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21 . 4 . 1971 tarihli 90 noı Birleşime kadar 
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T. B. M. Meclisi Matbaası 





F i h r i s t 
BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Anayasanın 102 nci maddesi gere

ğince hazırlanan Bakanlar Kurulu listesin
de gösterilen bakanlıklara, seçilen zevatın 
atandıklarına dair 382:385 

— Bakanlar Kurulunun istifasının ka
bul edildiğine ve yeni Bakanlar Kurulu 
teşkil edilinceye kadar mevcut Bakanlar 
Kurulunun göreve devam edeceğine da
ir , 248:249 

— Başbakan Nihat Erim tarafından 
teşkil olunan Hükümet hakkında Anaya
sanın 103 ncü maddesi gereğince güven 
oylaması. 462:464,465 ;468 

Sayfa 
— Başbakan Nihat Erim tarafından 

teşkil olunan Hükümet programının görü
şülmesi. 409:448,448:460 

— Başbakan Nihat Erim tarafından 
teşkil olunan Hükümet programının okun
ması. 389,393:402 

— İstanbul Milletvekili İsmail Arar'-
ııı, Adalet Bakanlığına atanması 532 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in 
Başbakan olarak görevlendirildiğine dair 346: 

347 
— Samsun Milletvekili Doğan Kitap-

lı'nın, Hükümette görev alması 532:533 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Ankara Milletvekili Suna TuraP-
ın, 18 Mart şehitlerinin hâtıraları önünde 
saygı duruşunda bulunulmasına ve Mec
lis adına Çanakkale Âbidesine bir plâke
tin konulmasına dair önergesi 302:303 

— Avrupa Konseyi lstlişari Meclisinin 
23 ncü döneminde Türkiye Büyük Mil
let Meclisini temsil edecek olan üyelere ait 
liste 668 

— 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
nun 2, 3, 4, 6, 12, 13 ve 14 ncü maddeleri
nin iptal edildiğine dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkeresi (3/488) 560 

— Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Memduh Tağmaç ile kuvvet kumandan
larının; Parlâmento ve Hükümetin tutu
munu eleştiren, demokratik düzen içinde 
Anayasanın kapsadığı tedibrlerin süratle 
alınmasını öngören, bu yapılmadığı tak
dirde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin idareyi 
doğrudan doğruya ele almaya kararlı 
olduğunu belirten yazısı (3/462) 235:237 

— Grup Başkanvekilleriniıı, Genel Ku
rul çalışmalarına ilişkin önergesi 533 

— Hükümetin, dört Amerikalının kaçı-
rılmıaısıyle de ilgili, son olaylar hakkında 
bilgi vermesine dair verilen bâzı önergeler 

ve Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in, bu ko
nuda, yapılan kovuşturmaları da içine alan 
demeci. 53:59 

— İstiklâl Marşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabulünün 
50 nci yılı münasebetiyle Grup başkanve-
killerinin ve Ankara Milletvekili Suna Tu
ra! ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm 
verdikleri önergeler ve anma töreni. 238:246 

— Kanada Avam Kamarası ve Avus
tralya Temsilciler Meclisi Başkanlarının, 
birer Türk, Parlâmento Heyetini memle
ketlerine davetleri üzerine Müşterek Baş
kanlık Divanı kararı 666:667 

— Kocaeli bağımsız Milletvekili Nihat 
Erim tarafından teşkil olunan Hükümet 
programının okunması. 389,393:402 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bâzı Parlâmentolararası Dostluk Grupla
rı kurulmasının uygun görüldüğüne dair 
Birleşik Başkanlık Divanı kararları 667 

—- 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bay
ramı sebebiyle Meclis çalışmalarına 22 Ni
san Perşembe sabahından 26 Nisan Pzar-
tesi günü saat 15,00 e kadar ara verilmesi
ne dair grup başkanvekillerinin önergesi 671: 

678 
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GENEL GÖRÜŞÜ 

Sayfa 
— Adana Milletvekili Kemal Satır'm, 

bugüne kadar uygulanmakta olan yabancı 
sermaye politikasının somut sonuçlarını 
değerlendirmek ınaksadiyle Anayasanın 
88 ııei maddesi uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına dair önergesi (8/2) 673 

— Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, son 
günlerde meydana gelen, emniyet ve asa
yişi ihlâl eden kanlı olaylar nedeniyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/30) 189: 

190 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

Türkiye'deki gençlik hareketlerinim ne
denlerini tesbit etmek ve bunların çözüm 
yollarının neler olduğu konusunda bilgi 
edinmek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına dair önergesi (8/32) 192 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek 
amaciıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/4) 692:700 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim 
ve 7 arkadaşının. Hükümetin Orta - Doğu 
bunalıımı karşısında güttüğü politikayı ve-
Kıbrıs Anlaşmazlığının son durumunu tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/3) 692 

— Konya Milletvekili Orhan Okay'ın; 
Yabancı sermaye yatırımlarının doğal kay
naklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
mey dana getirdiği fayda ve zararları tes
bit etniek üzere' Anayasanın 88 nçl maddesi 
gereğince birt'.'Meclis' araştırması yapılma
sına dalir 10/13. esas * sayılı önergenin 
Genel . Görüşmeye çevrilmesi (10/13.) 
(8/36) / 672 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
son zamanlarda ımeydana gelen hukuk dışı 

& ÖNERGELERİ 

Sayfa 
davranışların önleme çarelerini belirtmek, 
milletin ve Devletin huzurunu sağlıyacak 
tedbirleri tesbit etmek ınaksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına daJir önergesi (8/10) 303 :305 

— Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay 
Başkanı ve Kuvvet Kumandanlarının ver
miş olduğu muhtıranın ışığı altında siyasi 
partilerin ve Parlâmentonun nasıl bir tu
tum ve davranış içine girmesi gerektiği 
konusunda bilgi edlinınıek ınaksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/33) . 301:302 

— Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
iiıı, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriy
le önleme çarelerinin neler olduğunu 
ve işsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için 
hangi kesimlerde reform amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 190: 

192 

— Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı 
yabancı sermaye politikası hakkında bilgi 
edinmek ınaksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/34) 536,673:692 

— Nevşehir Milletvekili Salâhatiıı Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Or
han Okay'ın, yabancı sermaye yatırımları
nın doğal kaynaklarımız üzerinde ve çe
şitli alanlarda meydana getirdiği fayda ve 
zararları tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/36) 673 

— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Anayasa Mahkemesi kararı üze
rine 9 Temmuz 1971 tarihinde öğretim ça
lışmalarına son vermesi gereken özel yük
sek okulların bir çözüme bağlanabilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/35) 669:671 
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GENSORU ÖNERGELERİ 

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 

Aybar'm, İstanbul'da bir banka soygunu 
ile ilgili olduğu sanılarak gözaltına alman 
öğrenciye eziyet edildiği iddiasiyle Ana-

Sayfa 
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca İçişleri 
Bakanı, Başbakan ve Hükümet hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi. 
(1.1/19) 237,249 

KANUNLAR 

No. Cilt 
1377 _ 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanununun 12 nei maddesinin 
II işaretli fıkrasına bir (ir) bendi 
ve sözü geçen kanuna geçici iki 
madde eklenmesine ve 5434 sayılı 
Kanuna 23 . 2 . 1965 tarihli ve 
545 sayılı Kanunun 5 nei maddesi 
ile eklenen ek maddede değişiklik 
yapılmasına dair Kanun. 

Sayfa 

1 462 
8 80, 

878:880 
10 196 

11-1 365 
12 15: 

17 

1378 — 23 . 2 . 1926 tarih ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 
21 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun. 3 

4 
10 369: 

370,381 -.396 

1379 — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
126 ncı maddesinin 5 nei fıkrasının 
6 ncı bendinde yapılan değişiklik 
hakkında Kanun. 9 520 

10 350, 
596:597 

10,45,241:244 

428 
311 

1380 — Su Ürünleri Kanunu 2 204 
5 83 

10 58, 
59:68,78:100 

12' 78: 
100,331,332,347:364 

1381 — Bâzı İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin sermayelerinin artırılması 

No. Cilt Sayfa 
hakkında Kanun. 4 65 

8 80 
10 100, 

102,219 =229,355,370:381,397, 
452,459,481,540:543 

1382 — 1965 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu. 1 399 

10 154, 
570:571,608,610:611 

11 7,44, 
169:172 

1383 — 1966 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu. 1 399 

10 154, 
571:573,608,612:613 

11 7,44 
173:176 

1384 — İstanbul Üniversitesi 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu. 1 399 

10 155, 
590:591,608,627 

11 9,45, 
221:224 

1385 — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1965 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu. 1 399 

10 155, 
587:588,608,624 

11 9,45, 
209:212 

1386 — İstanbul Teknik Üniversitesi' 
1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu. 1 399 

10 155, 
588:589,60-8,625 

11 9,45, 
213:216 
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No. Cilt Sayfa 
1387 — İstanbul Teknik Üniversitesi 

1967 bütçe yılı Kesinlıesap Kanu
nu. 1 399 

10 155, 
589:590,608,626 

11 9,45, 
217:220 

1388 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap Kanunu. 1 399 

10 154, 
573:574,608,614:615 

11 7,44, 
177:180 

1389 — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Ke-
sinhesap Kanunu. 1 185 

10 154, 
574:575,608,616:617 

11 7,44, 
181:184 

1390 — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu. 1 400 

10 155, 
593:594,609,630 

11 9,45, 
233:236 

1391 — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 
bütçe yılı Keslinhesap Kanunu. 1 400 

10 155, 
594:596,609,631 

10 10, 
45,237:240 

1392 — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu. 1 400 

10 155, 
583:584,608,621 

11 9,44, 
201:204 

1393 — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu. 1 400 

10 155, 
580:587,608,623 

119,44: 
45,205:208 

No. Cilt Sayfa 
1394 — DSİ Genel Müdürlüğünün 1966 

bütçe yılı Kesinhesap Kanunu. 1 399 
10 155, 

582:583,608,620 
11 8:9, 

44,197:200 

1395 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Ke
sinhesap Kanunu. 1 399 

10 154: 
155,581:582,608,619 

11 8,44, 
193:196 

1396 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1964 yılı genel bi
lançosu ile kâr ve zarar hesabının 
onanmasına dair kanun. 4 557 

10 155, 
592:593,609,629 

11 9,45, 
229:232 

1397 — Ceza ve ıslah evleri ile ig yurt
larının 1967 yılı bilançosunun onan
masına dair Kanun. 4 126 

10 154, 
580:581,608,618 

11 8,44, 
189:192 

1398 — Devlet Orman İşletmeleri Ke
reste Fabrikaları Anatamirhane 
müdürlükleri ve yedek parça depo 
müdürlüklerinin 1964 yılı konso
lide bilançosunun onanmasına dair 
Kanun. 1 549 

10 155, 
591:592,608,628 

11 9,45, 
225:228 

1399 — Yalova Kaplıcaları İşletme Tda-
resinin 1966, 1967 ve 1968 bütçe 
yılı bilançosunun onanmasına dair 
Kanun. 1 550 

10 154, 
575:580,584:585,608,622 

11 8,44, 
185:188 
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KARARLAR 

No. Cilt Sayfa 
421 — Bakanlar Kuruluna güvenildiği-

ne dair. 1 462: 

464,465:468 

No. Cilt iSayfa 
422 — Bağcılığımız konusunda bir 

Meclis Araştrıması Komisyonu 
teşkiline ıdair. 12 537, 

538:548 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

Sayfa 
— Ankara 'Milletvekili Oısmatn Soğuk-

pınar ve 4 'arkadaşımın, 506 ısayılı iSoısyal 
Sigortalar Kanunumun '60 ncı ımıaddeısine 
bir fıkra eklemmıesine ıdair kamum teklifi-ı 
min, laynı konudaki kamum tiekllnfleriu'i 
gönüişıni'eik ü'zıere kurullan 'Geçici (Kiormis-
yona havale edilmesi 50ı3 

— -Denizlli MilHetlvekili 'Hasan Kork-
m'azicıan ve 7 larkadaş'un'im, 506 ısayıl'u ISigoır-ı 
talar Kamumuma,1 elk bir madde eklenme
sine 'dair kanun teklifinin, ayımı kıomuda-
ki kanuni tekliflerini ıgörüşmek Üzere ku
rulan G'cçici Komisyona havale edilmesi 476 

—• lıstamibul Milltvekili Eşref [Derin-
çıay ve Kâzım Özeke'nin 506 ısıayılı (Sosyali 
Sîgoırtalair Kamununum, 1186 sayılı Ka 
ıramla değiştirilen 78 inci maddelsiminı de-
ğiştArilni'eısinie ve bu Ikaınuna ıgeiçiei bir 
madde eklenmesine dair kanun tekliiîi ile 
İzmir Milletvekili Burhanettim Asutay ve 
talıtı 'arkadaşının 506 ısaıyılı Kamunun 1186 
'sayılı Kanunla değişik 78 inci mıaddesfiinüm 
değiştirtmesinle ve bu kamuna geçjM ek 
madde eklleınmıesline dair kamum teklifimin, 
Geçici Komisyonla havale Gidilmesi 23,7:2'38 

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 

ve 47 arkadaşımın, Halk Hastalık Sig'ortaısı 
'kanun teklifinin, 'Genel Sağlık iSiigıoritaisu 
kanuni taisarisımı incelemek üzere kuıru-ı 
dan Geçici Komisyonla havali esi (,3/465) • 2173 

— İmar ve İskân tKoımisyoınu Baışfca»n-
lığrnım, Türkiye İnşaat 've Telsisat !MJÜJtaıath.-« 
bitleri Odalaırı (Birliği kanun tasarısı
nın havale olunduğu Ikıoımisyoınlalrdam Seçi
lecek 4 er üyedemı kurulu bir Geçici Ko
misyonda ıgıöriişü'lmielöiı 301 

— Kayseri Milletvekili Enıver Turgut 
ve 3 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 ıtarihli 506 
sayılı Kanunun 123 mcü maddesinin 
2 ve 3 ncüı ıfıkr'asımun kaldurıîlması ve bir 
fıkra 'ekleminresine dair elan kanun tek
lifi ile Izımir Milletvekili SBuıılhameltıtinı 
Asutay ve 4 laırkadaşıımn, 506 (sayılı (Sos
yal! ISigortalaır Kanununun 123 mıeü ımad-
ıdeısıinıin ıl'eğişltirilmeısino 'dair mollan kanun 
tekliflerinin havale 'edilmiş, oldukları Çal
lısına ve İFlâm koımisiyomllarındam seçilecek 
8 er üyeden ımüıteşekkil Geçici 'bir Kk>-
misiyomida glö^üşülmeisi 12i6! :127 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

— Devlet, Sosyal ıSigortal'ar Kurumuma! 
ve diğer kıaımu kurumlarına bağlı bastaha-
neler ile diğer sağlık kuruluşlarının te
davi usulleri hakkında Meclis Araştırım alsı 
(10/3) 249'. 

