarım tKrecti KKjaperaitifleri! Yardım
laşma Biriliğinden alınmasının sakıncaları
na dair demeci münasebetiyle 338 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
•Çilesizdin, çiftçilere verilen kredili gübre 
bedelinin % 25 inin peşin olarak istenme
sinin sakıncalarına, bu hususa dair olan ka
rarnamenin değiştirilmesi gerektiğine dair 
demeci münasebetiyle 285 

— Van Milletvekili Salih Yıldifc'ın, hay
vancılığımızın geliştirmesi ve hayvancılığı-
lıkla geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın 
refaha kavuşturulması için gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 394:400,403:405 

Selçuk Erverdi (Erzurum) • Van Millet-
letveSkili Salih Yıldız'ın, hayvancılığımızın 
geliştirilmesi ve hayvanıcıllıılda geçinen yurt 
bögeleıtinin ve yurttaşın refaha kavuşturul
ması için gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzerebir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 350 r355,400:401 

ıSal&hattin Hakkı Eeatoğta (Nevşehir) -
Dış ticaretimizin 'kalkınma plânma ve ulu
sal çıkarlarımıza uygun olup olmadığını 
araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi münasebetiyle 409: 

413 

— Meclis Hesaplarını inceleme Komis
yonu Başkanlığının, Millet Meclisi Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1967 
malî yılı Kesinhesabı hakkında Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporlarının 
gündeme alınarak görüşülmesine dair tez
keresi münasebetiyle 341:342 
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Sayfa 
Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Başba

kan Süleyman Demirel tarafından teşkil 
olunan Hükümet programı münasebetiyle 

430:445,494:517,530:537 
— 1970 Malî yılı genel ve katma büt

çeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet har-

Sayfa 
camalamım yapılmasına ve Devlet gelir
lerinin tarh, tahakkuk ve tahribine yet
ki veren kanun tasarısı münasebetiyle 212:215 

— 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
münasebetiyle 47:70,76:89,138:140 

Ali îhsan Ooğüş (Gaziantep) • Sa
nayi Bakanı Salâhattin Kılıç'ın, ekono
mik bakımdan önemi büyük olan ve son 
günlerde basında yer alan demir ve pik 
fiyatları ve dağıtımı ile ilgili gündem 
dışı demeci münasebetiyle 644,045:646 

HaMa Gökçe (Malatya) - Malatya'da 
haşhaş ekiminin yasaklanması kararının 
sakıncalarına dair demeci 203:204 

Hasan AM Gülcan (Antalya) - Suni 
gübre ithal ve üyelerine dağıtma yetkisi
nin Tarım Kredi Kooperatifleri Yardım
laşma Birliğinden alınmasının sakıncala
rına dair demeci 337:338 

Peartda Güley (Ordu) - Anakara Fen Fa
kültesinde cereyan eden olaylar ve onu 
takibeden gençlik hareketleri hakkında 
gündem dışı demeci 600:602 

— 25 . 5 . 1961 gün ve 300 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 9 neu mad
desinin 9 neu fıkrasının yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 631 

Salih <*üven (Amasya) - 25 . 5 . 1961 
gün ve 300 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 9 neu maddesinin 9 neu fıkra
sının yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 627:628 

H 
Haimdi Kamamcıoğlu (Afyon Karahi-

sar) - Nevşehir Milletvekili Sabahattin 
Hakkı Esatoğlu'ııun, dış ticaretimizin 
kalkınma plânına ve ulusal çıkarlarımıza 
uygun olup olmadığım araştırmak ve mey
dana gelen aksaklıkları tesbit etmek 

üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 56G:568 

Ahmet Sattap Hiçerimez (Ankara) -
Son günlerde basmda yer alan ve Maliye 
Bakanlığı yetkililerine izafe edilen Per
sonel Kanunu île ilgili haberlere dair de
meci 685 ;688 

Zeynel Abidin fcıan (Bitlis) - Bitlis'te 
tütün ekicilerinin durumu ve bu konuda 
alınması gerekli tedbirlere dair demeci 562: 

563 
— Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 

hayvancılığımızın geliştirilmesi ve hay
vancılıkla geçinen yurt bölgelerinin ve 
yurttaşı refaha kavuşturulması için ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair Öner
gesi münasebetiyle 364:367 

İsmet înönü (Malatya)- Başbakan Sü
leyman Demirel tarafından teşkil olunan 
Hükümet programı münasebetoiyle 445 ;454 

Hilmi işgüzar (Sinop) - Nevşehir Mil
letvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nutı, 
dış ticaretimizin kalkınma plânına ve 
ulusal çaıkarlaramıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen ak
saklıkları tesbit etmek üzere bir Meclîs 
araştırması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 583:586 
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yapılmasına dair kanun teklifleri münase
betiyle 181:182 

— 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Tar
dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Ka
nununa ek kanun teklifi münasebetiyle 188: 

189 
— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 

hayvancılığımızın geliştirilmesi ve hay
vancılıkla geçinen yurt bölgelerinin ve 
yurttaşın refaha kavuşturulması için ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 405 ;406 

Sayfa 
— Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve

kâleti Teşkilât ve memurları Kanununa 
bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiş
tirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde, 3017 sayılı Kanunun 
60 ncı maddesinin tadili hakkındaki 6942 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Vardım 
Bakanlığı Teşkilât ve memurları Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 
981 sayılı kanunlarda ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 

thoan Kabadayı (Konya) - 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve '(A/2) 
işaretli cetvellerin (Millî Eğitim, Bakanlığı 
kısmında 25 000 000 liralık aktarma ya
pılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 270:271 

— Kurulmasına karar verilen ve üç de
fa yazılı tebligata rağmen Başkan, Sözcü 
ve Kâtibini seçip görevine başhyamomış 
olan bir (Karma Komisyonun durumu hak
kında Genel Kurulca karar ittihazının 
Başkanlıkça arzı münasebetiyle 656:657 

— Nevşehir Milletvekili Salâhalttin 
Hakkı Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kal
kınma plânına ve ulusal çıkarlarımıza uy
gun olup olmadığını araştırmak ve meyda
na gelen aksaklıkları tesbit etmek üzere 
bir Meclis araştırması yapılamasına dair 
önergesi münasebetiyle 572:575 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
hayvancılığımızın geliştirilmesi ve hay
vancılıkla geçinen yurt bölgelerinin ve 
yurttaşın refaha kavuşturulması için ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir Mec
lîs araştırması yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 388:391 

— 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı 'Mil
letvekili Seçimi Kanununun 9 ncu madde
sinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle 629 

Mustafa Kaftan (Malatya) - Hazırlan
makta olam Personel Kanunu tasarısının 
biran önce kanunlaştırılması gerektiğine 
dair demeci 176:177 

Gıyasettin Karaca (Erzurum) - 1970 
malî yılı genel ve katma bütçeleri kanun-
laşıncaya kadar Devlet harcamalarının 
yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, 
tahakkuk ve tahsiline yetki venen kanun 
tasarısı münasebetiyle 219:220 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nıma bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek* 
lerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni 
kadrolar eklenmesine dairk anun tasarısı 
münasebetiyle 663:664 

Sahri Keskin (Kastamonu) - Ankara 
'Milletvekili 'Ahmet Sakıp Hiçerimez'in, 
son günlerde basında yer alan ve Maliye 
Bakanlığı yetkililerine izafe edilen Per
sonel Kanunu ile ilgili haberlere dair de-
meei münasebetiyle 686 

İlyaa Kılıç (Samsun) - Kiaıradeniz tü
tün piyasası ve ekicilerinin durumuna 
dair demeci. 201:203 

— 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa 
ek kanun teklifi münasebetiyle 185:186,194, 

197 
Salâhattin Kılıç (Sanayi Bakanı)-

(Adana) - Ekonomik bakımdan önemi bü
yük olan ve son günlerde basında yer aflanf 

K 



Sayfa 
kırı» ve Tidatret ve Sanayi Odallan, TA-
«arcft Odadan, Satiıayd Odaları ve Ticanettf 
Borsail'an BâıMğıi Kamummaıın hâzı mıakMe-
lıeıriira değiştiren Ikanuun teMtüı ımüıiiaseitoe'*< 
•tiiyle 345 

— 286 sayılı Köy KanusıHuridıa değişlİk-
lifk yapılmasına Idlair KJanuavuıı 25 nci' ımatd-
dıesinm değiştiiı#m«8kıic 287 ao:yı!İı Şe-, 
•kir ve İkasalbıailanda ıımhalle im/u!h!tar ve Lih-
'tiyfaif heyetleri Ueşlknfllîrue datir 4541 msplv 
Kamumda değdşflkflnik yapıftmtası ve "bâzı !ka-
mumlan n kaıMırılimıası .haMandalki Kanto
nun 8 neâ maddeskıiını d:egi§fcİTilm«?siınıe, 
306 ısayıh îdjaipelİ Uurauımoyıed Viiüâyıat KaK 

[ nmııuMclıa değişiklik yapılftiiaBina ve ilgıiflö 
-bâKi ikanıunların kıalctarıilim'asnnıa dair K&rtı-
utuıı 105 nci m'addesindn dıeğîşrtıiırilnııeısninıe 
ve 307 ısayılı Belödîye Earauııuwda dteğâgSk-
lik •yapıl'maısi'nia daüır Kanunnın 24' n«ü 
mıaddesmin dıeği^rrlmıesi liıalMnnldıa tea
linin tcMfilfi. münasebetiyle 630 

Sayfa 
demir ve pik fiyatları ve dağıtımı ile ilgi
li gündem dışı -demeci. 642:644,646:647 

Sadi Koçaş (Konya) - Yapılan itiraz 
üzerine 3 . 12 , 1969 tarihinde tekrarlanan 
Dışişleri Komisyonu Başkanlık Divanı se
çimine vâki yeni itirazlar dolayısiyle Mil
let Meclisi (Başkanlık Divanının 6.1.1970 
te aldığı 8 sayılı Karar münasebetiyle 261:264 

Nuri Kodamtuuwğlu (Niğde) - 1569 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı flA/1) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin Millî 'Eğitim Bakanlığı 
kısmında 25 000 000 liralık aktarma yapıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 268:269 

— Kurulmasına karar verilen ve üç de
fa yazılı tebligata rağmen Başkan, Sözcü 
ve kâtibimi seçip görevine başhyamamış 
olan bir Karma- Komisyonun durumu hak-
kındiaı Genel Kurulda karar ittihazının 
Başkanlikça arzı münasebetiyle 651:652 

— Orman Gen^l Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması, 

— 1969 yalı Bütçe Kanununa bağh (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmında 25 000 000 liralık ak
tarma yapılması, 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki taşanla
rın oylamaları münasebetiyle 287:290 

Talat Koseoflu (Hatay) - Afmıaöya esM 
Milletvekili Nıevaat Şenıer ve Mamfea t/SM-
letvcMlî Ertluğmıl Akaa/nnn, «122 sayıih 
Kttimınran 4 incili mrıdddteısâyle dteğiişlfc 5434 
»aylı Kafrmıniun 66 ncı imıaddmiınin (B) fite-
raöınida değisşSMk ya-pıimajsı lnalMkımda klâ  
ıııun teMfii ve Oumhurîyet Senarbosu tattan* 
lyui Üyesi MMyrure Aksortiey'in1, 5434 sayılı 
T, C. ETıroekli Sandığı Kanunnmıun 74' rucü 
ntadidiesimîiv 4 ncü fhifctiaBindian sonma Ibfir 
Mera. .eMtentmeesi hjafcfcrilda. İcamtoM tefelîffi 
mülıroaebetiyfe 31T:318 