—• Giresun Milletvekilli M. Kemal' 'Çile
sizin, Tefeciliğin; 'halkım ekoııloımik ve 
sosyal durumuna yaptığı etkileri lömlemekı 
»miakisadiyle bir Meclis Araşturmaısıma 
dair önergesi (10/6) . 249 

— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlunıım, Besimi İGazeted>e yayıımılamıaaı 
«1971 yılı programı1» adlı resmî belgede, 
İktisadi Devlet 'Teşekküllerinin ıözel ku^ 
rnluş ve şahıslarla 'orıtalkılk veya iştirak 
şeklinde 'giriştikleri teşebbüsler halkkim-
da bilgi edinmek ımakısadiyle Amayasıamıın 
88 ncıi maddesi uy arıtınca bir Meclis: ara§-
tıınm'aısı laıçılınaısına ıdair önergesi '(10/69) 

— Kayseri Mill'eltıvekili Turhan ÎFeyzıi-
oğlui ve iki arkadaşımın, tarımla uğralşaın-
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Sayfa 
lianra emeklerinin! karşılığını alımaları için 
kredi ve üretim .alanifnda alınması 'gerekli 
tedlbilrleri teslbit etmelk üzere fbir Meclis 
Araştırmasına dair önergesi (10|/1) 249 

— Konya Milleltvefeili Özer ölçımefn'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanımak 
aortunda olan Türk vaitiaradaşjLariı ife taıiüe-
lerininı sıolsyal ve efconoımik ısıorunlarınınf 
neler olduğunu teslbit atmek amakısaıdiyle 
Anayasamın 88 nci ımaJddesi uyıa/rınca biır 
Mecılils Araşiturmaisı laçıilmaısına dair öner-
gasHlÛ/71> 53!6:537 

— Konya Milletvekili Vefa Taınır ve 
iki arkadaşımın, İktisadi Devlet Teşeikkül-
lerinde israla sebebiyet verildiği iddia-
siyle fbir Meclis Araştırım'aiSi yafpıümıasına 
dair önergesi (10/4) 249 

— Manisa Miıl'letveifeili Mustafa Ok'un, 
bağeilığıımızın modern şekilde geliştiril
mesini, veriımin lartıırılmaısmı, çifitçiiye ge
niş kredi imkânı ısağlaınmasıını, iç ve dışı 
pazarlarda gerelkfli ıtieidbıMerin lalmmia-
sını temim etmek üzıere Amayaısıaının 88 wci 
maıddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapiılm'asMia' dair önetrgesi (10/14) 305:323, 

538 

— Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'üln, son ıgümleırlde meydana ıgel'en olay
larda kullaınılıain patlayıcı maddelerin te
min eldilişinlde ölç ve Idışı örgütlerin etkili 
olup lolmıalduğını tesbit letimek miaktodiyleı 
Anayasanın 88 nci ımaiddelsi uyarınca bir 
Merlis Araştıırınası laıçıilımasına dair öner
gesi (10/700 G 

— Nevşehir Milletvekili IIü!sam>e!tltin 
İBaışer ve ikil arkadaşının, bağcılığını geliş-

Sayfa 
tirilmeısi, veriımin lartlırılması ve ürünlerin 
değerlendirilmesi komılarını incelemek 
üzere birer Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/72) 537,538:548 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Or
han Okay'm, yabancı sermaye yatırımları
nın doğal kaynaklarımız üzerinde ve çeşit
li alanlarda meydana getirdiği fayda ve 
zararları tesbdt etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/13) 672 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
piyasadaki fiyat artışlarını önlemek ve 
hayat pahalılığına bir çare bulmak mak-
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/11) 195:231 

— Siirt Milletvekili Mehmet Neblil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını 
önlemek için alınması gerekli kanuni ida
ri, iktisadi ve malî tedbirleri inceleyip tes-
bit etmek üzere Anayasanın 88 ııci mad
desi uyarınca bir Meelis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/12) 195:231 

— iSinop Milletvekili Hillmiı îşgüzar'ıh, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile, sivil, as
kerî ve resmî müesseselerin dinlenme 
kampları için yapılan harcamalar konu
sunda bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair (10/8) 249 

— Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çaresini tesibit konusunda Meelis 
araştırması (10/5) 1195,249:252 

—. Adıyaman Milletvekili M. Zeki 
Adıyaman'ın, Türk Ceza Kanununun 42ı6 
aıcı maddesinin tadiline dair kanun tekli
finin, içtüzüğün 3*6 nci maddesine göre, 
gündeme alınmasına dair önergesi (4/149) 373 

— Afyon Milletvekili Süleyman Mut-
'lu'nun, Çiftçi mallarının korunmasına 

ÖNERGELER 

dair kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 nci 
maddesine göne gündeme alınmasına dair 
önergesi (4/147) 299:300 

— Afyon Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, «Hayvan Sağlık Zalbıtası kanunu 
teklifi» nin, İçtüzüğün 36 nci maddesine 
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(göre gündeme alınmasına dair öner/gesi 
(4/128) 42:43 

— Ankara Milletvekili Sakıp Hiçeri-
mez'in, 1327 sayılı Kanuna bir madde 
ilâvesine dair kanun teklifinin, İçtüzüğün 
36 ncı maddesine göre, Genel Kurul gün
demine alınmasına dair önergesi (4/150) 475: 

(476 
—Ankara Milletvekili Suna Tural'rn, 

18 Mart şehitler inin hâtıraları 'önünde 
saygı duruşunda bulunulmasına ve Mec
lis adına Çanakkale Âbidesine bir plâke
tin konulmasına dair önengesi ı302:30-3 

— Gumihuriyet Senatosu İzmir Üye
si Necip Mirkelâınoğlu'nun, Trürk Ceza 
Kanununun 5126 ncı maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifini geri 
aldığına dair önengesi. (4/151 474:475 

— Çalışma Bakanı Atilâ Sav'ın, iş 
kanunu tasarısının tetkik edilerek Hükü
met görüşünün tesbdt edilebilmesi için 15 
günlük nrefhil verilmesine dair önengesi. 

476:478 

— Grup Başkanıvekillerinin, Genel 
Kurul çalışmalarına ilişkin önergesi |533 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun, 
«adaylık şartları» başlığını taşıyan 34 
neü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 36 
ncı maddesine göre gündeme alınmasına 
dair önergesi (4/134) ı65:6'6 

—. İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 31 
nci maddesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesine göre gündeme alınması-' 
na dair önergesi. (4/136) 62:63 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; 
dış ticaretin Devletleştirilmesi hakkında
ki kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre gündeme alınmasına dair 
önergesi. (4/136) |Ö6:72 

— içel Milletvekili Celâl Karigılı'ının; 
Genel bir affın çıkarılması hakkındaki 
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı madde
sine göre gündeme alınmasına dair öner
gesi. (4/133) 63:65 

Sayfa 
'— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; 

228 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen-
meisi hakkındaki kanun teklifinin İçtüzü
ğün 36 ncı maddesine göre gündeme alın
masına dair önengesi. (4/130) 72:74 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunu 
değiştiren 5585 ve 6724 sayılı kanunlara 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesine 
göre gündeme alınmasına dair önergesi. 
.(4/131) 62 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
özel hastanelerim devletleştirilmesi hakkın
daki ikamın teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasına 
dair önergesi. (4/139) 128:129 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
özel öğretim kurumlarının devletleştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme 
alınmasına dair öinıergesi. (4/138) 127:128 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıüı'nın, 
Tüıık Ceza Kantonunun 141/1 ve 142/2 nıci 
maddelerinin yürürlükten ıkaıldırılınıası 
hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesinıe göre gündeme almmja-
sına dair önergesi. (4/132) 63 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye Büyük Mıillet Meclisi üyeliği lile 
bağdaşmıyan işler hakkındaki kanun tek* 
lifinin İçtüzüğün 36 nıcı maddesine göre 
gündeme alınmasına dair önergesi. (4/137) 

59:62 

— İstanbul Milletvekili İsmail Arar'-
ın, Adalet Bakanlığına atanması sebebiyle 
Anayasa Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/154) 532 

— İstanbul Milletvekili Nuri Er-, 
oğan'n, Yasama ve yürütme organlarında 
görev alanların inal bildirimimde bulun
maları hakkındaki kanun teklifinin, İçtü
züğün 36 ncı maddesine 'göre gündeme 
alınmasına dair önergesi. (4/148) 300: 

301,371 
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— İstiklâl Marjının Türkiye Büyük 

Millet Meclisi tarafından, kabulünün. 50 nei 
yılı münasebetiyle Grup başkanvekiiOleri
min: ve Ankara• Milletvekili Suna Tnral ile 
Sinop Milletvekili Hılnıi İşgüzar'ın öner* 
gel eri 288:240 

— Konya Milletvekili Sadi Koca.ş vo 
bir arkadaşının «Hayati ön eme sahip ma;-
demlerin kaim ulaştırılması haklımda. ka
nun teklifi» nin, .İçtüzüğün1 36 neı maddesi 
gereğince gündeme alınmasına dair öner
gesi (4/127) 8:5 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan/ıtı, 
Hükümet kararlar file yapılanı sınırlama
dan .zarar gören, haşhaş ekiicilerine ve af
yon. üreticilerinle tazminat önlenmesi hak
kındaki kamun, teklifinin, İçtüzüğün. 86 
neı maddesine göre gündeme alınmasınla. 
dair önergesi. (4/.15G) 016:618 

— Mardin Mili (M vekilli ^evki Altındağ 
ve 14 arlkadaşının, Çiftçi mallarının, ko
ranın ası hakkımda ikan um teklifi ve Afyon 
Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'-
ıiiun önergesi. 882 

— Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, 
2/468 ve 2/487 esas sayılı kanun teklif
lerinin 41 numaralı Geçici Komisyona ha
vale edilmesine daıir önergesi. (4/164) 287: 

288 

•— Samsun Milletvekili Doğan Kitap-
lı'mn, Hükümette: görev alması sebebiyle 
üyesi bulunduğu komisyonlardan cekildii-
ğiıte dair önergesi (4/158) 582:588 

Sayfa 
— Trabzon Milletvekili Ali Hıza Uzu-

ner'iıı, 6881 sayılı Oi'man Kamınunum bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ile orman köy- ' 
terini. kalkındırma fonu teşkili ve ormanı 
köyleri kalkındırma kooperatifleri k u 
rulması hakkındaki kanun teklifinim, İç
tüzüğün 86 neı maddesi gereğince Genel 
Kurul gündemine alınmasına dair önergesi 
(4/148) 198:195 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ım, 
Dilekçe Karma Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi (4/129) 41:42 

- Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
Ju'nun. Millet [Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 
196 neı ma d del erli nin değiştirilmesi hak
kındaki ikanınn teklifinin: gündeme alın
masına dair önergesi (4/155) 588: 

585,661 

— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'ııun, Millet Meclîsi İçtüzüğünün. 195 ye 
196 neı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Tüzük teklifi, ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri ITğrasızoğlu'nuu. önergesi 661 

— Uşak, Milletvekilli Fahri Uğrasızoğ-
lırnun, özel okullarla, ilgili 2/179 esas 
numaralı kanun teklifini geri aldığına 
dair önergesi. (4/152) 503 

--• 28 Nisan. Ulusal Egemenlik Bayramı 
sebebiyle Meıelis çalışmalarına 28 Nisan1 

Perşembe sabahından 26 Nisan Pazartesi 
günü saat 15,00 e kadar ara verilmesinle 
dair grup başkan vekillerinin önergesi 671 :678 

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu raporları 

— Akyazı ilçesi Merkez Yeniküy hane 
İS, cillıt 8, sayfa 1.1.(215 :te nüfûsa kayıtılı Hıü-
seyinoğlu, Fatma'dan <o'lma, 43 . ,8 . 1040 
doğumlu Kemal Ululköylü'nün iöl'üım ceza
sına çarptırılmaısı halkkında, (tf/417) 8!U8l2;3ı3i6i: 

131317 

— Asayişe mücsisir Ibâzı fiillerin iönlen-
ınesi hakkında kanun tasarısına dair 
(ıl/:80) 2172,181819 

— Bartın ilçesi 'Tuizcular köyü haüe .45, 
cilt 'W, sayfa. !3<2 de 'kayıtlı Şalbanioğlu Ha- . 
•ticeMen. doğma Şulbat 1(9146 l'Bar'tm doğ'um-
lu Ahmet Balıfcçı'nın lölüm cezaisin a çarp-
tırıllması hakkında (I3./2I5I8) !1)B1,3I3»8 

— Bior ilçesinin Kemerihisar nahiyesi -
ne bağlı Badak köyünün hane 112, ıciüt '30, 
'sayifa 8, nıımarasında ıkayıtlı iken aynı il
çemin. Kale m ah alicisi 1S7 nci hanesi nüfu
suma naklen kayıt ve tescil, edilmiş Mıeth-
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medoğlu, Hüsne'deıu doğma '6J5JİI9I3S do
ğumlu Mehmet Karalbaş'ıın, ölüm cezasına 
çarptırılması haJkkında (13/388) 47,3317 

— Bursa Mille'tve'kili Kasımı Önadım'-
in, «Ticari işletime relhni» karnım 'teklifine 
dair (2/11) 8®M}imiW.h,$m:2W 

—• Ceylân Kökten'in cezasımam affı Ihafc-
tada kamum tasarısına dair ('1/311(1) 47,3137, 

5O6,5l6!li:'5l02 

— Düzce'min. GöUlkaya bucağımın Ila>cı 
Süleymanlbey köyü hane 106/2, cilt 1(9, 
(sayfa '60 muımarasında nüfus siciline 'ka
yıtlı 'Mehmet Alioğlu, Şerifefclen doğma 
1 . S . İİI330 Tonya - îskenderli doğumlu 
Hacı Ahmet Tomya'nın ölüm cefasına 
•çarptırılması 'hakkımda (3/233) [1<8Û:K8İ1,3!3'3 

— Eskişöhir'in Alpu naibiyeskıiıı iBo-
ızan köyü hane 06, cilt ı5Üi, ;saiyfa 111518 de 
nüfus siciline kayıtlı 'Mehmet ve Halbilbe'-
den doğma 10 . 4 . 1ÖH6 doğumlu Nail 
Kır'ın, ölüm 'ceza'sınıa çarp'tırılm ası• hak
kında (3/2I9H) 47,337:88» 

— Halil Çelik'in, cezasının affı hak
kında kanun ıtaısarıısma dair (1/3I12) H84,33!9, 

592 :'566 
— Harcırah Kamıımuna ek katıun tasa

rısına dair (1/19İ3) 75.^6,3136 
— Hemddk kazası Kemaliye mahallesi 

nüfusumda kayıtlı Mustaıfaıoğlu I1I32İ9 do-
ğuımlıı Faik özer'in Ibakıye 'ceza'sınım aıffı 
hakkında (1/140) 75 

— İzmir iline 'bağlı Çeşime ilçesinin 
Merkez Çiftlik köyü nüfusunun ılOll hane, 
7 'cilt ve 45 nci ısaytfasında Ikayıtlı Şükrü-
oğlu, Zehra'dan doğma 10 . 18 . İ l » do
ğumlu Malhlmult Yel'im, ölüm cezasıma çarp
tırılmasına dair I(3|/I5ll'.) 8I2,!33'7 

— Kastamıonm iline 'bağlı Taşköprü 
ilçesinin Çoroğlu köyü, '113 Ihanıe, 8 ıcilıt ve 
119 sayfa muımarasında 'nüfusa kayıtlı, llbra-
himjoğlu, Hikmetten doğma, ;li . '7 . '11948 
doğumlu Hüseyin İBulııt'un ölüm 'cezasına 
çarptırılması hakkında (3/280) ll'Bl ,13)3(8 

— Kırklareli Milleltlvekili Mehmet Ata-
ıgün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesini':! 
kuruluş /ve yargılama usulleri hakkımdaki 

Sayfa 
Kanunum' 38 nıci maddesinin değ'iştiriilme-
sime dair kamun teklif i hakkında (12/489) 1(81, 

,338 
— Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez 

bucağı Hırjbalbelik (iSiivritGpe) köyü hane 
7, cilt 2»8/l ve sayfa 60 numarada »nüfusa 
kayıtlı Ahmedoğlu, Hamdiye'den doğma 
T9I33 doğumlu öemil Yıldız'ın, 'ölüm •eeızaı-
ısına çarptırılması hakkında (3/50) 47,337 

— Osmam 'Nuri Vural'ın 'cezasının aififı-
na dair kanun tasarısına dair (11/1307) 47, 

337,506,15612 

— Sakarya iüme hağlı Akyazı kaza
sının. Kamlaçajy iköyü 48 ham©, 34/67 cilt 
ve sayfa mumarasımda nüfusa kayıtlı :Nu-
rioğlu l&eılfdmıaız'dan doğmıa 1927 Şavşat do
ğumlu Mevlût Balcı dile Sakarya ilinin 
Erenler köyü 581 ihaıme, 88/107 cilt ve 
sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğ-
lu, Selfimaz'dam doğmja 1939 Şavşat do
ğumdu Zekeriya IBaloı'mum ölüm ceaasımıa 
çaırptırılmaısı hakkımda (3/44) 337 

— (Salihli ilçesinin Eskicaami mahallesi 
1028 hamıesinde (naklen, (kaydedilen Ali 
Nacioğlu Ayşe'dem doğmıa 20 . 10 . 1945 
doğumlu Kâmil Akmam'ım ölüm cezasına 
çarptınlmjası hafekıımda, (3/46) 81,336 

— iTuırigultlm'mıım. Hamjidiye mıahallıesi 
846 hame, cilt 27 ve sayfa 20 de müfusa 
kayıtlı olup, Kurtuluş ımjaJhallesi, Yasernijiın 
Sokak S muımja,rada oturur Yakupoğlu, Ya-
şa'dam doğma 1 . 9 . 1936 doğumlu {Eflalfa 
Varteikli, Turgutlu Hamddiye mahallesi 
846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa (ka
yıtlı olup evlilik doılayısıyle Hamidiye ma
hallesi 295 haneye gitmjiş, Kurtuluş ma
hallesi, Yasemin sdkak 8 ıruumarada otu
rur Yakup kızı Yaşa'dam. doğma 1.4.1947 
doğumlm Kadriye Partioi'ndm ölüm eezası-
<ma çarptırılmjalıarı hakkında '(3/204) 82,337 

— Yan'im iGürpınar ilçesi: Hoşap bu
cağı Işılkpımıar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 
52 de kayıtlı Necmettilnoğlu, lEmine'den 
olnija 1 . 1 . 1947 doğnmılu Nurettin, Kah-
ramain'ın, ölüm cezıasınia çarptırılması hak
kında (3/45) 81,336 

— Yalvac'ın IToıkmiakçık köyü hane 
90, cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, 
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AK Üsmjanoğlıı, Ayşe'den idoğmıa 9.1.1948 
doğumlu lllüseyin iSesl'nıin ölüm, '©ezasına 
çarptınlmıaısı hakkımda, (3/159) 82,337 

Dışıişlîeıu Komisyoııju, raporları 

— 'La Hay e'de MiUetılerarıası Beratlar 
Enstitüsünün Iknrulıınıasınıa dıair 6 Hazinan 
1947 tarihli Anlaşnıjanıu do^iıştiııilımıesine 
dia.ii' 16 Şubat 1961 tarihli La İHaye Anlaş
ması ve protokolünün onaylianimıasiinın uy
gun buluınm;ası hakikındıa kanun tasarısına 
dair (1/353) 180,338,506,518:519,538,555:556, 

561,609:612 

— Milletlerarası Atom, Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin ı(A), 
(B), ı(ıC) ve (!D) fıkralarında yapılan de
ğişikliğin onıaylanmjasının uygun bulun
duğu bakılanda 'kamun tasıansıınıa dair 
(1/431) 180,338,504:506,516:517,538,553:554, 

561,605 :608 

— .13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı 
Kanunla, yürürlüğe -giren ^Nükleer [Ener
ji Alanında hukukî nııeısuliyetıc dair süz-
leşmc» do yer almıadağı anlaşılan 11 nci 
maddenin itaısdiki hakilonda kanun (tasa
rısına dair 1(1/121) 75,336,364:366,373,376:393, 

403,406 

:—• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap 'Cumhuriyeti ıHüküm;etd lana-
ısında Teknik ve Kültür Anlaşmasının onıay-
lıanımasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı hakkında (1/126) 123,338,366:367,479: 

480,495,496,503,512:513,537,549 :Ö50,561,'597:600 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Komıanya 
ıSosyafct Cumhuriyeti iarasmda 30 Tıenv 
mıız 1966 tarihinde İstanbul'da imzalanan 
İlim ve iSanat Münasebetleri Anılaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasamı hakkında (1/102) 123, 338,480': 

494,503,514:515,537,551 :554,561,601:604 

Gteıçiai iKiofiHİHyiom raporları 

— Bursa Millletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayıllı Esnaf ve (Küçük Sanatkârlar 
Kanununun bâzı Maddelerinin dcğiştiril-
mösine ve bâzı maddelerine fıkralar ekleu-

Sayfa 
meşine dair kainimi teikliüi ve Adalet, İbiş
leri, Ticaret, ıSamayi ve Plân komisyon
larından seçilen 3 er üyeden kurulu 6 nu
maralı Geçici! Komisyon raporu (2/15) 331 

— Bursa .Milletvekili Kasım Önadım'-
in, Çırak, kail ta ve usitaılık kanun teklifi 
ve Sanayi, Ticaret, Adailet, Millî Eğittim, 
Çalışma, ve Plân. komisyon]arından Sıeçi-
l'Cin. 4 leır üyeden kurullu >5 No. ilu Geçici 
Komisyon raporu (2/14) 184,339 

—• Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, Esnaf ve ^Sanatkârlar -Sosyal Sigorta
lar kamunu teklifi ve Adalet, İçişleri, Ti
caret, Sanayi, Çalışma ve Plân komisyon
la, rnnd an seçilen 4 er üyeden kurulu 4 
numarajlı Geçici Komisyon ıraporıı (3/13) 331 

— İş kanunin It/asaıi'isı ve 23 numara
lı Geçici Komisyon, raporu (1/347) 20:33,74:75, 

129,252,332:335,347,503:504,561,618 
— Noterlik kanuınıu tasarısı ve Çalış

ma-, Adalet, Maliye ve Plân komisyon
larından seçili en. 4 er üyeden kurulu 9 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/92) 615 

içişleri Koımli'syioiMi raporları 
654 saydı Toplum Zabıtası kurulması 

hakkında (Kanunun 1 ve 3 ıncü maddele
rinin değiştiıi İm esine dair kanun tasarısı. 
hakkımda (1/78) 75,335,507,566:596,618:643 

— Asayişe müessir bâzı fiililerin önlen
mesi hakkında kamun Haşarısına Idair 
(1/80) 272 

— Bellediye Gelirleri kamunu tasarısı 
ve Kütahya Mililıcltvekili İlham Ers>oy ve 
34 arkadaşının, Belediye gelinleri kanunu 
teklifi hakkında (1/329, 2/328) 76,336 

— M ara s Milletvekilli İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maıraş 
olarak değiştirilmesine ıdair kanun teklifi 
hakkında (2/162) 272,339 

— M'awı§ Miİl'et vekili M. Zekeriya: 
Kürşad'ın, Maraş adlinin (Kahraman Ma-
raş) a (tahviline dair kanun teklifi hak
kında (2/163) 272,339 

IKammıa İKoanüsyoın raporlara ı 
— iSu Ürünleri kamunu tasarısına dair 

Cumhuriyet Senaltosu ve Millet Meclisi 

http://dia.ii'


Sayfa 
Plân komisyonlarından 7 şer üyenin kakıl
dığı Karma Komisyon rapora (1/174) 331,332, 

ı347:364 

jMaıllilye Koımıilsyioniu raporları 

— 5434 sayılı 'Türkiye 'Cıımhuriydti 
Emekli iSandığı Kanununa ek ve secici 
maddeler eklenme>siınie ve bu kanun ile di
ğer kanunıların bâzı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair ıkanun tasarısı hakkında 
(1/438) 53,388 

— Belediye Gıcdirfleri kanunu (tasarısı 
ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
34 aı&adaşMiıın, Belediye gelirleri kanunu 
teklifi hakkında (1/329, 2/328) 76,336 

— izmir 'Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı hakkında kanun tıefelifilrıe daiir (2/87) 75,335: 

336,507:511 
—• Makbulle İkizi Ferdiye Demiıroğ-

lu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı haıkkmda 
(1/212) 75,336 

— 13 . 5 . 1961 Itanihinde 299 sayılı 
Kanunla yürürlüğe -giren «Nükleer Ener
ji Alanında hukukî mesuliyete dair ssöz-
leşme» de yer almadığı (anlaşılanı 11 inci 
maddenin tasdiki 'hakkında kanun tasa
rlısına dair (1/121) 75,336,364:366,373,376:377, 

393,403:406 
— Osman ıSalmainJkurt'a vatani hizmet 

tertibinden aylık bağlanması/na dair ka
nun tasarısı hakkında (1/204) 75,335,507 

Meclis 'Hesaplarını llnceleme Komisyonu raporları 

— T. B. M. M. Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1969 ayları hesapları hak
kında (5/8/A) 14 

— T..B. M. M. Saymanlığının Haziran, 
Temmuz, Ağustos 1969 ayları hesapları 
hakkında. (5/9) 14 

— T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, 
Ekim, Kasım 1969 ayları hesapları hakkın
da (5/10) 14 

— T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 

Saf/fa 
1969, Ocak, Şubat 1970 ayları hesapları 
hakkında (5/7) 14:15 

— T. B. M. M. Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1970 aylan hesapları hak
kında (5/8) 15 

— T. B. M. M. Saymanlığının 1970 Ha
ziran, Temmuz, Ağustos ayları hesapları 
hakkında (5/11) 15 

— T. B. M. M. Saymanlığının 1970 Ey
lül, Ekini, Kasım ayları hesapları hakkın
da (5/12) 15 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 
—• İstanbul Teknik Üniversitesi kuru

luş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 
hakkında (1/208) ' 77:81 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Teknik ve Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında (1/126) 123,338,366: 

367,479:480,495:496,503,512:513, 
537,549:550,561,597:600 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Tem
muz 1966 tarihinde istanbul'da imzalanan -
ilim ve Sanat Münasebetleri Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı hakkında (1/102) 123,338, 

480:494,503,514:515,537,551:552,561,601:604 
— Yeniden açılacak (Devlet Mühendis

lik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş. 
hazırlık ve esasları hakkında kanun tasa
rısına dair (1/348) 76,161:177,252:255,267, 

268,274,294 =296,303,324:325,332,340:343 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

—• 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ye bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Ka
nunun 97 sayılı Kanunla değişik 3 neü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarıları hakkında (1/27, 1/248) 77,336 

Plân Komisyonu raporları 

— 654 sayılı Toplum Zabıtası kurul
ması hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü mad-



- 14 — 

'Sayfa 
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı hakkında (1/78) 75,335,507,566:596,618:643 

— Belediye Gelirleri kanunu tasarısı 
ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 
arkadaşımn, Belediye gelirleri kanunu 
teklifi hakkında (1/329, 2/328) 76,336 

— 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine ve İm kanun ile di
ğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/438) 53,338 

-—Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerine verilecek avans hak
kında kanun teklifine dair (2/514) 615,643: 

656,657:658,672.701:704 
— Harcırah Kanununa ek kanun tasa

rısı hakkında (1/198) 75:76,336 
—• İstanbul Teknik Üniversitesi kuru

luş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 
hakkında (1/208) 77:81 

— İzmir Milletvekili 'Şükrü -Akkan ve 
9 'arkadaşının, IŞıabanoğlu İslâm Kulaç'a 
vatani hizmet tertibinden (aylık bağlanıma^ 
sı hakkımda kanun ıtıeıklifine dair '(2/87) 75, 

335:336,507:511 
— (Makbule kızı Fıerdiye Bemiroğlu'na 

vatani hizınıet tertibimden aylık bağlan
masına dair kanun tasariHi hakkımda 
(1/212) 75,336 

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 
1 mıadde 'eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında ı(2/421) 17:20 

— 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayıl* 

ÇfefMimielaf 

— Çankırı Milletvekilli Nnri Çelik Ya-
zıcıoğlu^nun; (Millet (Meclisi (Başkanlık 
ıDivanı üyeliğine seçilmesi Inedeniyle, 'ev
velce seçilmiş, bulunduğu komisyondan 
çekildiğine dair 'önergesi >(4/142) 193 

—• istanbul IMilletvelkili İsmail Anar'-
f i 

in, Adalet Bakanlığına atanması sebeıbiy-

Sayfa 
Kanunla yürürlüğe giren '«Nükleer (Ener
ji Alanında hukukî ımıeısulıiyete dair söz
leşme» de yer lalmadığı (anlaşılan 11 inci 
maddenin tasdiki hakkında (kanun tasa
rısına daıir (1/121) 75,336,364:366,373,376: 

377,393,403:406 

— Osman Sıalmanfcurt'ıa vialtani hizmet' 
tertibinden lajylık foıağlanmıasına dair (ka-
lUiın tasarısı ıhalkkmda '(1/204) 75,335,507 

— llize Milletvekili [Erol Akçal'ın, 
3 Temmuz 1970 tarifti ve 1327 sayılı (Kanu
nun 35 inci mjaiddesıi ile değiştirilen 14 
Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı [Devlet 
Memurları Kanununun 79 ıncu maddesine 
bir fıkra ekleınmcsji hakkında kanun tek
lifine dair .(2/407) 6:14 

— lRiz,e Milletvekili Erol Akçjal ve 9 
arkadaşının 534 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (e) (bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair ıkanun teklifi 
hakkında '(Millet Meclisi 2/145; Cumhu
riyet (Senatomu 2/300) 15:17 

— IToprak Mahsulleri Ofüsıi Kanunu
nun 3 ıncü ımjaddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında ((1/234) 75,335, 

507 
— Yeniden açılacak ((Devlet Mühen

dislik ve Mimarlık Akademileri) nin ku
ruluş, hazırlık ve tesaslları hakkında ka
nun tasarısına dair (1/348) 76,161:177,252: 

255,267,268,274,294:296,303,324:325,332,340:343 

Ticaret Komıiısyoıi'u raporları 

••— 'Toprak Mahsulleri OfiM Kanunu
nun 3 ıııcü maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun, tasarısı hakkında /(1/234) 75,335,507 

le Anayasa Komisyonundan çekildiğinle 
dair önergesi '(4/154) 532 

— iSamsun (Milletvekili iDoğaın Kitap-
lı'nın, IHükümjetlte (görev lalması siebıebdyle 
üyesi bulunduğu komisyonlardan çekildi
ğine dair önergesi (4/153) 532:533 

— (Sivas Milletvekili Ahjmıet Durakoğ-
lu'nun; Millet IMealisi (Başkanlık Divanı 
Üyeliğine seçilmesi nedeniyle, 'evvelce se-

SAYIN ÜYELERLE İLaiLİ İŞLER 
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Sayfa 
çilmiş, bulunduğu komisyonlardan çekildi
ğine ıdaıir önergesi ı (4/141) 192 

—• (Tunceli (Milletvekili Kenan Anarın, 
Millet Mecilisi Başkanlık Divanı Üyeliğine 
seçilmesi (nedeniyle, evvelce seçilmiş bu
lunduğu komisyonlardan çekildiğine dair 
önergesi (4/140) 192:193 

— Uşak Milletvekili Adil Tunan'ını, 
Dilekçe lKa,mna Konıisyonundatn çekildiği
ne dair önergesi. (4/129) 41:42 

irinler 

—• Afyon Milletvekilli Şevki Güler'e 
izim verilmesi (3/486) 531:532 

—< Ağrı Milletvekili ıKasıinı, Küfrıevi'ye 
iain verilmesi (3/461) 189 

(3/472) 372 
•— Ankaaıa Milletvekili Mustafa Ma

den'e izin verilmesi (3/486) 531:532 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'e 

izin verilmesi (3/486) 531:532 

— Artvin Milletvekili Mustafa Rona'-
ya izdin verilmesi (3/486) 531:532 

— [Balıkesir Milletvekili Ahmjet İhsan 
Kırımlı'ya izin verilmesi (3/486) 531:532 

—• ÛBıitlis Milletvekili Zeynel Abidin 
İmajı'a izin verilmesi (3/486) 531:532 

— (Bursa Milletvekili Ahmet Dalllı'ya 
izin verilmesi '(3/472) 372 

—Öıaziantep Milletvekili Hüseyin lm-
cioğlû'ma izin verilmesi (3/486) 531:532 

— ıGümüsaıife Milletvekili Nurettin Öz-
demir'e izin verilmesi (3/486) 531 -532 

•— (istanbul Milletvekili Kâzım Özeke'-
ye izin verilmesi ^3/472) 372 

— İstanbul Milletvekili Ortan Kabi-
bay'a izin venilnijesıi (3/461) 189 

— İstanbul Milletvekili 'Tekin Erer'e, 
izin verilmesi (3/486) 531:536 

— İzmir Milletvekilli M. Fâzıl Arımç'a ' 
izin verilmesi (3/486) 531:532 

— Kars Milletvekili Veyis Koculu'ya 
izin verilmesi (3/461) 189 

— Kastamonu Milletvekili Mehmet 
ı&eydibeyoğlufaa izin verilmesi (3/472) 372 

— Kocaeli Milletvekili Oevat ,Âdem-
oğlu'na izm verilmesi (3/486) 531:532 

Sayfa 
— Konya Milletvekili T. Yılmaz Öz-

tuna'ya izin verilmesi (3/486) 531:532 
— Ordu Milletvekili Ferda 'G-üiley'e 

izin veriinnesi (3/472) 372 
—• ISarnsun Milletvekili [Bahattin lUzun-

oğlu'ma izin verilmesi ı(3/486) 531:532 

— Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'a 
izin verilmesi (3/461) 189 

— Van Milletvekili 'Fuat 'Türkmjenoğ-
lu'na izin verilmesi (3/472) 372 

— Yozgat Milletvekili Turgut Nizıam-
oğlu'na izin verilmesi (3/486) 531:532 

Ödenekler 

— ı Bursa Milletvekili Ahmet Dallı'nın 
ödeneğinin verilmesiime dair (3/471) 372:373 

Ölümler 

— Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk iSa-
naç'ın vel'ati (3/48,1) .408 409ı 

Seçimler 

— Başbakanlık 
;—ı Başkanlık Divanında açık bulunan 

üyeliklere .seçim. 6,43 :44,59 
— Çankırı Milletvekili Nuri (Jelik Ya-

zıcıoğlu'nun; Millet Mecllisi Başkanlık Di
vanı Üyeliğine 'seçilmesi 193 

— Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumu
na ve ıdiğer kamu kurumlarına bağlı has
taneler ile diğer sağlık kuruluşlarının 
tedavi usulleri konusunda kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırması Komisyonundaki 
açık üyeliklere seçim. 249 

—. İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, 
askerî ve resmî müesseselerin dinlenme 
kampları için yapılan harcamalar konu
lunda kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırma Komisyonundaki açık üyeliklere 
seçim. • 249 

— Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğ-
lu'nun; Millet Mecllisi Başkanlık Divanı 
Üyeliğine seçilmesi. 192 

—• Tarımla uğraşanların emeklerinin 
karşılığını almaları için kredi ve üretim 
alanında gerekli tedbirleri tesbit etmek 
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Sayfa 
ve tefeciliği önlemek üzere kurulması ka-
kabul edilen Meclis Araştırması Komis
yonundaki açık üyeliklere seçim, 249 

ı—. Trafik 'kazalarının artış, sebeple
riyle önleme çarelerini tesbit 'etmek üzere 
kurulması kabul edilen Meclis Araştır
ması Komisyonuna üye seçimi. 195,249: 

;252 
/— Tunceli Milletvekilli Kenan Aral'ın; 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeliğine 
seçilmesi 192:193 

Yasama dokunulmazlıklar 

— Ankara Milletvekili İbrahim Cüce-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/490) 615 