— OuîmJhuHyiet Senüttiosu Balıkesir 
üyesi Mehımıet Güler ve 32 iarkladıaşmm 
Ticaret ve Sanayii Odaları, «Tftoaıret Odia-* 
lıarı», «SaiDayi Odiaîam». «Ticaret Boıröa-

— KıitfiUUmiaısıria ttaarar verilen ve Üç 
defia yazılı tebligata rağmen Raşffaan, 
'Sözcü v© Kâtibini ıseçjip göı-evSınıe Ibaşflı-
yaımamış 'olajı Mr Kanmla Kömaisyanu'n' ıdtı-ı 
ruımıu haMtmda Genel Kurulca kianaır üktât-
'•haızııun Başkaaıılrtcça tarizi ımfânasefbetiylle '653:654 

— Nevşehir Mfflettvekalâ Saüıâhalttiimı 
Halkkı EsaiJoğlru'naın, dış tSoarelÖİlmıizMi tkıal-
kıruma plânına ve (Ulusal çıkatfIanıniTaa uy
gun aftıp lotmtadığml ainaşfcıırımıajk ve mıefy-
danıa gele laksaîdıfkları tcsibât eıtnuelk üze
re bür M'ecliıs araştırtmaısı yıapaİMasanııa dlaiı* 
önergesi mitaıase'bGtiyle 575:576 

— Oılm&ıı Oınıcd Müld'iMüğü 1909 yılı 
Bütçe Kaııtittinıma !bağh (A/3) ve (B) aşa-
rebli eetveJılerde (dıeğîçStkılıîk yapılniıaBi, 
1969 yılı Bütçe Kantünum. Tmğîı (A/l) ve 
(A/2) işıaıeiffli eetvellerfn Millî Eğitim Ba* 
kasnllığı 'kasmmidtt 25 000 00O İSnaİJÎk «aktar
ma ya.pıltaaısı, fetenibul Ünâversitesi 1969 
yılı Bülbçe KJanınnumıa bağlı (A/l) iş'anet-ı 
Jli «etveılde değişiıMÜk yaprlm'aısı halklkTıMdia-
İri tıasamlarm 'oyllanıalan ımünaeebertiiylıe 291 r292 

— 3017 sayırtı Slağlık ve 9ösyıail Tıar-
drnı Babaıilığı TeşIkHât v» M<emniınin Ka-
mııum 'e(k 'kamtıtD *ekffii mıüinaısıdbe^yle 1S9 
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Ssyfa 
— 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Millet-

v̂eikiK Seçimi Kamnınrunuia 9 ıncu ımıadldıesıi-
rdn 9 ncu fıkrasının yürürlükten ıkaildırıl-
ması hakkında kamun tekHü münasebe
tiyle 629 

Oemt Küçük (Traibara) - 3017 sayılı 
SagMc ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş
kilât ve Memurun Kanunuma ek kanuni 
teklifli mUnasefoefcryte 190:191 

M 
Haldun Menteşeoğlu (Içi§leri Bakanı) 

<CÖ. S. Muğla Üyesi) - Amasya Milletvekili 
Vehbi Meshur'un, Gümüşhacıköy ilçesinin 
kkr köyünde bir aileye jandarmanın yaptı
ğı haksri dşleım hakkındaki demeci müna
sebetiyle 678:679 

— Sürt Milletvekili Mehmet Nebil 
Oktay'ın, SSilrtte vukua gelen asayişsizlik 
olayları hakkımda ne düşünüldüğüne dair 
Borusu münasebetiyle 696,697 

Vehbi Meşhur (Amasya) - Gümüşhacı
köy ilçesinin 'bir köyünde bir aileye jan
darmanın yaptığı haksız işlemi hakkındaki 
demeci 678 

Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar) -
Ege Üntversiteslinİn açacağı ilkSnei Tıp Pa-
kültösonîn yerinin Afyon Karahisatr olması 
gerektiğine dair gündem dışı demeci 611:612 

Saha Mtiderrisoğlu (Konya) - 3017 sa
yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı1 

Teşkilât ve Memurin Kanununa 'ek kanun 
teklifi münaseibet^yle 195 

Sadık Tekin Müfttioğlu (Zonguldak) -
Başbakan Süleyman Demirci tarafından 

teşkil olunan Hükümetin programı müna
sebetiyle * ' ' 529:536 

— 1970 Malî yılı genel ve katana bütçe
leri kanun&aşıneaya kadar' Devlet harca
malarının yapılmasına ve Devlet gfelMeri-
riin tarh, tahakkuk ve tahsifâne yetiki ve
ren kanun tasarısı münasebetiyle 209:212, 

215:216 
— 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı mü

nasebetiyle 89:103,103:121 
— Yurt ve Parlâmento içinde gelmen 

siyasi olaylar hakkında demeci 252:254 
N 

Hayrettin Nakiboğlu (İmar ve İskan 
Bakanı) (Kay»eri) - Van MilletvekMii Sa
lih Yıldız'ın 17 Şubat 1970 tarihinden iti
baren Van ilinde devamı etmekte olan yer 
sarsıntısı hakkında demeci münasebetiyle 176 

Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) - Dev
let Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayi'h Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eMeriraİn 
Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar 
dklemneâine dair 'kanun tasarısı münasebe-
tiiylıe 673 

Mevlüt Ocakçıoğlu (Niğde) - Niğde'ye 
"bağlı Aksaray ilçesinin Uluınmafk projesi 
hakkında ne 'düşünüldüğüne daıir sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bafcanı Sa
bit Osman Avcı'nm sözÜü cevabı münaseibe-
tilyle 694:695 