— Bursa Milletvekilli Ertuğrul Mat"-
m yasama dokunuilmazlı'ğı (3/491) 615 

— Çorum Milletvekilli Abldurrahman 
Güler'in yasama dokunulmazlığı (3/467) 273 

— İsparta 'Milletvekili Hüsamettin Ak-
mumcü'nun yasama dokunulmazlığı 
(3/476) 388 
(3/492) 615 

— îstanibul 'Mîlletvekili îbralhim Abak'-
m yasama dokunulmazlığı (3/466) 299 

— îstanibuil Milletvekili Osman Özer'in, 
yasama dokunulmazlığı (3/464) 272 

ı—• îstanibul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığı (3/445) 3 

— Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
(3/450) 123 

Adalet Bakanından-

— îstanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 19169 tarihinde Günaydın Gazete
sinde yayımlanan me'fctulba dair Adalet 
ve İçişleri (bakanlarından sözlü sorusu 
(<6/7) 274,'37'3,673 

iBaşfoakanidan 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün, l'O Kasım 1969 tarihinde yayımlanan 

Sayfa 
—. Kırşehir Milletvekili M. Kemal Gü

neş'in yasama dokunulmazlığı (3/451) 123 

t— Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın yasama dokunulmazlığı (3/446) 3 
(3/447) 3 
(3/448) 3 
(3/458) 23'5 
(3/470) 371 
(3/493) 615 
(3/494) 615 
(3/501) 6Ö1 

— Malatya Milletvekili İsımail Hakkı 
Şengüler'in yasama dokunulmazlığı 
(3/452) 123 

— (Sakarya Milletvekili Vedat ünsaT-
ın yasama dokunulmazlığı (3/456) 184 

—, Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın 
yasama (dokunulmazlığı (3/459) 235 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığı (3/453) 123 
(3/457) 184 

—. 'Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın, 
yasama dokunulmazlığı (3/475) 388 
(3/476) 388 
(3/494) 615 
(3/495) 615 

— Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığı (3/496) 615 

—• Zonguldak Milletvekilli Cahit Kara-
kaş'ın yasama dokunulmazlığı (3/449) 3 

televizyon programına ve yapılan açık 
oturuma dair Başbakandan sözlü borusu 
(16/IO) 274,373,673 

— Maraş Millet vekili İbralhim aütürk'-
ün, 6İ57 sayılı Kanunun uygulannıasuıa 
ve kamu "hizmetleri için alınan personel 
ile (bunların istihdamlarına dair İBaşIba-
kandan sözlü sorusu (6/17) (274,374:375 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Bamş gönüllüsü alarak Türkiye'ye 
-gönderilen Amerikalılara dair Barbakan, 

ISORULAR VE CSBVAPLAR 

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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Sayfa 
İçişleri, Dışişleri, Millî Savunma ve Millî 
Eğitim bakanlarından sorusu ve jMillî Eği
tim Bakanı Orhan Oğuz'un sözlü cevabı 
(6/26) 275:278 

— Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, 
Başbakan tarafından açıklanan Hükümet 
programındaki yatırımlara dair Barba
kandan Sözlü sorusu (6/22) 274' 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair 
Başbakaridan sözlü sorusu (6/18) 274 

— Zoniguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ZonguldaJk'a bağlı Kuruçaşile ve 
Tekkeönü ilçelerinde mendirek ve 'balıkçı 
barınağı yapılmasına dair Başbakandan 
«özlü sorusu (6/73) 668:669 

Bayındırlık Bakanından 

— 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın .Akyazı - Dokurcun! 
bucağı arasındaki 'yolun asfaltlanmasına 
dair Bayın'dıııiık Bakanından sözlü soru
su (6/24) 275 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zoıniguldak'ı diğer illere bağlıyan 
yolların yapımına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. 06/69) 668:669 

Çalışma Bakanından 

— Ankara .Milletvekili Osman Soğuk-
pmar'ın, Sosyal 'Sigortalar Kurumu tara
fından sağlığa zararlı ilâç mubayaa edi
lip e'dilmediğine dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/12) 274;373,673 

Dışişleri Bakanından 

— iSakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, iBarış gönüllüsü olarak 'Türkiye'ye 
(gönderilen Amerikalılara dair Başbakan, 
İçişleri, Dışişleri, 'Millî Savunma ve Millî 
Eğitim bakanlarından sorusu ve Millî Eği
tim Bakamı O ıhan Oğuz'un sözlü ıcevabı 
(6/26) 275:278 

En'erji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

—Zonguldak Milletvekili Ahmet IGü-
ner'in, E. K. t . Müessesesindeki işçilerin, 

I Sayfa 
işe alınış şekline dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından slözlü sorusu 
(6/72) 668*669 

İçişleri Bakanından 

>— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar'ın, Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinde 5 . 3 . T971 günü meydana gelen 
silâhlı çatışmada Ankara Belediye Baş-
kanvekilinin tutum ve davranışına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/160) 370 

— İstanbul Milletvekili Roşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihinde Günaydın Gazete
sinde yayımlanan mektuba dair Adalet 
ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/7) 274,373,673 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin iüy-
I sal'm, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye 

gönderilen Amerikalılara dair Başbakan, 
I İçişleri, Dışişleri, 'Millî Savunma ve Millî 

Eğitim bakanlarından sorusu ve 'Millî 
j Eğitim Bakanı Oıhan Oğuz'un s'özlü ce

vabı (6/26) 275:278 

— Uşak: Milletvekili Âdil Tııran'ın, 
I Uşak Eşme ilçesinde 10 Kasım günü mey

dana 'gelen olaylara dair Millî Eğitim ve 
j İçişleri bakanlarından aözlü sorusu (6/38) 279 

İmar ve iskân Bakanımdan 

— Bursa 'Milletvekili Gadrettin Çan-
'ga'nm Bursa'nın su ihtiyacının giderilme
sine dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/19) 274 

— Zonguldak 'Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçe
sinde inşaat yapımımın kolaylaştırılma
sına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu. (6/68) 068:669 

Maliye Bakanımdan 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, vatani hizmet tertibinden ma
aş alacaklar için yapılan 'çalışmalara 'dair 
Maliye ve Millî 'Savunma bakanlarından 

| Sözlü sorusu (6/23) 275 
((Millet Meclisi Cilt Fihrist 12) 
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Sayfa 
Millî Eğitim Bakanından 

— içel Milletvekili Turhan, Özgüne r'-
in, Teknisyen 'okulları geçici Yönetmeliği
ne ve sanat enstitüsü mezunlarının duru
muna dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Onhaın Oğuz'un slözlü cevabı (6/43) 279:283 

•— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Bamş gönüllüsü olaralk Türkiye'ye 
gönderilen Amerikalılara dair ÛBaşibakan, 
içişleri, "Dışişleri, Millî Savunma ve Millî 
Eğitim 'bakanlarından sorusu ve Millî Eği
tim 'Bakanı OrHıan Oğuz'un sözlü cevabı 
06/26) 275:278 

— Samsun Milletvekili Kanaran Evli-
yaoğlu'nun öğretmen okullarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü siorusu 
(6/42) 279 

— ISivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetdde yayımlanan 
«Atatürk'e ait eşyalara»' dair siorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un SÖJÎ-
lü ceva/bı (6/28) 278:2T9 

— Tekirdağ 'Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın, 'Çorlu'da öğrenim yapmakta 
olan ve inşa 'halinde 'bulunan Erkek Sanat 
Enstitülerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan s'özMi sorusu (6/15) 274,374 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
'Uşak Eşme ilçesinde 10 Kasım günü mey
dana ıgelen olaylara dair Millî Eğitim ve 
İçişleri bakanlarından sözlü siorusu (6/38) 279 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü^ 
mer'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik 
Okuluna ve diğer okullarım ihtiyaçlarına 
dair 'Millî Eğitim Bakanımdan sözlü so
rusu. (6/70) 668:669 

Millî 'Savunma Bakanından 

•— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barılş gönüllüsü olaralk 'Türkiye'ye 
'gönderilen Amerikalılara dair 'Başbakan, 

Sayfa 
İçişleri, Dışişleri, Millî Savunma ve Millî 
Eğitim bakanlarından sorusu ve Millî Eği
tim 'Bakanı Orhan Oğuz'un sözlü cevabı 
(6/26) 275:278 

— Trabzon Milletvekili Ali Bıza 
Uzuner'in, vatani hizmet tertibinden ma
aş alacaklar için yapılan 'çalışmalara Vlair 
'Maliye ve Millî Savunma 'bakanlarından 
sözlü sorusu (6/23) 275 

ISağlık ve -Sosyal Yardım Balkanından 

•— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pmar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair 'Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu '('6/13) 274,373:374,673 

— Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e ıdolktor teminine ve sosyali
zasyon 'eksikliklerinin »giderilmesine dair 
'Sağlık ve 'Sosyal Yardım Balkanından söz
lü •sorusu (6/16) 274,374 

Tarım İBakanından 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu il
çesinde dağıtılan tohumluk buğdaya dair 
Tarım Bakamınıdan sözlü siorusu (6/14) 274,374, 

673 

Ticaret Bakanından 

— Adana Milletvekili Ali Ri'za Oüllü'-
mün, çiftçilerin yeteri kaVlar zirai krediye 
kavuşmaları için (bir Kooperatifler Ban
kasının kurulmasına ve traktör plasmanı 
politikasına dair Ticaret Bakarımdan söz
lü sorusu (6/25) 

Ulaştırma Bakanından 

— Zonlguldak Milletvekili Alhmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve 'haberleşme 
ihtiyacına dair Ulaştırma Bakanından 
Sözlü sorusu. (6/71) .668:669 
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YAZILI SORULA! 

Sayfa 
Başbakandan 

— Bursa Mille'tlvelkili 'Sabrettin Çaır-
ga'nm, gençlik sorunlarının halledilmesi
ne «dair B a r a k a n d a n sorusu »ve Genıçıldik ve 
Spor Bakanı îsmeıt Sezgin'in yazılı 'cevahı 
(7/3Ö6) 1CH' :ll€(3 

— içel Milletvekili Celâl Kangılı'nm, 
yükselen hayal ipalhalılığı karşısında üni
versite ve yüksek okul öğrencilerine veri
len ibursun artırılmasına dair {Bıaij/b akam
dan yazılı sorusu (7/513İ2) '6114 

— İzmir Milletvekili Talât tOrhon'nn, 
ilhraeedilen tanım -ürünlerinin satışımda do
ların 15 Tl. sınıdan işlem görmesine dair 
Başbakandan yaızılı sorusu (7/5130) 61.14 

—. Maraş Milletvekili İ/bralhim ÖBtürk'-
ün, Doğu ve 'Güney - Doğu bölgelerinin 
(kalkit.im.asi için alman tedbirlere dair Baş
bakandan Sorusu ve Devlet Bakanı Hasan 
Dinçer'in yazılı cevabı (7/3128) m -M 

— Trabzon Milletvekili Ali RjiKa UKU-
ner'in, G rinan muhafaza memıurllarınıın faz
la çalışıma ücre'ti (ve iş riski zamimıından 
faydalandırılmalarına dair Barbakandan 
yazılı sorusu '(7/5'H)) il00 

Bayındırlık Bakanından 

— Tralbzon 'Milletvekili Ahmet Şener'
in, Çaykara - Uzunglöl dcreboyu yolu gü-
'zerlgâıhının yapımına dair Bayındırlık; Ba
kanımdan yazılı sorusu (7/51211) 470 

—J- Uşak Milletvekili Âdil 'Turan'in, 
ağırlık kontrollümün ııyigulanımasiyle mey-
ıdana (geleli, taşıma fiyatlarındaki artışın 
öalenımesine dair Bayındırlık Bakanından 
yazılı sorusu (7/5019) 180 

Çalışma Bakanından 

— Amasya 'Milletvekili Yalvu'z Acar ' 
ın, 11(9171 yı l ında ılış memleketlere (gönderi
lecek işçi miktar ı ve gönderi lme usulleri
ne d a i r Çalışma Bakanımdan 'yazılı sorusu 
(7/5131) ıQl!4 

VE CEVAPLARI 

Sayfa 
— Aydın Milletvekili 'M. Kemal YıO-

maz'ın, Holânda^da çalışan bâzı Türk işli
lerine çocuk paralarının 'verilımeyişi selbe-
Ibine 'dair sorusu ve Çalışıma Bakanı Sey-
fi öztürk ile İçişleri Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'uun yaızılı cevapları (T/3'4'90 94:96 

— llstaı Ibul Milietvekili (Reşit Ülker'in, 
iSoöyal Sigortalar Kurumunca, malûllük, 
ihtiyarlık ve ölüm dolayısiyle aylık bağla
nanlara dair ısorusu ve Çalışma Bakamı 
Soytfi öizitürk'ün yaızılı cevaibı (7/3197) l.(M0<6 

Devlet Bakanından 

— Maraış Milletvekili İbrahim Öıztürk'-
;ün, Doğu 've Güney ı- Doğu bölgelerinin 
kalkınması için alınan tedbirlere dair Baş
bakandan 'sorusu ve Dcivlet Bakana Hasan 
Dinçer'in yazılı cevaibı (7/3213) 91 :04 

Dışişleri Bakanından 

— Kbnya Milletvekili Sadi Koçaş'm, 
ibir senatörü Formozalyı ziyaret sırasında 
vermiş olduğu 'beyanatta dair Dışişleri Ba
kanından yaızılı sorusu (7/505) 46 

— Konya Millettv ekili Sadi Koçaş'ın, 
gazetelerde .neşredilen «{Kıbrıs'ta Türkle
rin eivvelce terk ettikleri köylerine dön
mek üzere oldukları ve bu hususun itki ce
maat tarafından kabul edildiği» haberine 
dair Dışişleri ve Millî Savununa Bakanla
rından yaızılı sorusu (7/504) 46 

Enerji ve TaMî Kaynaklar Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'-
ın, İstanbul'un içime, kullanma ve endüstri 
suyunun temini için DSİ ne açılan kredi
nin ödenip ödenmediğine dair Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanından yapılı sorusu 
(7/5113) ' 271 

— Maraş Milletvekili 'İbrahim öztürk'-
iin, 1070 ve sonraki yıllarda Maraş'ta DSİ 
tarafından yapılması tasaıvtvur edilen ko
nulara dair sorusu ve Enerji ve Talbiî 

I Kaynaklar Balkanı Naihit Menteşe'nin ya-
I zıh cövalbı (7/31») «7:88 

http://kalkit.im.asi
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Sayfa 
— Maraş MiBeltivekili 'İbrahim ö'ztürk'-

ün, Mıaraş ili iıçiıiıcle bugüne kadar tesbit 
edilem madenilere dair sorusu ve Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar BaJkauı Nahit' Menlteşe'-
nin yazılı cevabı (7/4)04) 10(6:1112 

•—Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, 'Sakarya ili Akyazı ilçesine bağlı 
Akball;:lk köyünün su 'talkınlarından ko
runmasına dair yazılı sorusu ve Köy işleri 
Bakanı Tın (han Kaparilı ile Enerji ve Ta
lbiî Kaymaklar Balkanı Nahit Menteşebin 
yazılı cevaplan ('7/4(21») H13<:tUM 

Gençlik ve Spor Balkanından 

— Bursa Milletvekili 'Sadnetitin Çamga'-
nın, gençlik sorun]arının halıledilınTesime 
dair Başbakandan .sorusu ve Gençlik ve 
Spor Bakanı İsmet SözigAi'in yaızılı cevabı 
(7/3196) l'0ll!:TÖ3 

Gümrük ve Tekel Balkanından 

— {Bursa Millcıtvelkilıi ISadre'tltin Çan-
ga'nın, ıgcmçlik sorunlarınım ıhalledikmesi-
ne dair Baışbalkanıdan sorusu ve Gençlik 
Bakanı İsmelt iSezıgin'in yazılı 'cevabı 
(7/396) 101:103 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
kaçakçılığın önlenmesi için alman ftedlbir-
lerin taitbilkime 'dair sorusu ve Gümrük vo 
Tc/kcl Bakanı Aıhmet İhsan Birincioğılu'-
nun yazılı ıcevabı (7/435) 114:115 

İçişleri Bakanından 

— Aydın, Milleltvekili M. Keimal Yıl
maz'in, Hollanda'da çalışan bâzı Türlk îışıç-i-
lerine ıçocuk paralarımın veriltoeyişi selbe^ 
bine dair sorusu ve Çalışma Balkanı ıSey-
fi Öztürk ille İçişleri Balkanı Haldun İMen-
teşaoğlu'nun yazılı 'cevapları (7/349) 94:95 

— Erzurum Milleltvekili Gıyase'ttin Ka
raca'nın, Erzurum (ilinin Hınıs ilçesine 
bağlı Karaıçıoban Belediyesine, maaşlı 'bek
çi kadrosu verilmıeyiş sebebine dair İçiş
leri Bakanından yapılı sorusu '(7/522) 470 

— Isltanbul Miılle'tvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul 11 Özel İdare Müdürlüğü Mahallî 
İdareler Kontrol Kurulu Başlkanlığına ge-

Sayfa 
tirilen şahsa dair İçişleri Balkanından ya
zılı sorusu (7/5218) 614 

— Konya Milleîtvekili Vefa Tanır'ın, 
'Güney - Doğudaki (bâzı illerin zabıta 
kadrolarının yetersizliğine 'dair sorusu ve 
İçişleri Balkanı 'Haldun Meıniteışcoğlu'nun 
yazılı covaıbı. '(7/438) 118:120 

— (Konya IMIlleıtvelkili Vefa Tanır'ın, 
idari reformun biran evvel 'gerçekleştiril
mesine dair sorusu ve İçişleri Balkanı 
Haldun ıMenteişooğlu'nun yaızılı cevabı. 
(7/437) 117:118 

— Konya İMillcltvekili Vefa Tanır'ın, 
Trafik IGemel Müdürlüğü kurulmasıma 
dair sorusu ve İçimleri Baikanı Haldun 
Menlteşeoğlu'nun yaızılı cevabı (7/440) 120 

— Ondu Mllileltıvckili lOılhan Vural'ın 
mülki idare âmirlerinin yan löıdeınıel erden 
faydalamdırılimalaruna dair İçişleri (Balka
nından yazılı ısorusu (7/518) 371 

İmar ve iskân Bakanından 

— Aydın Millcltvcfciıli iM. (Kemal Yıl-
maz'm, Aydın ilinin Uımurlu 'bucağına 
bağlı Musluca Iköyünlde vuikuibulan (toprak 
kaymasına dair İmar ve Islkân Bakanın
dan yazılı sorusu. (7/514) 271 

— Diyarbakır Milleitvdkili Hasan İDc-
ğer'in, '28 Mant 1970 'tarihinde Kütahya 
iline Ibağlı bâzı ilçe ve köylerde depremden 
zarar (gören vatamıdaşların dumımiarına ve 
yaptırılan (konutlara dair İmar ve İskân 
Bakanından yaızılı sorusu (7/50'C) 46 

Köy İşleri Bakanından 

— Afyon Karalhisar Milletvekili Sülcy-
rnıan Muıtlu'nun, (köy yollarının yapımı ve 
onanımı içim haliktan 'toplanan paralara 
dair Köy İşleri Bakanından yazılı sorusu. 
(7/511) 234 

— Antalya Millrıtvcfoili Öimer Buy-
rukçu'nun, Yuva porjesi adı altında El
malı (kazası Yuva ıköyünlde inşa edilmiş 
bulunan Sulama (tesisine dair Köy İşleri 
Balkanımdan yazılı sorusu (7/517) 271 

— Çanakkale Milleltvelkili Keımal Bağ-
cıoğlu'nun, ıÇaınakkalle Merkez Halleli 
ıG-rupu içme suyu işinin ihalesine ve ihale-
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Sayfa 
yi alan ımütaıahıhitlere dair Köy 'İşleri Ba
kanından yazılı sorusu. (7/1508) 46 

•— ıSakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'im,' ISalkarya ırli Akyazı ili Akyazı (ilçe
sine bağlı Akbalık köyünün BU (taşkınla
rından korunmasına dair sorusu ve Köy 
İşleri Bakanı Turhan (Kapanlı ile Enerji 
ve Talbiî Kaynaklar Balkanı Nahit üVIen-
teşe'nin (yazılı .cevaplan (7/429) 118 :114 

— 'Zonguldak Milletvekili Ahmet ıGü-
ıner'in, Zonguldak ili Safranbolu ilçesi Aşa-
ğıdana ve Yukamdana köylerinin elekt
rik ve su ihtiyaçları ile ıÇerçen köyümü 
anaşoseye bağlıyacak, Araç çayı üzerinde 
yapılmakta olan köprüye dair Eöy İşleri 
Bakanımdan yazılı sorusu. (7/520) 371 

Maliye Bakanından 

— (Anltalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Askerî Onman İşletmesinin en kesif 
ormanlarımın ıhanıgı 'bölgede /olduğuna 
ıdair ısıoruısu ve Onman Balkanı Hüseyin 
Özalp'in yazılı cevabı (7/418) 112:113 

— Oaziaıntep Milletvekili (Şinasi Ço-
lakoğlu'nun bir şahsın (Suriye'den bir ser
vet (transferi yapıp yapmadığına dair 
Millî Eğitilm Balkanımdan yazılı sorusu 
(7/503) 46 

— Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, 
çarşı ve mahalle bekçilerinin kadrolarının 
almış işekli ile maaşlarının ödenmesine ve 
sosyal .haklarına dair Millî Eğitimi Ba
kanından yazılı sorusu. (7/519) 371 

Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon Karahisar (Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından yayınlanan Türk Ansiklopedi
sinin ve diğer eesrlerin hazırlanış ve satış 
işlemlerine dair Millî (Eğitim Bakanından | 
yazılı sorusu. (7/529) 614 I 

— Erzurum Milletvekili iGıyasettin 
Karaca'nm, Erzurum ilinin Hınıs ilçesine 
bağlı Kongur köyüne ilkokul 'yapılmasına 
dair Millî. Eğitim Balkanından yazılı so
rusu. (7/523) 470 

— iMaraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, 1970 <- 1971 öğretim yılı içinde, 
Maraş ilindeki okulların öğretmen ihtiya
cına ıdair ısoruısu ve Millî Eğitim Balkanı 
Oılhan Oğuz'un yazılı .cevabı. (7/323) 88:91 

— (Sakarya Milletvekili Hayrettin !Uy-
ısal'm, 'Türkiye'de fcaıç ttane orta dercıceli 
ve yüksek özel >cfcul bulunduğuna dair 
Millî Eğitim Balkaınndan yazılı sorusu. 
(7/512) 234 

— iZongulidak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Zonguldak'a bağlı 'Esenler kö
yü ilkokulunda diki öğretmen larasınıda çı
kan /anılaşfmazUğa ıdair sorusu ve iMillî 
Eğitim Bakamı Orhan Oğuz'un yazılı oe-
valbı 1(7/3160) 97:99 

— Zonguldak Milleltvekili Aihmot (Gü
ner'in, 'Zonguldak ilinldeki Mehmet Çeli-
Ikel Lisesinde yapılan ikili öğrenimden tek 
öğrenim sistemine ıgeçilnıesine ıdair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un 
yazılı -cevabı (7/359) 97 

Millî Savunma Bakanından 

—- 'Erzurum Milletvekili Gıyasetltin 
Karaıea'nın, ıbir ışaıhsın İstiklâl Mıadalyası 
verilmesi için Erzurum Askerlik 'Şubesine 
yapımış olduğu ımüracaata dair, iMillî iSa-
vunıma Bakamdan yazılı sorusu (7/536) 470 

— Erzuruim Milleltvekili iGııyasetltin 
Karaca'nıın, Erzurum ili Oltu ilçesi Örük 
köyünden ıbir şahsın İstiklâl Madalyası 
almak için yapımış. olduğu ımüracaata 
ıdair Millî (Savunma Bakanından yazılı 
sorusu. (7/5:24) 470 

— Erzuruim Milleltvekili (Gıyasettinı 
Karaıea'nın, Erzuruim ili Şenlkaya ilçesi 
Yeşilfcaya köyünden ıbir şahsın İstiklâl 
Madalyası .almak için yapmış olduğu (mü
racaata dair Millî iSavunma Balkanından 
yazılı sorusu. '(7/525) 470 

— Erzurum ' İMilleltveışili Gııyaseittin 
Karaca'nm, jOrdu ili Mesudiye ilçesi Ye
şilce '(Yavadı) (bucağından bir şahsın İs
tiklâl Madalyası verilmesi için yapımış ol
duğu müracaatta dair Millî (Savunma Ba
kanından yazılı ısorusu. (7/527) 470 
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Sayfa 
— Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın, 

.gazetelerde neşredilen «Kıbrıs'ta Türkle
rin evvelce Iterkettiklcri Iköylcrine dön
mek üzere .oldukları ve bu hususun iki 
cemaat 'tarafından İkabul edildiği» haberi
ne dair Dışişleri ve Millî Savunma bakan
larından yazılı sorusu. (7/504) 46 

— Konya Millcltvclkili Sadi Koç aş'm, 
ıtoarjb Isanayii (konusunda Millî (Savunma 
(Balkanından yazılı Borcusu. (7/478) 

Orman Bakanından 

668 

— ıZanıgulıdaik Milletvekili Ahmet 'Gü* 
ner'in, lonmaın köylüsüne yapılan yiyecek 
yardımlarıma dair Orman Balkanından ya
zılı sorusu (7/515) 271 

ıSanayi Bakanından 

— Zong-uldaik Milleltvekili Ahmet Gü-
ner'in, Çatalağzı .Elektrik ISanitraJiiKİe 
kullanılan yakıta ve Hisarönü Ateş Tuğ
la Fabrikası ımcnsupları ita rafından kuru
lan Eikonolmanım yaptığı ısaltışılara dair 
ISanayi Bakaınmdan yazılı sorusu. (7/517) 271 

Tiicariet Bıakananlian 

—• Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun T. C. iZraat Bankası İstanbul 
Beyoğlu Şubesinin bir şahsa yapmış öldu-

Sayfa 
ğu kredi tahsisine dair Ticaret Baklanım
dan yazılı sorusu (7/507) 46 

— Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'
ın, kolera nedeniyle ihracı durdurulan yaş 
meyva ve sebzelerin ihracının hangi güm
rük kapısından, me şekilde yapıldığına 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan 
Titrek'in yazılı cevabı (7/350) 95:97 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'-
nın, nebati yağların fiyatına ve piyasa
da bulunmayış sebebine dair sorusu ve 
Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı 
cevabı (7/388) 99:100 

IHIa^ tartana Balkanımdan 

— Ankara Milletvekili Cengkhan 
Yorulm'az'ın, Kırııkkalle ilçesine otomatik 
telefon santrali yapıillmasıma dair sorusu 
ve Ulaşti'rma Balkanı Orhan Tuğrul'un 
yazılı cevabı (7/390) 100:101 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ıın, 
Deniz Ticaret Filomuzun geliştirilmesine 
dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Orhan 
Tuğrul'un yazılı cevabı (7/436) ,115:117 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan 'm, 
İzmir - Basmane Itnem hattının Uşalk'a ka
dar devam etmesine dalir sorusu ve Uilaş-
tıırma Bakamı Orhan Tuğrul'un yazılı ce
vabı (7/303) 87 

TASARILAR 

— 654 sayılı Toplum Zabıtası kurul
ması hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı (1/78) 75,335,507,566 :596,618:643 

— Ankara Üniversitesi 1969 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/470) 380 

•— Asayişe müessir bâzı fiillerin 'önlen
mesi haJkkmda kanun tasarısı (1/80) 272,339 

— Beden 'Terbiyesi IGemel Müdürlüğü 
1969 bütçe yıli Kesinhesap kanun tasarı
sı (1/454) 272 

— Belediye Gelirleri Ikanunu tasarısı 
(1/329, 3/497) 76,336,615:616 

— 1969 bütçe yıllı Kesinhesap kanunu 
tasarısı '(1/455) . 272 

— 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 mcü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler (ilavesine dair 97 sayılı Ka
nuna geçici bir madde .ilâvesine dair ka
nun tasanısı (1/27) 77,336 

— 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 97 sayılı 
Kanunla değişik 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun tasarısı (1/248) 77, 

336 
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Sayfa 
— 1086 sayılı Hukuk usulü muhakeme

leri Kanununun başlığımın ve bâzı madde
lerinin dcği^tinilmesıi, bâzı maddelerinim 
kaldırılması, bu kanuna bâzı madde ve 
fıkralar eklenmesi hakkımda kanun tasa
rısı (1/29) 127 

— .1412 sayıllı Oeıza muhakemeleri usu
lü Kanununun bâzı maddellerinin .değişti
rilmesine daıir kanun tasamsı (1/28) 667 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçıici 
maddeler ^klenmeısünıe ve bu kanun ile di
ğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldı -
rılmasm'a dair kanun tasarısı (1/438) 53,338 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 49 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı (1/471) 380 

— Ceylan Kökten'in cezasının affı 
hakkında kanun tasarısı (1/311) (S. Sa
yısı : 292) 47,337,506,561:562 

—• Çalışma Bakanı Atilâ Sav'ın, İş ka
nunu tasamsı (1/347) 476:478 

— Denizaltı gelmeleriyle1 avcı botların
da bulunanlara verilecek hazır gıda hak
kında Kanunun 7 nci< maddesinin değiş
tirilmesine -dair kanu tasansı '(1/452) 123 

— Devlelt Hava Meydaiarı İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1969 büteje yılı Ke
sinhesap kamun tasarısı (1/459) 272 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1969 Bütçe yılşı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (1/464) 331 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1969 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı (1/457) 272 

— Ege Üniversitesi 1969 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı i (1/458) 272 

— Genel Sağlık Sigortası kanun tasa
rısı (1/187) 273 

— Hacettepe Üniversitesi 1969 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasamsı (1/459) 272 

— Halil Çölik'in, cezasının affı hak
kında kanun tasarısı (1/312) 184,339,506,562: 

566 
— Harcırah Kanununa ek kanun, ft-a*-

sansı '!(l/198) 75:76,336 

Sayfa 
— Heodek kazası Kemaliye mahallesi 

nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faili Özer'in bakiye cezasının 
'affı hakkında kanun tasarısı (1/149) 75 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1969 ibütçe yıllı Kesinhesap 
kanunu tasarısı (1/460) 272 

— )İmar ve İskân Komisyonu Baş
kanlığının, Türkiye İnşaat ve Tesisat 
Mütaahhitleri Odaları Birliği kanun ta
sarısı (1/270) 301 

— Iktaubul Teknik Üniversitesi 1969 
bütçe yılı Kesıinhesap kanunu tasarısı 
(1/461) 272 

— İstanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş 'kadroları Kanununa ıök kanun /tasa
rısı -(1/208) 77:81 

— İstanbul Üniversitesi 1969 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/465) 331 

— tş Kanunu tasarısı (1/347) 20:33, 
74,75,129,525,332 =335,347,503:504,561,618 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
bütçe yılı Kesinhesap kanomu tasarısı 
(1/466) ' 331 

— Lâ Haye'de Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 
1947 tarihli Anlaşmanın değiştirilmesine 
dair 16 Şubat 1961 tarihli Lâ Haye An
laşması ve protokolünün onaylanmasının 
uygun bulunması hakkında kanun tasarısı 
(1/353) 180, 

338,506,518:519,538,555:556,561,609 -.612 
— Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 

vatani hizmet tcrtibiden aylık bağlanma
sına dair kanun tasamsı (1/212) 75,336 

— Milletlerarası Atom Enerjisi! Ajansı 
statüsünün VI ncı maddesinin (A), (B;, 
(C) ve (D) 'fıkralarında yapılan değişik
liğin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı (1/431) 180, 
338,504 .-506,516:517,538,553 :554,561,605:608,615 

— Noterlik kanunu tasartsı (1/92) 615 
— 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka

nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji ala
nında hukukî mesuliyete dair sözleşme» de 
yer almadığı anlaşılan 11 nci maddenin 
tasdiki hakkında kanun tasansı (1/121) 75, 

336,364:366,373,376:377,393,40'3:406 



Sayfa 
— Orman Genel Müdürlüğü 1969-butça 

yılı Kesinhesap kanıtım tasarısı (1/462) 272 
— Onman Nuri Vural'ın cezasının af

fına dair ıkanun tasarısı (1/327) 47, 
-, 337,506,562 

— Osman Salmankurt'a vatani hizırmet 
tertibimden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı (1/204) 75, 

335,507 
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 bütçe 

yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/463) 
272 

— Petrol Kanununda değişiklik yapıl
masını öngören kanun tasarısı (1/335) 560 

— 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı .özel 
öğctıim Kurumları Kanununun 21 nıci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/451) 47 

— Seyahat acenteleri ikamın tasarısı 
(1/124) 613 

— Sıkıyönetimi karnın tasarısı (J/232) 347 
— Su Ürünleri kanunu tasarısı (1/174) 

331,332,347:364 
—Tekel Genel Müdürlüğü 1969 bütçe 

yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/467) 
331 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun' 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı (1/234) 75, 

335,507 
— Türk Ceza Kanununun bâzı .madde

lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine 
fıkralar ilâve edilmesi hakkında ikamın 
tasarısı (1/440) 667 

— Türk Geza Kanununun 9 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesine ve aynı ka
nunun 23 . 6 . 1936 tarih ve 3038 sayılı 

•— Adıyaman Milletvekili M. Zeki 
Adıyaman'ın, Türk Ceza Kanununun 
426 ncı maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi. (2/456) ,373 

—• Afyon Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, Çiftçi mallarının korunmasına 
dair kanım teklifi. (2/171) 299:300 

Sayfa 
Kanunla kaldırılan 384 ncü maddesi ye
rine 384 madde olarak bir madde konul-
m;asma dair kanun tasarısı (405) 667 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Teknik ve Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir kanun tasarısı 1/126) 123,338,(366:3167,479: 