Orhan Oğuz (MiDî Eğitim Bakanı) 
(Eskişehir) - Afyon Karahisar MiMetveki-
M Süleyman Mutlu'nun, Ege Üniversi'tesi-
nin açacağı ikinci Tıp Fakültesinin yeri-
nü!n Afyon Karaflıisar olması gerektiğine 
dair gündem dıgı demeci münasebetiyle 612^613 

— Ordu MSHetvekM Ferda Güley'in, 
Ankara Fen FakültesBnde cereyan eden 
olaylar ve onu tafctöbedea gençlik hareket
leri hakkında gündem dışı dseraeei mürtase-
be%*e 608 .-610 

Orihan Ökay (Konya) • Nevşehir Mjl, 
letveküHi Salânattin Hakkı Etsaboğlu'nun, 
dış ticaretimizin kalkmıma puanına ve 
ulusal çıkarlarımıza uygum olufp «ftmaıdığı-
m araştıırmalk ve (meydana gelen aksak
lıklar} teahjt eHımek. lüjsere "bir k e e % araş-
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Sayfa 
tırması yapılrmasıoa dıair önergesi ıniiraa-
sebetüyle 568:669 

Mehmet Nebil Oktay (Siirt) - Aldatan, 
Partisi Grup ba^kaovekfflerkıiin, B i r l e t 
me 23 Mart İ970 ıtariIMne kaidar ara veriuV 
medııe kiair önergesi aniinasdb€rtiyıle 534:566 

— 1970 malî yılı «"eneıl ve •katma Ibüt-
eeleri kauruıülaşınıaaya kadar Derlet harca
malarının yarpılmasına ve Devlet geliriîeıfi-
nin tarih, tahakkuk ve tahsIHne yetM veren. 
kanun tasamı münasebetiyle 208:209 

— Devlet memurları ayhklarsnııı tev-
hlit ve teadülüne (dair odam. 3656 sayıl1!1 

Kanuna bağdı (I) sayılı cetvel ile fcaldiil ve 
efelerimin Adaılet Bakanflığı Ib&lülmüın» ye
mi Ikaldrolar eBderamesine 'dair İkamın tasa
rısı münasebetiyle ' 670:671 

—- Siirt'te vukua .gelen aBaıy%aKİikl 
olayları 'hakkında ne dlü^ümlu^düğıikıe da&r 
»orurnı ve İçişleri Bakanı Haldun Memite-
şetoğlu'mm «ö'sslü «evalbı noalübxa»abeıtîyle 696:697 

Kasım önadım (Bursa) - (Barbakan Sü
leyman Demirel, taraflından tenkil lolunan 
Hükömöfeı programı mlinaselbatiyle 467 

Yusuf Ziya önder (Adalet Bakanı) (Si
vas) - Devlet memurları ayıhklarmıa tev
hit ve taafcUiilIüne Idafir »otlan 3996 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı «etvel file taldÜ ve 
eklerinin .Adalet Bakanlığı "bölümüne ye
nli (kadrolar eiktammeskiıe dair 'kanun tasa
rım münasebetiyle 668:670,671 

Şinaai özden (Ankara) - Davleft twe~ 
ınurlaın aylıklarının tevdlît ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanıma bağlı (1) (sa
yılı cetvel ile tadil ve: eklerinin Aldalöt 
Balkanlığı (bölümüne yeni Ikaldrolar eklen-
ımesine 'daEr (kaman tasarısı Münasebetiy
le 671:672 

Mustafa Fevzi özgüner (tstaribul) -
•Sakarya M'UetvekHi Hayrettin Uyaai'ım 
parlölmanter rejîsnde aaroümiluılidk ve Mîl
let Me«lMnin çalışmaları haOdkjırtd'a de-
ımedı münasebetiyle 684 

Turhan özgüner (İçel) • Amaisya es-
M milletvelkild Nevzat Şener ve Manisa 
Miiletövekalı ErtupruJ Akçalın, 0122 saydı 

Kemal Okyay (Kars) - Cumhuriyet 
Senatosu Balıkesir Üyelsli MeOumet Güler 
ve 32 arkadaşının Ticaret ve Sanayi Oda
ları, «Ticaret Odaları» «Sanayi Odaları» 
«Ticaret Btomsailaırı» ve Ticaret ve ISanays 
Odadan, Ticaret Odaları, 'Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları (Birliği Kanununum 
bâaı maididelerini değiştiren feanun teklifli 
münasebetiyle 343:344. 

ıCavit Okyayuz (İçel) - Başbakan Sü
leyman Demfrrel taraûnklan tenkil olunan 
hükümet programı münasıefoetiiyle * 487.:493 

Şinaai Osma (İzmir) - Yapılan itiraz 
üaerine 3 . 12| . 1969 tbarMnlde teferarila-
nan Dışislerii Komisyonu Başkanlık Dîvanı 
seıçitainc vâlkı yeni İtirazlar IdlodaySsîyİe 
Millet Meclisi Başkanlık Idilvanınm 
• 6 . 1 . 1970 Idte aldığı 8 saydıi katran Imiiina-
sebetiyle 964:965 

Kanunun 4 ncü ımaddesiyle Icleğişlk 5434 
sayılı Kanunum !06 ıiıcı ıma'ddesinlin (B) 
Mtrasırada dBeğı$kük yapiilımıaısı hakkında 
kanun tdkildfi ve C. (Senatosu îatanbul Üye
si Mebrure Atesoleylin, 5434 sayılı T. O. 
Emekli Sandığı Kanununun 74 ncü maidL 
deednîn 4 ncü fıkrasaıılldan tekmra Ibir îıikraı 
eklenmesi hakkında kanun Iteküfli Imıüınasa-
betryfe 310:313 

— Barbakan Süleyman Demirel tara
fından teşkil •olunan hüküimet pıtog'raımi! 
münasebetiyle 63(1,532 