480,495:496,503,012:1513 
537,549:5I50,!561,597:600 

—• Türkiye Cumhuriyeti, ile Roman
ya Sosyalist Cumhuriyeti arasında 
30 Temmuz 1966 tarilhinde istanbul'da im
zalanan İlim ve Sanat Münasebetleri 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kaun tasarısı (1/102) 123, 

338,480:494,503,514:515 
037,551:55ı2,561,601:604 

— 3829 sayılı Devlet Konservatuarı 
hakkında Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı (1/469) 371 

—• 3 Kasım 1970 tarihinde Viyana Ma 
imzalanan «Gelir ve Servet Vergilerinde 
çifte vergilendirmenin önlenmesine ve di
ğer bâzı hususların düzenlenmesine iliş
kin Anlaşma» nın onaylanmasının ıry-
igun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(i/453) 234 

— Vakıflar Gentîl Müdürlüğü 1969 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 
(1/468) 331 

•—• Yeniden açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri) nin 
kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında 
kanun tasarısı (1/348) 76,161:177,252:2!55,267, 

268,274,294:296,803,324: 
,3215,332,840:843 

— Afyon Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, «Hayvan Sağlık Zabıtası kanunu 
teklifi» (2/175) 42:43 

— Amasya Milletvekili Yavuz Acar 
ve 23 arkadaşının, 2.1.1961 tarihli ve 195 
sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının 

TEKLİFLER 
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Sayfa 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/507) 371 

— Ankara Milletvekili Ferlhat Nuri 
Yıldırım'ın 1327 sayılı Kanuna bir ek 
•madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/504) 331 

— Ankara Milletvekili Oğuz Aygün 
ile Gümüşhane Milletvekili Ekrem Saat-
çi'nin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna 'bâzı maddeler eklenmesine 
dair olan 31 . 7 . 1970 tarih ve 13127 sayı
lı Kanunun 9 neu maddesiyle değiştirilen 
36 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasının (b) 
ve (e) bendleri ile 68 nci maddesinin 
ı(a) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/502) 272 

— Ankara Milletvekili Oğuz Aygün 
ile Gümüşhane Milletvekili Ekrem Saat-
çi'nin, 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir 
ek madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/500) 272 

— Ankara Milletvekili Oğuz Aygün 
ile Gümüşhane Milletvekili Ekrem Saat-
çi'nin, T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 'bir (8ı) fıknası ile geçi
ci bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/501) 272 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar ve 4 arkadaşımın, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun tekli
fi (2/5113) 474 

/— Ankara Milletvekili ıSakıp Hiçe-
rimıez'in, 1327 sayılı Kanuna bir madde 
ilâvesine dair kanun teklifi (2/455) 475:476 

—• Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/16) 331 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
in, çırak kalfa ve ustalık kanun teklifi 
| (2/14) 184,339 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
in, Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin zo
runlu hallerde selektif kredi fonundan 
teklifi (2/505) 331 

Sayfa 
— Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-

m, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigorta
lar kanunu teklifi (2/13) 331 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, «Ticari işletme reihni» kanun teklifi 
1 (2/17) 82:87,130:161,255 :'266 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker'in, Şehit Komando eri 
Movlût Meric'in annesine eşine ve 'çocu
ğuna vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında 'kanun teklifi 
(2/503) 295 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar 
beyiyeleri üçte birlerinin harb malûlleri
ne ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 30 . 5 . 1-929 tarih ve 1485 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi (2/363) 76:77 

— Cumhuriyet Senatosu idare Âmir
lerimin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine verilecek avans hakkında ka
nun teklifi (2/514) 

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelâmıoğlu'nun, Türk Ceza ka
nununun 526 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifi (2/510) ,392, 

474:475 
— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye

si Hüsnü Dikeçligil'in, 13 . 1 . 1943 tarih 
ve 4357 sayılı Kanunun, 7117 sayılı Ka
nunla tadil edilen 11 nci maddesine bir 
fıkra ve bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/499) 235 

— Cumhuriyet Senatosu ve 'Millelt Mec
lisi İdare Âmirlerinin, 'Türkiye' Bıüyüilc 
Milat .Meclisi üyelerine verileıcek avans 
hakkımda kamun teklifi (2/514) 615,-643,666, 

657:65'8,672,7Ol:7'04 
— Çalılşıma Komisyonu Başkanlığının,, 

Ankara MMetivekiili Osımaın İSoğukpınar 
ve 4 'arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Siıgıor-
talar Kanununum 60 ncı m-addesine bir 
fıkra eklenmesinle dair kanun teklifi 
(2/513) 5Ö3 

— DenMi Milletvekili Hasan Korkın'a®-
can ve 7 arkaldaşmın, 506 sayıılı ISoısyal 
Sigortalar Kanununa ek bir madde ıcklen- y 

meşine Idair kamun teklifi (2/512) 470 
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Setj/fû 
—• 'Eskişehir Milletvekili M. Şemset

tin Sönlmez vci 9 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cıımıhuriycti Eımelkfli /Sandığı 
Kanunumun 32 m-ci muaddelsin e 'bit" fıkra 
ekleımmıeisime dair ikanun teklifi (12/506) 331 

— İçel Milletvekili »Celâl Kargl ı 'n ın; 
6418 ısayılı ISiyaisi Fantiler Kamunun'um, 
«Adaylık şaritlan:» başlığını taşıyan 34 ncü 
maddesine bir fıkra e'Menmelsıi lıakkıaı-
•da/ki tamın teklifi (2/366) mm 

— İçel Miletvekili Celâl Kargılımın; 
048 ısayıılı 'Siyasi 'Partiler Kamununun 
31 nici malddeısinin kaldırılması hakkında^ 
ki kanun tleklifi' (2/386) 62:03 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ımı; 
dış ticaretim Devietleştirilmcısi (hakkında
ki 'kanım teklifi (2/396) 66:72 

— İçel 'Milletvekili Celâl Kargılı'nın; 
Genel bir uf fin çıkarılması hakkındaki 
kanun teklifi (2/383) 63:65 

— İçel Millet vekili Celâl Kargılı'nın; 
228 ısayılı Kanumıa bâzı maddeler eklen-
rncfei hakkındaki 'kanun teklifi (2/373) 72 -.74 

— İçel IMiiletvekili Celâl Kargılı'nın; 
Maaş Kamununa ek 4379 »ayılı Kamının 
değiştiren 5585 ve '6724 saylı kanunlara 
bâzı maddeler ıck'lenmcsi hakkındaki kai
min teklifi (2/212) 62 

— İçel M-iletvekili Celâl Kargılı'nın; 
Özıel hastanelerin devlettleştirilimesi hak
kındaki taran teklifi (2/400) 128:129 

— İçel İMiletvekili Celâl Kargılı'nın ;• 
Özeli öğrettim kuramlarının devi etieştiril-
•rnıesi 'hakkındaki ikanun teklifi (2/397) 127: 

128 
•— İçel IMiiletvekili Celâl Kargılı'nın; 

Türk Cez'a Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
madde] erimin yürürlükten kaldırılması 
haikkındaki kanun teklifi (2/388) 63 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 
bağdaşmıyam işler hakkındaki kanun 
teklifi (2/401) 59-02 

— İstanbul Milletvekilli Eşref D'erin-
çay ve Kâzım Özeke'nin 506 »ayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun, 1186 saydı Ka
nunla değiştirilen 781 nei m'addesinin de- | 

Sayfa 
ğlştirilmesine ve bu kanuna geçici' bir! 
madide eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/463) 237:238 

— İstanbul! Milletvekili Nuri Ero-
ğanın, Yasama ve yürütme o Ağanlarında 
görev alanların mal bildiriminde bullm-
maJİan hakkındaki kanun teklifi (2/297) 300': 

301,371 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 

47 arkadaşının, Halk Hastalık Sigortası 
kanun teklifi (2/362) 273 

— İzmir Milletvekili Bui'haııettin Asu-
tay ve ıaltı 'arkadaşının 50ı6 sayılı Kaîıu>-
mun 1186 sayıilı Kanunla 'değişik 78 nci 
'm'addesinin değiştirilm'esi'ne v;e bu kanuna 
geçici ek madde eklenmesine dıair kanun 
teklifi (2/487) 237:238 

— İzınıir Milletvekili Burbaııettin Asu-
tay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 123 ncü nıiaddesinin 
değiştirilmesine dair kanım teklifi 
(2/323) ' 126:127 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 'arkadaşının, Şaıbanoğlu İslâm Kulaç'a • 
vatani hizmet tertibinden aylık bağtlan-
ması hakkında kanım teklifi (2/87) 75,335: 

33-6,507:511 
— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 

ve 3 arkadaşımın, !17 . 7 . 1967 tarihli 506 
sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 2 • 
ve 3 ncü fıkrasının kalldırılması ve bir 
fıkra ekılonmesine dair kanun teklifi 
(2/496) 126:127 

— Kırklareli Milletvekili M'ehmet Ata-
güm'üm, 44 sayılı Aııayasıaı M ah/kemesinin • 
kuruluş ve yarglamıa usulleri hakkındaki 
Kanunun 38 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/489) 181,338 

— Kırklareli Milletvekili M'e'hımet Ata-
güm'üm, 'T. B. M. Meclisi Dahilî Nizamna
mesinin 5 nci ve 7 nci maddelerinde deği
şiklik yapılmak! hakkında kanım teklifi 
(2/497) 47 

— Koica'eıli Milletvekili Sabri Yahşi 
ve 19 arkadaşının, 13 . 1 . 1943 tarih ve 
4357 ıslaydı Kanunun, 7117 sayılı Kanunla. 
tadiıl edilen 11 nci maddesine bir fıkra ve 
bir geçici madde eklleınınesi hakkında ka , j 

nun teklifi (2/508) 371 
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•T." Sayfa 
— Konya Milletvekili Sadi Koçaş, 

ve bir 'arkadaşınım, «Hayati öneme sahip 
madenlerin ikamullaşltı>rılması hakkında 
kamın teklifi» (2/377 ) 3 >r> 

— Kütahya Milletvelkili İlhan Erısioy ve 
34 arkadaşının, Belediye getiricini kamunu' 
teklifi (2/328) 76,336:668 

— Manisa Milleitvekitti Mustafa Ok 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
ın, Hükülmeıt kararları ile yapılan sınır-
lamadan zarar ıgören haşhaş 'ekicilerine 
ve afyon üreticilerine tazminat ödenmesi 
hakkındaki kanun teklifi (2/443) 646:618 

— Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Mara§' illinin 'adının Kahraman 
Maraiş olarak değiştürilmesine dair ka
nun teklifi (2/1-63) 272,339 

— Maraş Milletvekili ıM. Zekeriya 
Kürşad'ın, Maraş ilinin aidinin Kahraman* 
Maraş olarak 'değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/162) 272,339 

— Mardin Milletvekili Şevki Altındağ 
ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının ko
runması .hakkında kanun teklifi (2/171) 382 

— Millet Meleliisi İdare Âmirlerinin,, 
5 . 1 , 19<61 tariihli ve 231 sayılı Kamuna 
1 maJdde 'eklemnesime dair kanun teklifi 
(2/421) 17,2i0y346 

— Millet Melclilsi İdare Âmirlerinin, 
28 . 2 . 1971 .günOiü ve 1376 «ayılı 19-71. 
yıh Bülbçei Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkımda kantin ıteklifi (2/511) 408 

•— Ordu Milletvekili Ata Bodurum, 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerimin değıilstirilmesi ve bu 
kamuma bâzı maddeler ve fıkralar eklen-

Scvyfa 
imcisine mütedair 2 . 3 . 1970 tarih ive 1289 
sayılı Kanunum ikinci ek maddesine' bir 
fıkra elklenmcısine 'dair kanun teklifi 
(2/509) ' 380 

— Rize Milletvekilli Erol Akçalın, 
3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Ka
nunum 35 nei maddesi ile değiştirilen 14 
Temmuz 19'65 tarih ve 6İ57 sayılı Devlet 
Melmurları Kanununun 79 ncu madd&simc' 
bir fıkra 'eklenmesi hakkımda kamun tek
lifi (2/407) -6:14 

— Rize Milletvekili Erol Aikçal ve 
9 aıkadaşımım' 534 sayılı Kanunum 12 nci1 

(maddesinin (e) bendinin 'tadiline ve 
bir madde eklenmesine dair kamun teklifi 
(2/145) 15:17 

— Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve 4 
arkadaşının, 657 ve değişik 1327 sayılı Dev
let Memurları Kanununun ek geçici 2 nci 
maddesinin (b) bendinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi (2/498) 235 

— Trabaon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 6S31 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ile orman köy
lerini kalkındırma fonu teşkili ve orman 
köyleri kalkındırma kooperatifleri kurul
ması hakkındaki kanun teklifi, (2/256) 193: 

195 
— Uşak Milletvekili Fahri Ugrasız-

'oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 
ve !96 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi (2/199) 533: 

535,661 
— • Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-

lu'nun, 625 sayılı özel öğretim Kurumları 
Kanununun 13 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/179) 503 
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TEZKERELER 

Sayfa 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri 

— 5521 sayılı iş Mahkemeleri Kanunu
nun 2, 3, 4, 6, 12, 13 ve 14 ncü maddeleri
nin iptal edildiğine dair (3/488) 

Başbakanlık Tezkereleri 

Sayfa 
Ölüm cezalan 

560 

Çeşitli işler 

— iller Bankasının 1969 yılı hesap dö
nemine ait bilanço, kâr ve zarar hesap
larının sunulduğuna dair (3/484) 559 

— Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
1969 mali yılı laaliyet ve kesinhesap rapo
runun sunulduğuna dair (3/479) 392 

— Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
1969 mali yılma ait faaliyet raporlarının 
sunulduğuna dafc (3/485) 559 

Geriverme istekleri 

— Belediye gelirleri kanunu tasarısı
nın ıgeri gönderilmesine dair (3/497) " 615: 

616 

— «1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun başlığının ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddele
rinin kaldırılması, bu kanuna bâzı madde 
ve fıkralar eiklenmesi hakkında kanun ta
sarısı» nm ıgeri (gönderilmesine dair 
(3/455) 127 

— 1/41, 1/28, 1/405 ve 1/440 esas sa
yılı kanun tasarılarının geri gönderilme
sine dair (3/503) 667 

— Petrol Kanununda değişiklik ya
pılmasını öngören kanun tasarısının (geri 
gönderilmesine dair (3/487) 560 

— Seyahat acenteleri kanun tasarısının 
geri gönderilmesine dair (3/498) 616 

— Sıkıyönetim kanun tasarısının geri 
gönderilmesine dair (3/469) 347 

ölümler 

— Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk 
Sanaç'm vefat etmiş olduğuna dair (3/481) 

408:409 

— Akyazı dılçesi Merkez Ycniköy ha
ne 18, ıcilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Fatma'dan olma 13.3.1940 
doğumlu Keımal Uluköylü'nün ölüm ceza
sına çarptımlrnası hakkımda (3/47) 81:82, 

336:337 
— Bartın ilçesi Tuzcular Köyü hane 15, 

cıilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Ha
tice'den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu 
Ahmet Bahkçı'nın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/258) 181,338 

•—• Bor ilçesinin Kcanerhlisar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, 
sayfa 8, numarasında kaytılı liken aynı 
ilçenin Kale mahallesi 127 nci hanesi nü
fusuna nailden kayıt ve tescil edilmiş Meh-
mctoğlu, Hüsne'den doğma 6 . 5 . 1933 do* 
ğumlu Mehmıet Korabaş'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/388) 47,337 

— Düztcenin Gölkaya bucağının Hacı 
Süleymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, 
sayfa 60 numarasında nüfus siciline Ikayıth 
.Mehmet Alioğlu, Şerife'den, doğma 1.8.1330 
Tonya - Iskenıderli doğumlu Hacı Ahmet 
Tonyauım ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/233) 180:181, 

338 
— Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 

iköyü hane 66, ıcilt 51, sayfa 158 de nüfus 
•sicilinle kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğ
ma 10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'in, ölüml 
cezasına çarptırılması hakkında (3/291) 

47,337 :338 
— İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin 

Merkez Çiftlik köyü nüfusunun 101 ha-
ne, 7 cıilt ve 45 nci sayfasında kayıtlı 
Şükrüoğlu, Zehra'dan doğma 10 . 8 . 1929 
doğumlu Mahmut Yel'in, ölüm cezasına 
çarptırılmasına daıir (3/51) 82,337 

— Kastamonu İline bağlı Devrekani (il
çesinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 
11 de nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu, Fiikri-
ye'den doğıma 4 . 3 . 1944 doğumlu Süley
man Çelik *kı ölüm cezasına çarptırılması 
hakkımda (3/489) 614 
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Sayfa 
— Kastam,onu ilime bağlı Taşköprü ilçe

sinin Çoroğlu köyü, 13 hane 8 cilt 19 say
fa numarasında nüfusa kayıtlı İbrahıi'inoğ-
lu, Hikmet'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Bulut'un ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/280) 181,338 

— Mardin ilinin öımerli ilçesi (merkez 
bucağı Hırbahellik (Sivritepe) köyü hana 
7, cilt 28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa 
kayıtlı Ahmetoğlu, Hamdiye'den doğma 
1933 ıd'oğumlıı Cemil Yıldız'm, ölüm cezası-, 
na çarptırılması hakkında (3/52) 47,337 

— Sakarya iline bağlı Akyazı kaza* 
smln Kanlıçak köyü 48 hane, 34/67 cilt ve 
sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu 
Şelfinaz'dan doğma 1927 Şavşat 'doğumlu 
Mevlût Balcı ile Sakarya ilinin Erenler 
köyü 581 hane, 88/107 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Sel-
.f inaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu Ze-
keriya Balıcı'rııın ölüm cezasına çarptırılma.-
sı hakında (3/44) 337 

— Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen ikaydedilen. Ali Na-
cioğlu Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 do
ğumlu Kâmil Akman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/46) 81,336 

— Turgutlu'nun! Haımidiye mahallesi 
846 hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakupoğlu Ya-
şa'dan doğma 1 . 9 . 1936 doğumlu Faik 
Vartekli, Turgutlu Hamidiya mahallesi 
846 hane, c'iılt 27, sajjfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye ma
hallesi 295 haneye gitmiş, Kurtuluş ma
hallesi, Yasemin sokak 8 numarada otu
rur Ya'kup kızı Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 
doğumlu Kadniye Particıi'nini ölüm cezası
nla çarptırılmaları hakkımda (3/2C4) 82,337 

— Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap buca)-
ğı Işıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 
52 de kayıtlı Necmett'iınoğlu, Emine'den 
oima 1 . 1 . 1947 doğumlu Nurettin Kahra-
man'ın, ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/45) 81,330 

— Yalvac'ını, Toıkımakçık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Os-

manoğlu Ayşe'den doğma 9 . 1 . 1948 do
ğumlu Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/159) 82,337 

Yasıaıma d!aMmiıilimaziıikiliain 

— Ankara Milletvekilli İbrahim Cüce- . 
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair (3/490) 615 

— Bursa Milletvekilli Ertuğrul Mat'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dadr (3/491) 615 

— Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Giiller'in yasama dokunulmazlığı ille ilgili1 

hazaıılık soruşturması evrakının geni gön
derilmesine dair (3/467) 273 

— İsparta Milletvekili Hüsamettin Ak-
muımcu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaildmlmasma dair (3/476) 388 

(3/492) bl5 
— İstanbul Milletvekili İbrahim 

AbaJk'm yasama dokunulmazlığının (kal
dırılmasına dair (3/466) 299 

— İstanbul Milletvekilli Osman Özer'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırdm'asi'-
na dair (3/464) 272 

•— İstanbul Müliletvekili Tekin Ererlin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasınla 
dair (3/445) 3 

•—• Kastamoınaıu Milletvekili Mehmet 
Seydibeyoğlu'nun yasama dokıuıulımazllığı-
nm kaldırnlımasiina dair (3/450) VzS 

— Kırşehir Milletvekili M. Kemal Gü
neş'in, yasıama dokunullmaızllığnım kaldırıl
masına dair (3/451) 123 

— Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kaın'ın yasama dokunulmazlığımın kaldırıl
masına dair (3/446) 3 

(3/447) 3 
(3/448) 3 
(3/458 235 
(3/470) 371 
(3/493) 615 
<(3/494) 615 
(3/501) 661 
— Malatya MülletvekiM] İsmail Hakkı 

Şengüler'in yasama doltunulmazlığımaı 
kaldırılmasına dair (3/452) 123 
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Sayfa 
— Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'm 

yasamla dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/456) 184 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/459) 235 

— Tekirdağ Miılletvdki'B Yılmaz Alpas
lan'ın yasama doluınulmazlığımın kaldırıl
masına dair (3/453) 123 

(3/457) 184 

— Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'm 
yasama dokun ulm'azlığınm kaldırılmasınla1 

dair (3/475) 388 
(3/476) 388 
(3/495) 615 

— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecc-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/496) 615 

— Zonguldak 'Milletvekili Cahit Kara-
kaş'm yasama dokunulmazlığınım kaldı
rılmasına dair (3/449) 3 

Oulm!h'urlblai|(kiaın!lığı UedkıeneOıeîri 

— Anayasanın 102 nci maddesi gere
ğince hazırlanan Batanlar 'Kurulu listesin
de gösterileni bakanllılkllara, seçilen zevatın 
atandıklarına dair (3/474) 382:385 

— Bakanlar Kurulunun istifasının ka
bul edldiğine ve yeni! Balkanlar1 Kurulu 
teşkil edilinceye kadar mevcut Bakanlar 
Kurulunum göreve devam edeceğine dair 
(3/463) 248:249 

— Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına 
bağlı oılairaik yürütülmesi öngörülen Dış 
Ticaret Dairesi teşkilâtı hifemeıt ve konu
lanına ilişkin çeşitli (kanun, tüzük ve yö
netmeliklerle Ticaret Bakamına ve Ticaret 
Bakanlığına verilmiş olan görtev ve yetki
lerin ; 26 . 3 . 1971 tarihinden itibaren Dış; 
Ekonomik İlişkiler Bakanına ve; Bakan
lığıma intikal ettirilmesinin, uygun görül
düğüne dair (3/483) 392:393 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erilin'in 
Başbakan olarak görevlendirildiğine dair 
(3/473) ,346:347 

Sayfa 
Çalışına Kosmasylomu! Başkanlığı tetoelfcrfc1 

— Ankara Mlletvefcilıi Osman tSoğuk-
pıınar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ııcı maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifli
nin, aynı konudaki kanun tekliflerini gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komıisyiona 
havale edilmesilme dair (3/483) 503 

— Denizli) Milletvekili Hasan Kork-
mazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı Sigor
talar Kanununa ek bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifindin, aynı konudaki 
kanım tekliflerini görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyona havale edilmesüne dair 
(3/482) 476 

— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
ile ilgili 2/496 ve 2/323 esas numaralı ka
nun tekliflerinin havale olunduğu Çalışma 
ve Pkın kooıisyonilanndan seçilecek 8 er 
üeyedem kumlu bir Geçicil Komisyonda gö
rüşülmesine dair (3/454) 126:127 

İmar vle takanı Komlilsylonıu Baışlkianlığı 
teEfltiereüierd 

— Türkiye İnşaat ve /Tesisat Mütaihhdt-
leri (Malan Binliği kanun tasamsınm ha
vale olunduğu komisyonlardan seçilecek 
4 er üyeden kurulu (bir Geçitei Komisyon
da görüşülmesine 'dair (3/468) 301 

Millet Meclisi Bıalşkanlığı tezkereleri 

•— Bursa Mileltvekili Ahmet Dallı in in 
öıdenoğinin verilmesine dair (3/471) 3?2I:373 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve-
rilmieSine dair (3/401) 189' 

• (3/472) 372 
ı(3/486) 53.1:530 

Plân Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— 'Belediye gelirleri kanun (teklifinin; 
Koınisyioua ialddsine 'dair (3/504) 068 

'Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı 
tezkereleri 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve 47 arkadaşının, Halle Hastalık iSiıgor-
taısı kanun teklifinin, Gcınel 'Sağlık lSigx>r-
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Sayfa 
tası kamun tasarısını incelemek üzere ku-
ıralan Göçici Komisyona havalesine dair 
(3/465) 273 

»Sayıştay Başlkanlığı teskereleri 

— Devlcıb Hava Meydanları İşletınıdsi 
Genel Müdürlüğünün' 1908 bütçe yılı Ke-
sin'hles'aıbıma ıait gene] uygunluk 'bildiri-
•m'iniın isuaraldujğuna dair (3/460)' 235 

— Hacotıtepe Üniivemiltasıinin 19Ö8 büt
çe yılı Keısinikeisaibifnaı 'ait genel uylgun'lufc 
bildiriminin ısunulduğaıma dair (3/49:9) 661 

— İçimleri Bakanlığı Sivil Savırnıma 
İdarelsi Başkanlığı Fon İş len Saymaınk-

Sayfa 
lığının 19Ö7 taikvim yılı genel bilançosu 
hakkındaki rapîorun sunulduğuna dair 
(3/478)) 388 

— İstanbul Üniversitelsinin 19'6>8 bütçe 
yılı Kcsinheısıalbi'na ait genel uygunluk 
bildiriminin ısundlduğuna dair (3/500) 661 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 
'bütçe yıh KesıMresabına' ait genel uygun
luk bildjriiminin 'su'nukluğıraa dair (3/5012) 061 

— Yalova Kapik çalan İşjctmieı Haresi 
Saymanlığının 1969 bütçe yık hesap ve iş
lemleri hakkındaki raporun «sunulduğunla 
dair (3/477) 388 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cilt Sarfa 
28 . (2 . 1971 tarifeli (Cilt ;1U - 1) W 

nci 'Birleşime ait tutanak özeti 2 
1 . 3 . 11)97! tarihli 03 nieü Birleşime 

ait tutanak özeti 112 3(6 
'3 . 3 . 1971 tarihli '04 ncii Birleşime 

ait tutanalk özeti 12 4<ö 

4 . 3 . l'97l .tarihli 05 ıııei Birleşime 
ait tutanak -özeti 1(2 33 

S .. 3 . (11971 •tarihli 60 nci Birleşime 
ait tutanak öze'ti ll2 12)2: 

8 . '3 . 1971 tarihli '07 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 12 K80 

!10 . 13 . 197I1 tarihli 08 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 1/84 

1/1 . 3 . IT9I7'1 tarihli IQ9 ncu Birleşi
me ait tutanak öze'ti 12 !2;34 

:1'2 . 13 . 1971 tarihli 70 tı'ci Birleşime 
ait tuitanak öızeti ,12 248 

16 . 3 . 1971 tarihli 71 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 12 271 

17 . !3 . 1(971 tarihli 7(2 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 12 2198 

18 . S .-'19(71 tarihli 73 indi Birleşi
me ait tutanak özeti 12 330 

'1(9 . 3 . İİ971 tıarihli 74 neü Birleşi
me ait tutanak özeti 12 346 

'22 . ,3 . H9I71 tarihli 75 ruci Birleşi
me ait tutana'k özeti 12 370: 

371 

Cilt Sayfa 
24 . 3 . '1971; tarihli 76 nci Birleşi

me ait tutan a(k özeti 1(2 1380 
'25 . 3 . 1:971 tariihli 77 nci Birleri

nle ait tultanak özeti 1)2 ı382 

'26 . 13 . 1971 tarihli 78 nci Birleşi
me ait tutamak özeti 12 8188 

31 . 3 . 1OT1 tarihli 79 ncu Birleşi
me ait tutanalk özeti 1(2 3(912 

2 . 4 . 1971 tariihli 80 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 12 408 

15 . 4 . 11971 tarihli 81 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 12 4102 

7 . 4 . (19171 tarihli $2 nei Birleşime 
ait tuitanak özeti 112 4170 

8 . 4 . 1(971 tarihli 83 neti Birleşime 
ait tutanak özeti İS 474 

i9 . 4 . IH971 tarihli 84 nöü Birleşime 
ait tutanak öze'ti 12 40'9 

12 . 4 . ,197,1 'tarihli 85 nei Birleşime 
ait tultanak özeti 12 5122 

114 . 4 . 1(971 tarihli 86 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 12 5(26 

15 . 4 . ,1971 tarihli 87 nei Birleşime 
ait tutanak özeti 12 5518: 

'55ı9 
16 . 4 . 1971 tarihli '88 nci Birleşime 

ait tutanak öze'ti 12 014 
19 . 4 . !971 tarihli 89 ncu Birleşi

me ait tutanak özeti 1(2 '001 

Cilt 

YOKLAMALAR 

Sayfa 

11(2 3,37,4!7,4i8;i!24;l85g23l5,!2(4J8,!2l73,2i9:9, 
İ33l2y3i46;3l71,l3l80g3!82;3!8l8l,47lı,474j;500) 

5t23;5l27y5i8O,ı01i5 



Söz alanlar 
(Soyadları alfabetik sıra/sına igöre) 

* 

A 
5oy/« 

Yaşar Akal (Samsun) - Halil Çelik'ki, 
cezasının affı hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle '516ü 

— Samsun Milletvekilli Yaşar AkaFm, 
piyasadaki fiyat artuşlarıımı önlemıek ve ha
yat pahalılığıma bir çare bulmak nuaksa-
diyle Anayasanın 98 nci maddesi uyamm-
ca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi ile Siirt Milletvekili Mehmet Ne-
bil Oktay ve iki arkadaşının, bayat paha
lılığımı önlemek için alımıması gerekli ka
nuni idari, iktisadi ve maili tedbirleri in
celeyip teısbit etmek üzere Anayasanın] 88 
nıci maddesi uyarımca bir Meclis araştır
ması açılmasma dair önengcısi mümaselbe-
•tiytle 2)16,227:2l29-

— Trabzon Milletvekili Ali Buza Uzu-
ner'im, 08311 sayılı Orman Kamununum Ibâızı 
maddelerinin d;eğiştirilm>esi ile ormam köy
lerini kalkındırma kooperatifleri kurul
ması hakkındaki kanun teklifinin, îıçjtlüzü-
ğün 36 ncı maddesi 'gereğince Genel Ku
rul gündemine allamasına dair önergesi 
münasebetiyle ıl'913 

— Yakında açılacak Karadeniz tütün 
piyasası tütün başf iyatları münasebetiyle '3® :3I9< 

Erol Yılmaz Akçal (Rize) - î§ kanunu 
tasarıısı münasebetiyle 3133 

— 3 Temmuz 1!97Q tarih ve 181217 sayılı 
Kanunun 315 nci maddesi ile değiştirilen 
IH4 Temmuz lB&b tarih ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 79 ncu madde
sine (bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
mun teklifi münaselbetiyle 7 

Cevdet Akçalı (Adana) - İçel Milletve
kili Celal Kargilı'nmı; T. B. M. Meclisi 
üyeliği ide bağdaşmıyan işler hakkındaki 
kanun teklifinin; İçtüzüğün 36 cici mad-

Sayfa 
desine gîöre ıgündeme alınmasına dair 
•önergesi münaselbetiyle f6;2 

—- Konya Milletvekili Sadi Koçaş ve 
'bir arkadaişımım, «Hayati öneme salhip ma
denlerini kamulaştırılması hakkında ka
nun teklifi» tıin, îçitlüzüğün 3l6 nıcı maddesi 
ıgereğinoe gündeme alınmasına dair öner
gesi münasebetiyle 4 

— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Millet Meclisi içtüzüğünün lOö ve 
İ1I9I6 ncı maddelerinim değiştirilmesıi hak
kındaki kanun teklifinin gündeme alımma-
sıına dair önergesi münaselbetiyle '5136 

Kenan Mümtaz Akışık (Bitls) - 054 
ısayılı toplum zabıtası kurulması hakkım-
ıda kanunun 1 ve 3 ncü maddeilerinin de
ğiştirilmesine! dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporlatrı müna
sebetiyle I5I87:I5İ9İ3;640:I64Jİ 

— [Cumhuriyet (Senatosu ve Millet 
Meclisi idare Âmirlerimin!, Türkiye Büyük 
IMillet Meclisi üyelerine verilecek avans 
hakkında kanun teklifi ve Plân Komisyo
nu raporu münasebetiyle 6'5ıl/:6'52 

Şükrü Akkan (İzmir) - Bursa Millet
vekili Kasıim ömıadım'ım, «(Ticari işletime 
rehni» kamum teklifi münasebetiyle $6 

— 1İ3 . 5 . löiei tarihinde '2(919 sayılı 
Kanunla yürürlüğe giren «Nükleer enerji 
alammda hukukî mesuliyete dair Sözleş
me» de yer almadığı anlaşılan 1(1 nci mad
demin tasdiki hakkında kamum -tasarısı 
münaselbetiyle 3136 

— Şabamıoğlu İslâm Kulaç'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları rap'orları münasebetiyle 508 

(Millet Meclisi 'Cilt Fihrist 12) 
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Sayfa 
Enver Atoova (iSivais) - Başjbakan Ni

hat Erim tarafından teşkil olunan Hükü
met programını/n görüşülmesi münasebe
tiyle 4418! :4I5H 

Metamet Arslantürk (TraJbaon) - Orta -
Doğu Tekn ik Üniversitesi Akademik Kon
seyinin Mütevelli Heyeıtinıce lâğvedilmesi 
ve üniversi tenin öğretime bi r süredir ka
palı bulunımaisı nedeniyle gündemi dışı de
meci [9012 :!503 

Talât Asal (Samsun) - Balşjbakan Ni
hat Erim tarafından tenkil olunan Hükü
met programının ıgör<üşülmesi münasebe
tiyle 41216:4136 

Mehmet Aslan (Hatay) - Hali l Çelik'-
in, cezasının affı hakkımda k a n u n tasarısı 
ve Adaılet Komisyontu raporu münasebe-
.'tiyle 5104 

— İçel Milletvekili Celâl Karlgılı'nun; 
:Dıış t icare t in devletleştirilmesi hakkında
k i kanun teklifinin i ç tüzüğün 3i6 ncı mad
desine göre gündeme a t o m a s m a da i r öner-
igesi münasebetiyle '&T\-)QS 