•— Belâdîye sıniirlaırı dışındaki karayol-
lan boyunca açılacak afcaayalkıt tıesolsiIeaHî! 
haOdkuıdalki yönettneügin uygnlartmasiM-
dan Petrol Offilsin zarar 'Söndüğüne diair 
demeci. 647:649 

— Cumlhuriyet Senatlosu BalflcesBa' Üye
si Melhmet GHiler ve !32 aıkajdaşının Tîcarett 
ve Sanayi Odaları, «Ticaıret ÖdaBıaTi»»,, -«Sa
nayi Odaları» «Ticaret Boıisalan» ve Ti
caret ve Öanayi Odlalaıı, Ticaret Odala-ı 
rı, Sanayi Odalaıa ve Tiearet Bloımal'aı-ı 
Binligtt Kanununun bâzı ımadld'elerani Ideğiış-
tSTen kanun teklifi münaıselbetiyle 344 

ö 
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Sayfa 
. — Ktapuhnasına karar verüm ve üç 

kîefa yazıîı tetbiligata rağtaıen [Başkan, SOE-
eü kâtibini sıeçip görevline baghyamaınıs; 
olan "bir Sarma Komisyonun durumu hak-
kınlda öemel Kurulca ikaraır iltitühaızınm Bas-
kanMkça arzı münaise'beıtdyle <657:658 

— 3017 sayılı Sa£Uk ve ISotsyal Yar
dım İBaİkan'hğı Teşjkilât TC MetmuAı Ka
nununa ek kanun t-eflalifî mlünasıebetîyle 190,192 

— Yargıtay Teşkilâtına raportör kadro
ları eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada 
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi münasebetiyle 661 

— 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesi
nin 9 ncu fıkrasının yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi münasebetiy
le 624:626,631:632 

Vedat Ali Özkan (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı) (Kayseri) - 3017 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşki
lât ve memurin Kanununa ek kanun teklifi 
münasebetiyle 198 

Sayfa 
İbrahim öztürk (Maraş) - Nevşehir 

Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'-
nun, dış ticaretimizin kalkınma plânına 
ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğım araştırmak ve meydana gelen aksak
lıkları tesbit etmek üzere bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair Önergesi müna
sebetiyle 576:577 

— Van Milletvekili Salih Yıldız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancı
lıkla geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın 
refaha kavuşturulması için gerekli tedbir- ' 
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 367:369 

— 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununun 9 ncu madde
sinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifi münase
betiyle 626:627 

Seyfi öztürk (Eskişehir) (Çalışma Ba
kanı) - Kastamonu Milletvekili Hasan 
Tosyalı'nın, Kastamonu sağlık tesisleri ve 
yapılacak olan Sosyal Sigortalar Hastane
si hakkındaki demeci münasebetiyle 564:565 

Emin Paksüt (Ankara) - Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olunan 
Hükümetin programı münasebetiyle 539:540 

— Sanayi Bakanı Selâhattin Kılıç'm, 

ekonomik bakımdan önemi büyük olan ve 
son günlerde basında yer alan demir ve pik 
fiyatları ve dağıtımı ile ilgili gündem dışı 
demeci münasebetiyle 644:645 

Kemal Satır (Adana) - 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı münasebetiyle 17:24,24:47 

— Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun yurt ve Parlâmento içinde 
gelişen olaylar hakkında demeci münase
betiyle 254,256 

Befet Sezgin (Çanakkale) (Devlet Ba
lkanı) - Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp 
Hiçerimez'in, son günlerde basında yeralan 
ve Maliye Bakanlığı yetkililerine izafe 
edilen Personel Kanunu ile ilgili haberlere 
dair demeci münasebetiyle 688:690 

— 1970 malî yılı genel ve katma büt
çeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet har

camalarının yapılmasına ve Devlet gelir
lerinin tarh, tahakkuk ve tahsüine yetki 
veren kanun tasarısı münasebetiyle 238:240 

— 1970 malî yılı genel ve katma büt
çeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet har
camalarının yapılmasına ve Devlet gelir
lerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki 
veren kanun tasarısı münasebetiyle 238:240 

— Malatya Milletvekili Mustafa Kari*. 
tam'm, haızırîatmnakta olan Personel Kano
nu tasaınısııun ıbiran önce kenunlıaşjtırılitnıası 
gerektiğine dair dıemıe-ci mü>na»elbet$yle 177 
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Sajrfft 

— Ordu MiUefcvekitö Ferda Güler";!!!, 
Anfkara Fen Fakültesinde cereyan »eden 
olaylar ve onu takilbeden gençlik fhaıretkıeıb-
leri hakkında gündem dışı demeci mü
nasebetiyle '6Ö2 :608 

—. Sakaıpya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'in parlöananlter nejimide söCTMnMuk ve 
Miliet Meclisinin çalışmaları haikkında de
meci mıünaselbetây'le 881:684 

ismet Sesgm (Aydın) (Gençlik re Spor 

Ahmet Şener (Trafosun) • Devlet ine-
muırları ayılıklarının tevhit ve «teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadü ve eklerinin Adaltet Ba
kanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenme
sine dair kanun tbasarası münasebetiyle 666: 

668 
—. Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 

Bütçe Kanununa 'bağlı (A/3) ve (B) İşa
retli cetvellerde değişiklik yapılması, 

— 1969 yılı Bütçe Kanunim» bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvelin Millî 
Eğitim Bakanlığı kjgmmda 25 000 000 li
ralık aJkltamna yapılması, 

— Istanlbul Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli eetvek 

Vefa Tanır (Konya) - Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât ve memurları 
Kanununa bâzı hükümler 'ekletmesine ve 
4268 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelleri-
nin değiştirilmesine dair «lan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde, 3017 sayılı Ka
nunun 60 ncı maddesinin tâdili -haJkfcm.-
dakî 6942 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurları 
Kanununun bâzı ımaddejlerinli değiştiren 
225 ve 981 sayılı kanunılardıa ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kamun teklif-ı 
leri münasebetiyle 182 

Bakana) - Konya Milletvekili Necmettin' 
Eriba&an'ın, bâzı yabancı saMyetlerin ve 
parlâmento üyelerinin memleketiwıİEe yap-
tfcfldarı ziyaretler ve Adalet Partisine vâki 
katılmalarla âılıgüi demeci minııasebetiyle 250, 

251:252 
Şemeettia Sönmez (Eskişehir) . 3017 

sayılı Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun 
teklifi münasebetiyle 186:187,194:195 

de değişiklik yapılması 'hakikradalki tasarı
ların oylanmaları münasebetiyle 291 

— Sıhhat ve İçtimai Mua/vemet Ve
kâleti Teşkilât ve memurları Kanunu
na bâzı hülkümler eklenmesine ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetveLleri-
rjn değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kaaıuna bağlı cetvellerde, 3017 sayılı Ka
nunun 60 ncı maddesinin tâdili halkikın-
daki 6942 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde ve 3017 »ayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardımı Bakanlığı Teşkilât ve memurları 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kamun teklif
leri ımıünaselbetiylıe 179 ;181 

— 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Ka
nununa ek kanun teklifi münasebetiyle 188 

— Van Milletvekilli SaMb. Yıldız'niı, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hıayvanci-
ilkla geçinen yurlt bölgelerinin ve yurtda-
şın refaha temışlturulıması için gerekli ted
birleri teöbit etmek (üzere bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair Önergesi [münase
betiyle 363:364 

Mustafa Timini (Sivas) -1970 yüı Büt
çe kanomu -tasarısı münasebetiyle 125 :129 

Hasan Tosyalı (Kastamonu) - Kasta
monu sağlık tesisleri ve yapılacak oilan 
<Sosyal Sigortalar Hastanesi foaikkındaıkî 
demeci Ö63:564 



Sayfa 
Enver Turgut (Kayseri) - Derrfielt me

murları aylıklarının fcevihit ve teadSUüme 
dair olan 3656 sayılı Kamuna, bağlı <1) 
'sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklıent-
mosiııe dair 'karata tasarısı ımrtinıaselbetiyle 662 

Fahri Vğrmzoğlu (U§ak) - Amasya 
eski Milletvekili Nevzat Şener ve Manisa 
(Milletvekili [Ertuğrul Akça*nın, 6122 sayı
lı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 
sayılı Kanunun 66 ncı nıaddesmin (B) fık
rasında değişiklik yapılması katkında ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Mebrure Aksöley*in, 5434 sayı
lı T. O. Emekli Sandığı Kanununun 74 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasından sonra bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle 300:302 

— 1970 Malî yılı genel ve katma büt
çeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet harca
malarının yapılmasına ve Devlet gelirle
rinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki ve
ren kanun tasarısı münasebetiyle 233 

Necdet Uğur (İstanbul) - (Başbakan, 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olu
nan Hükümetin programı münasebetiyle 517: 

528 
— 1970 Malî yılı genel ve katma büt

çeleri kamuüaşmcaya kadar Devlet harca
malarının yapılmasına ve Devlet gelirleri
nin tarh, tahakkuk ve tahşibine yetki ve
ren kanun tasarısı münasebetiyle 205:207 

Hayrettin TJy«al (Sakarya) - 1970 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle 121:125 

•— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve Ular 
memurları kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasaraı münasebetiyle 294:296 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kal-
feınnm plânına ve ulusal çıikaıriaramıza 
uygum olup olmadığını araştırmak ve mey-

£&rfa 
Fikret Tnrhanjgil (Aydın) - Yapılan iti

raz üzerine 3 . 12 . 1969 tarihînde tekrar-
'lanan D^işleri Komisyonu 'Baejkanlık Di
vanı seçlmHie vâki yeni itirazlar dolayı-
siyle Mîllet Meclisi Başkanlık Divanının 
6 . 1 . 1970 te aldığı 8 satyulı karar mü
nasebetiyle 260:261 

dana gelen aksaklıkları tesbit etmek üzere 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi münasebetiyle. 586:594 

— IPaırlömanter rejior.de sorumluluk ve 
Millet Meclisinin çalışmaları hakkında 
demeci 679:681 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâle
ti Teşkilât ve memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağh kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair olan 4862 sayılı Kamuna bağlı 
cetvellerde, 3017 sayılı Kanunun 60 ncı 
maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde ve 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal iYlaıdım, Ba
kanlığı Teşkilât ve Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren 225 vo 
981 sayılı kanunlarda ve 4862 sayılı Ka
nuna bağh (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifleri müna
sebetiyle 184 

— 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 9 ncu mad
desinin 9 ııeu fıkrasının yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifi münase
betiyle 632,633:634 

Ali Bua TTzuner (Trataon) - Amasya 
eski Milletvekili Nevzat Şener ve Manisa 
Milletvekili [Ertuğrul Akca'nın, 6122 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesryle değişik 5434 
sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) 
rasında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Chımhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Mebrure Aksoleyln, 5434 sayıb 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 74 neü 
maddesinin 4 ncü fıkrasından sonra bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 302:304 

u 
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Sayfa 

— Bucak ve köylerdeki imam - hatip 
kadrolarının tahsis ve tevziine dair Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakam Hüsa
mettin Atabeyli'nin sÖ?lü cevabı münase
betiyle 701:704,706:708,709:710 

— (Nevşehir Milletvekili iSalâhattin 

Kesit Ülker (İstanbul) • Amasya «ski 
Milletvekili Nevzat Şener ve Manisa Mil
letvekili İErtuğrul Akça'nın, 6122 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 
sayıh Kanunim 66 ncı maddesinin (B) 
fıkrasında değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi ıMebruire Aksoley'in, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasından son
ra bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 299:300 

— Kurulmasına karar verilen ve üç 
defa yazılı tebligata rağmen Başkan, söz
cü kâtibini seçip görevime başhyanıamış 
olan bir Karma Komisyonun durumu hak
kında Genel Kurulca karar ittihazının 
(Başkanlıkça arzı münasebetiyle 654:656 

— Tapılan itiraz üzerine 3 , 12 , 1969 
tarihinde tekrarlanan Dışişleri Komisyonu; 

Orhan Vural (Ordu) • Başbakan Süley
man Demire! tarafımdan teşkil okuman Hü
kümetin 'pnograımn mıüniasefeetiydle 4*6/7,404,4)86 

Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) - Amasya 
eski Milletvekili Nevzat Şener ve Maaıisa 
Milletvekili Eptiuğnul Afaçatam, 6132 sayılı 
Kamımın 4 ncü madıdesityie dteğişîlk 54314 
sayıh Kanonun 06 mcı midesinin <B) fik-
rasındıa değişiklik yapıtaması hakkınidla kat-
nun teklifi ve C. Senatosu î̂ bamlbul' ÜyaaSı 
Maltınım Aksol'ey'îıa, '5434 sayılı 'T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 74 raeü tmaid-
desinün 4 acü ıfıferasındıaaı sonra Ibir fıfcra 

S*y£» 
Hakkı Esatoğhı'nnn, dıg ticaretimizin kal
kınma plânına ve ulusal çıkaranınıza uy
gun olup olmadığım araştırmak ve mey
dana gelen aksaklıkları tesbit etmek üze
re bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 580:583 

Başkanlık Divanı seçimine vâki yeni iti
razlar dolayıaiyle (Millet Meclisi Başkan
lık Divanının 6 . 1 . 1970 te aldığı 8 aayıh 
kanar münasebetiyle . 265:266 

AH Eıısa Ünlü (Adana) • Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel île tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklen
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 664: 

665 
Mustafa tfetttadağ (Konya) - Cumhuri

yet Senatosu Balıkesir 'Üyesi Mehmet Gü
ler ve 32 arkadaşının Ticaret ve Sanayi 
Odaları, *«!Ticaret Odaları,» ^tSonayi Oda
ları» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sa
nayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren kanun 
teklifi münasebetiyle 844 

— Keüdi&me verilen tıakMh «e&asiı *nü-
masebetîyle 464:485 

esermesi 'hakkımda kamum t e k K anuniase-
betiyle 304:306 

— 3017 salyalı Sağlık ve ISosyM Y<ard-
dun (Balbanîi'ğı Teşkilât ve Memurin Kamu-
nunıa ek 'kamun *eMifii mün«s*lbe%<l« 19İJİ9B, 

im 
— Van MîMvtekffi SaUh Yıldaz'ın, 

foayvairueıiUğiimızıib ĝ MşürâltaueaS <v<e hay-
vancilıld'a geçinen yurt bölgel'erinm v» 

0 

V 
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Sayfa 
ytıırtta&uı Teiîalha Ikavul^FiJımıası İçin ge
rekli <öed!b4riLeıi ttedbit etmek ^üızene Ibir Mtfe-
•Ba ana^ııtması yapılmiasmia dai r Önemgesi 
rmrün«se!be%kr "&& &HL 

Mehmet Yardımcı ı(îsfcaıılbul) - Otod«m 
dı^ı ıgö-rüşmıcaienitn) uöuiKime dai r demeci 691 : 6 9 B 

Salih Yıldız (Van) - ıHayvamm'hğittffiin 
gıelüştâriltaı-esil 've Ihayfvaiti'cıflıfldla geçimen 
y u r t 'badelerinin v e ymtfüt)aH.ı<n refaha fea-
vugtormılması iıçin igeneûcHl Dödlbdtrleri röeslbtirt 
etmek üzere Ibir MeoHs araştunmtası yapı l ' 
ımasMiıa d-aâtr öntengesi mt&aaselbcftiylle -348:950 

— 17 Şubat ılOTO *ar4hin!&en itibaren 
Vara dlSnde devamı «taüektbe "alamı ye r aarsurt-
tısı, ıhafckmda dıenuöoi! 175:17)6 

Mustafa Kemal Yılmaa ı(lAnfckra) - 3017 
sayıiı Sarilik v e Sosyal Yandım Bakanlığı 
Teşkilât Ve mleimıu.riıı Kraamıaa . e t kanum 
«efeMfi rmünıasefl>e%le 196406 

Mustafa Kemal Yılmaa (Aydın) -11969 
yılı Bütçe KarHunuınta (bağlı ' ( A / l ) v« ' (A/2) 
işaretli ©etvaBerin M H Î Eğicim, ©afcaniıığı 
ıkısmındıa 2)5 000 000 Ifeıafti'k aSötartma yapı l . 
ması hakkımda 'kamun t a s a m ı müıiBisefoö-
tiyie 269:270 

— Nevşehir MfflelveklHi Baflâhaittârı 
Hakk ı EsatK>ğiu*nnın, d*s tfcarertimiziu kal
kınma plânıma ve ulusal çıikarlarHnifca uy
gun olup odımadığını lanaştı-nmafc T© tmeydıa-
ma -geden aksaklıklar ı tteelMt etmek üaere 
Ibir Mleclia ara^tamMası yapılmasımıa daİT 
(önergesi miünagelbefjiyle &77 680 

— Suhtat ve -Igtilmıai Muavenet Vekâ-
tbefti Teşkilât v* ımömaurlan Kaonnııma (bâzı 
Mkümtar «HemmMöirye <ve 4Ö58 sayılı Ka
nıma Ibağilı badPo oetveU«rkıin degflgtörîLnıe-
simle diair <&m 4833 sayılı Eaıınunia Ibağlı 
cetvellerde, 3017 sayılı E^nunun "60 neı 
mıaddıesJnm tadili Ihakikınıdaiki 09*412 sayılı 
Kanuna !bağlı 'kadlro cet^eM«riinde ve 8017 
sayılı Sağlık ve Sosyal Yardum (Bakanlığı' 
Teşkilât ve nııemrartl'arı Kmunıuoura! Ibâzı 
anaddleleniintiı değ%t3ı»enı S25 ve 9KI sayılı 
kanunlarda ve 4)802 sayıüi Kantunıa bağlı 
(il) sayılı c«CveHe değİpklilk yapıümasıınfft 
d'atr 'kanun tekligfiteri ıttünaadbetıîyle 194 

Sayfa 
Yusuf Ziya Yılmaa (Adıyaman) - Dev

let rajamuıfarı aylıktenmııı tevhit ve ıfceadü-> 
Kine dair olan S656 sayılı Kanuna bağlı 
(II) sayılı cetvel ile taıdil ve ekUferirain Adla-
let Bakanlığı Ibölülmlüme yeni kadrolar ek-
(tertmesien dair ikamın 'tasamı iMtoaselbe-
tîyle •96ây670,e74 

— Ormıan Genel Müidurlüfğli 1ÎH69 yıl ı 
Bütçe Karananu-na 'bağlı (A/3) ve (B) %a-
netm cetvellerde değdıgiklilk yapılması, 

— 1969 yılı Bütç« Kanununa bağdı 
( A / l ) ve (A/2) işaretli eetvellerihı MH1IÎ 
Eğittim Bakanlığı kamanda 25 000 000 Üra-
il/ık ak ta ıma yapılbıaaı, 

— lattanbu! Üniveraiteei 1969 yıilı Bütçe 
Kanunuın,a Ibağlı ( A / l ) igarertfLi -eetv-ölde 
dıeğişikük yapıÜıması ihtalkkıııdaki fasanlaK 
r ın oylamalaırı ımSiwas£Jbetâyle Û91 

— 3017 sayılı Sağlık »ve Sotsyal Yardılm 
Bakanlığı ITteşkÜLât v e UTemtırurîn Kanıaınıu*-
na tk kamun! <teklifi unSÜnıastJbetfliyle lOTflÖS 

~ 35 . 5 . «1961 ıgün ve 306 sayılı İMİK 
letveküd Seçiimtt Kanıunraran *9 n<nı madd1^ 
amdin; 9 ucu fıkrasının yürtünfâkten kıaldı>-
niDması ihaikkınict'a kanun tekKcft münıasebe-
<tayle 1638 

ıCengidıan Yorulmaz ' (Ankara) • Amas
y a «flni anSBetivelldfliİ! Nevaat Şmer ve Ma
nisa 'Mi'Uetveldili Emtuğruil Aloça'niin, - ed^ 
e&yîh Kamrumıun 4 mm ınnadıdeBİyte değüşd'k 
54134 »ayılı Ean'Ufmın ı06 n"cı- ımaddıesfiındııı 
(!B) -fıkpasıında dıeğıişiklifc yapılîiıası (hak
kında kamım tekMifâ ve OufmihuiTyet 'Sena
tosu Isrtanibul Üyesî Mclbırımre Afesoley'in1, 
'54^4 «ayılı T . C. Emeklü Sandigı^ 'Ean.umi'-
mnın 74 ucu •madfd'esiındn 4 niffii fi'krasund'am 
sanma fbir f ıkra efclenmjesâ. 'bakJkımâıa kanon 
teMölfl ım&uas^b«%fe aiSjJM 

— 19f70 malî yılı ıG^niöl v e fcataıa fbü*-
çedterı teanranlaşınıcaya kıadar ıl>ev(let 'har-
oamıafliarının yapıllmasına ve ÎEkavd'et 'gelMe-
nirnin tarttı, taihaikikufk ve 'talhedKnııe yetki ve
ren' kanjun tasıansı mütnaiselbetİFylie 239 

— 25 . 5 . 0961 «rön ve 900 saynlı MH-
letfvekili Seçimi 'Ean'unıunıun â «sen ımıafdidı&-
sinîm 9 ntnı fıkrasının 'ytönıürHüıkten kaldı
rılması iıatkkıınıda 'kSnun teiklifi müııaselbe-
tiyle i6B8,fla9,fiB0I«3B 
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Mehmet Yüceler (Kayseri) - Van MüfL-
lehv-ekili Salih YıHctoz'rra, îhıaŷ naınıcılLıığııniiKüa 
^el%fciriîım.ieBi ve Ihıaç̂ vanıcnfl.ılkll'a ıgöÇimen 
yurt feölgeiUerdaıdln: <vıe yartKaBim (röfiatha hah 

Ahmet Zeydaa (HaJfckâri) - Van 'MÜL-
İetvekilfiı 'Salladı Yıidız'uı, Ihayvamıeılığmuiauıı 
ıgeliştiritaL'esâ <ve ftnayyaiMsıbiklla (geçinıen: 
yur t Ibölgeleriıuaa ine yuRifltaguii rfâ&IIıa kaı-

Sayfa 
vagtuıruiltoua«ı iğim fjerefküi tedbirleri teelbit 
letoek ikzeıre (bir Meclis araştınimıası yapıl
masına dair önergesi ımümfasedbtiyle 401'^03 

z 
TtuştuiTUİknası iğin Bereyi 'feekîbdTİferi tedbit 
etmek üzere ıbir Meclis 'aıraştnmmaısı yapıi-
•masınıa dair öneng^i mtüsııaısefbetiyle 35&^S62 