— Su ürünleri kanun tasarısı münase
betiyle '3513:0154 

Burlıanettin Asutay (îzmîr) - '6514 sa
yılı Toplum zabıtası kuru lmas ı hakk ında 
K a n u n u n 1 ve 3 ncü maddelerinin değiş-. 
tiriilmesine da i r k a n u n tasar ıs ı ve İçişleri 
ve P lân komisyotıları rapor lar ı münaseibe-
ftiyle 5ı98l:!595 

— Bursa Milletvekili Kasım önad ım ' -
m, «Ticari işletme rehni» k a n u n teklifi 
münasebetiyle '881:84 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerine verilecek aıvanıs 
hakkında kanun teklifi ve Plân Komisyo
nu raporu münasebetiyle '6415' 

— Çalışma Bakamı Ati lâ Sav'm, İş ka
munu tasarlısının te tk ik edilerek Hükümet 
•görüşünün tesbit edilebilmesi için 15 gün
lük mehil verilmesine dair önergesi müna
sebetiyle 4TO:47'7 

Hali l Çelilkfe, cezasının aıffı hakk ında 
k a n u n tasarısı ve Adalet Komisyonu rapıo-
ru münasebetiyl'e 565 :'56ı6 

Sayfa 
— istanbul Teknik Üniversitesi kıuru-

luş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 
münasebetiyle 80 

— İş kanunu tasarıs ı münasebetiyle 20:128 
— Izımir Milletvekili Şükrü A k k a n ve 

0 arkadaşının, Şalbanioğlu İslâm Kulaç'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kamın teklifi ve Mjaiiye ve 
Plân komisyonları raporları/ münasebe
tiyle 509:51111) 

—' Konya Milletvekili Sadi Koçaş ve 
ibir arkadaşının, «Hayati öneme sahip 
madenlerin kamulaştırılması hakkında ka
nun teklifi» nin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi . 
gereğince ıgündeme alınmasına dair öner
ge münasebetiyle 14 

—• Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
ışad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, Maraiş ilinin adının Kaflıraman 
Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri münasebetiyle 3819' 

— Millet Meclisi ildare Âmirler inin 
5 .11 . 1(9(611 tar ihl i ve 2I3İ1 -sayılı K a n u n a 
1 madde eklenmesine dair k a n u n teklifi 
münasebet iyle H7,T8,l!9ı m 

— 113 . 5 . 1I9'61 tarihinde !29I9 sayılı 
Kanunla yürürlüğe giren «Nükleer enerji 
alanında hukukî mesuliyete dair Sözleş
me» de yer almadığı anlaşılan İH n'ci mad
denin tasdiki hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 366,366 

— Sözlü sorularda Başkanlıkça yapı
lan tatbikat münasebetiyle 31715 

— Su ürünleri kanunu .tasamı münase
betiyle 3(6Ö,;3>6İ4 

— Türkiye Cumhuriyet i Hüküme t i ile 
Birleşik A r a p Cumhuriyet i Hükümet i ara
sında Teknik ve K ü l t ü r Anlaşmasının 
onaylanmasmifn u y g u n bu lunduğuna dair 
k a n u n tasarısı münasebetiyle 366 

Hüsamettin Atabeyli (Devlet Bafcanı), 
(Erzincan) - Malatya Milletvekili Musta
fa Kaftan'm, islâhiye ve Kınkhan^da mey
dana gelen olaylara dair demeci müınase-

lı29:U26 

îhsan Ataöv (Antalya) - İçel Milletve
kili Celâl Kargılı'nını; Dış Ticaretin dev
letleştirilmesi hakkındaki kanun teklifi-
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Sayfa 
nin İçtüzüğün 36 nıcı maddesine göre gün
deme alınmasına dair önergesi münasebei-
tiyle 68 OT. 

—. İçel Milletvekili Celâl Kargi'b'nın, 
228 sayılı Kanuna 'bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin, İçtü
züğün 36 ncı maddesine göre gündeme 
alınmasına dair önergesi münasebetiyle '712 

Tufan Doğan Avşargil (Kayseri — 
Orta dereceli 'okul öğretmenlerinin ıek 
ders ücretleri ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirlere dair gündem dışı demeci. 

'665:666 

Mehmet Ali Aybar (İstanbul) — 
'654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hak
kında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri ve plân komıisyonlan raporları 
münasebetiyle '637:639 

— Başbakan Nihat Erim tarafından 
teşkil olunan Hükümet programının gö
rüşülmesi münasebetiyle 458:460 

— Gündem dışı söz istemesi münase
betiyle 189 

— İstanbul'da bir banka soygunu ile 
ilgili olduğu sanılarak göz altına alınan 
öğrenciye eziyet edildiği iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca İçişle
ri Bakanı, Başbakan ve Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önerge
si hakkında Başbakanın yaptığı açıklama 
münasebetiyle 249 

ı— Su Ürünleri Kanunu tasarısı müna
sebetiyle 359:361 

Sayfa 
Oğuz Aygün (Ankara) - İçel Millet

vekili Celâl Kargılı'nın, özel hastanelerin 
devletleştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi »gere
ğince gündeme alınmasına dair önerge^ 
si münasebetiyle 128:1129 

İbrahim Aytaç (Balıkesir) - Samsun 
Milletvekili Yaşar Akal'ın, piyasadaki 
fiyat artışlarını önlemek ve hayat paha
lılığına bir çare bulmak maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi 
ile Siirt Milletvekili Mehmet N-ebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını 
»önlemek için alınması gerekli kanuni ida
ri, iktisadi ve mali tedbirleri inceleyip 
teslb.it etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önergesi münasebetiy
le 229:280 

Fuat Azmiöğlu (Kütahya) - Afyon 
Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, «Hay
van Sağlık Zabıtası kanunu teklifi» 
nin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre 
gündeme alınmasına dair önergesi müna
sebetiyle 43 

— İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan'm, Yasama ve Yürütme organların
da görev alanların mal bildiriminde bu
lunmaları hakkındaki kanun teklifinin, 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre günde
me alınmasına dair önergesi münasebe-
tivle 800 

B 
Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale) - 654 

sayılı toplum zabıtası kurulması hakkın
da kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân Komıisyonlan raporları mü
nasebetiyle 590 

Hüsamettin Başer (Nevşehir) - 654 
sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkın
da Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçiş

leri ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 629:631 

— Bağcılığımızın moder şekilde geliş
tirilmesini, verimimin artırılmasını, çift
çiye geniş kredi imkânı sağlanmasını, iç 
ve dış pazarlarda gerekli tedbirlerin alın
masını temin etmek, 

Bağcılığın geliştirilmesini, verimin ar
tırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi 
konularını incelemek üzere birer Meclis 

http://teslb.it


Sayfa 
araştırması yapılmasına dair önergeler 
münasebetiyle 539,541:542 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, «Ticari işletme relini» kanun teklifi 
münasebetiyle 83 

— istanbul Teknik Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı münasebetiyle 77:78,80 

>—• iş kanunu tasarısı münasebetiyle 
32 

— Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 
1 madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 19 

—• Rize Milletvekili Erol Akçal'm, 
3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Ka. 
nunun 35 nci maddesi ile değiştirilen 
14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 79 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 7 

— Su Ürünleri Kanunu tasarısı müna
sebetiyle 361:862 

— «Ticari işletme rehini» kanun tek
lifi münasebetiyle 141 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hüküme
ti arasında Teknik ve Kültür Anlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı münasebetiyle 866: 

8*67 
—• Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 

Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 T>e>m-
muz 1906 tarihinde İstanbul'da imzala
nan ilim ve Sanat Münasebetleri Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları 
münasebetiyle 482 

— Yeniden açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri) nin ku
ruluş, hazırlık ve esasları hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 168:169 

— 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bay
ramı sebebiyle Meclis 'çalışmalarına 22 
Nisan Perşembe sabahından 26 Nisan 
Pazartesi günü saat 15,00 e kadar ara ve-

Sayfa 
rilmesine dair ıgrup başkanvekillerinin 
önergesi münasebetiyle 672 

Abdullah Baştürk (Yozgat) - iş ka
nunu tasarısı münasebetiyle 347 

Mehmet Bilgin (Bingöl) - içel Millet
vekili Celâl Kargılı'nın, yapılan kaçak
çılığın yurt ekonomisinde meydana ge
tirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Igenel görüşme açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle )694:69'6 

Yaşar Bir (Sakarya) - Manisa Mil
letvekili Mustafa Ok ile Burdur Millet
vekili Nadir Yavuzkan'm, Hükümet ka
rarları ile yapılan sınırlamadan zarar gö
ren haşhaş ekicilerine tazminat ödenme
si hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 36 ncı maddesine göre gündeme alın
masına dair önengesi münasebetiyle ı617:'6ıl8 

Orlhan Bitfgit '(Ankara) - 654 sayılı 
Toplum Zabıtası kurulması hakkında 
Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri 
ve Plân komisyonları raporları münase
betiyle 643 

iAhmet thsan Birincioğlu (Gümrük ve 
Tekel Bakanı) (Trabzon) ^Samsun Millet
vekili Yaşar Akal'm, yakında açılacak 
Karadeniz tütün piyasası ve tütün baş 
fiyatları hakkındaki demeci münasebe
tiyle '39:40 

Vahit IBozatlı (Sivals) - Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, «Ticari1 işletme reh
ni» kanun teklifi münasebetiyle 84:85 

ı—. Ticari işletme reihni» kanun teMitfi 
münasebetiyle 149,156,157 

Ferrulh B'ozbeyli (istanbul) - Dört Ame-
kalının kaçırılmasiyle ilgili, son olaylar 
münasebetiyle 156,57,58 

Barbaros Turgut Rotitepe (ISakaıiya) -
istiklâl Marşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabulünün 50 nci yıllı 
münasebetiyle Grup başkanvekillerinin ve 
Ankara Milletvekilli iSuna Tura! ile Sinop 
Milletvekili Hilmi Işgüzar'm verdikleri 
önergeler ve anma töreni münasebetiy
le 246 
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c 
Sayfa 

Rasim Cinisli (Erzurum) - İstiklâl Mar
şının Türkiye 'Büyük Millet Meclisi tarafın
dan kabulünün 50 nci yıllı münasebetiyle 
grup başkanvekillerinin ve Ankara Millet
vekili Suna Tural ile ıSiJnop Milletvekili 

Süleyman Çağlar ((Manisa) - Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok'un, bağcılığımı
zın ımiodern sekilide geliştirilmesini, ve
rimin arttırılmasını çiftçiye geniş kredi 
imkânı sağlanmasını, iç ve dış pazar
larda gerekli tedbirlerin alınmasını te
nlin etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca 'bir Meclis Araştırması ya
pılmasına dair önergesi münasebetiyle 317 

N. îsfendiiyar Çakıroğlu (Trabzon) -
Dört Amerikalının kaçınllnıasiyle ilgili, 
son olaylar münasebetiyle 57/58 

iSadrettin Çanga (Bursa) - Sözlü soru
larda Başkanlıkça yapılan tatbikat müna-
söbetilyle 375 

ı— Su Ürünleri kanunu tasarısı müna
sebetiyle 349 

—. «Ticari işletme rehni» kanun tekli-
ri münasöbetiyle 135 

'Hasan Çetinfeaya (Erzincan) - İstanbul 

Rıfıkı "Danışman (Erzurum) - 654 sa
yılı Toplum Zaibıtası kurulması (hakkında 
Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân feoımisyonları raporları mü
nasebetiyle 583 

—, Ankara Milletvekili Sakıp Hiçeri-
mez'in, 1327 sayılı Kanuna ibir madde ilâ
vesine dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 
nci .'maddesine göre, Genel Kurul günde
mine alınmasına dair önergesi münasebe
tiyle 475 

— Cumıhurüyelt Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Mil-

Sayfa 
Hilmi tşgüzar'm verdikleri önergeler ve 
anma töreni münasebetiyle 241:243 

İbrahim Cüceoğlu (Anlkara) - İş kanu
nu tasarısı münaselbetiyle 22:24 

Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun (tasarısı münasebe
tiyle 79:80 

Şinasi Çolalîoğlu i (Gaziantep) - Bağcı
lığımızın modern şekilde geliştiriljmesini, 
veriminin iartınllmasını, çiftçiye geni§ 
kredi imkânı sağlanmasını, iç ve dış pa
zarlarda gerekli tedbirlerin alınmasını 
temin etmek, , 

— Bağcılığın geliştirilmesi, verimin 
artırılması ve üretimin değerlendirilmesi 
konularını incelemek üzere birer Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergeler 
münasebetiyle 544:547 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek 
amaciyle Anayasanın 88 nci 'maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 696:700 

let Meclisi üyelerine verilecek avans hak
kında kanun teklifi ve Plân Komisyonu 
raporu münasebetiyle 653:654 

—Istanlbul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları Kanununa ek kanun tasarı
sı münasebetiyle 81 

IKemal Demir (Bolu) - Dört Amerika
lının kaçırılmasiyle üîgili, son olaylar mü
nasebetiyle 57 

ı— Millet Meclisi İdare Âmirlerinim 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 281 sayılı Kanuna 1 
madde eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 17,18 

D 



Sayfa 
Orhan Dengiz (Uşaik) - Başbakan Nihat 

Erim, tarafından teşkil olunan Hükümet 
Pıvgrammın görüşülmesi münasebetiyle 435 : 

443 
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 

bağcılığımızın modern şekilde geliştiril
mesini, verimin artırılmasını çiftçiye 
geniş kredi imkânı sağlanmasını, iç ve dış 
pazarlarda gerekli tedbirlerin alınmasını 
temün etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi münasebet ilyle 383 

özer Derhâl (Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanı) - Bugüne ikadar uygulanmakta 
olan yabancı sermaye politikasının so
mut sonuçlarinı değerlendirmek, 

—, YaJbancı sermaye yatırımlarının 
doğal kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli 
alanlarda meydana getirdiği fayda ve 
zararları tesbit etmek, 

—• Türkiye'nin bugüne kadar uygula
dığı yalbancı sermıaye politikası 'hakkında 
ıbilgi edinmek imaksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
•açılmasına dair önergeler münasebetiy
le 691:692 

Eşref Derinçay (İstanbul) - Genelkur
may Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç 
ile kuvvet kumandanlarının; Parlâmento 
ve Hükümetin tutumunu eleştiren, de
mokratik idüzen ilcinde Anayasanın kap
sadığı tedbirlerin suretle alınmasını ön-

Cengiz Ekinci (lOrdu) - Sunuşların 
çokluğu ve gündemin yüklü olması se
bebiyle sayın üyelere gündem dışı söz ve-
rilemiyeceğinin İMİdirilmesine rağmen 
Kayseri! Milletvekili Şevket Döğan'm gün-
ıdem dışı söz istemekte ısrar etmesi ne
deniyle yapılan 'görüşmeler münasebetiy
le 531 

Ali Na i l Erdem (İzmir) - Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, 5 . 1 . 1961 tarihli 
ve 231 sayıh Kanuna 1 madde eklenme
sine -dair kanun teklifi münasebetiyle 20 

38 -

j Sayfa 
gören, bu yapılmadığı takdirde Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin idareyi doğrudan 

I doğruya ele almaya kararlı olduğunu be
lirten yazısı münasebetiyle 236 

—. 'Rize Milletvekili Erol Akçal ve 9 ar-
kadaşınm 5434 sayılı ıKanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Büt-

I çe Plân Komisyonu raporu münas ebe tiy
le 16 

Ekrem Dikmen (TraJbaon) - Dört Ame
rikalının kaçırılmasiyle ilgili, son olay
lar münasebetiyle '57 

Hasan Binçer (Devlet İBakanı) (Afyon 
Karahisar) Dörit Amerikalının kaçırılma
siyle ilgili, son olaylar münasebetiyle 54:58 

Şevket Doğan (Kayseri) - Millet Mecli
si İdare Âmirlerinin, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
231 sayılı Kanuna 1 madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 18 

—> Sunuşların çokluğu ve gündemin 
yüklü olması sebebiyle sayın üyelere gün
dem dışı söz verilemiyeceğinin bildiril
mesine rağmen Kayseri Milletvekili Şev
ket Doğan'm gündem dışı söz istemekte 
ısrar etmesi nedeniyle yapılan görüşme
ler münasebetiyle 527:530 

Hüseyin Dolun (tstanfbul) - Öğretmen
lerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına ve 
siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
kendisinin sorusu ve Mıillî Eğitim Baka
nı Orhan Oğuz'un sözlü cevabı münasc-

| betiyle 288:290 

Nihat Erim (Başfbakan) (Kocaeli) -
Hükümet hakkında Anayasanın 103 ııcü 
maddesi -gereğince güven oylaması müna
sebetiyle 463:464 

— Hükümet Programının görüşülme
si münasebetiyle 451:456 

— Hükümet Programının okunması 393 : 
401 

Kadri Eroğan (Sivas) - Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç ile 
kuvvet kumandanlarının; Parlâmento ve 
Hükümetin tutumunu eleştiren, demok
ratik düzen içimde Anayasanın kapsadığı 
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S ayfa 
tedbirlerin süratle alınmasını öngören, 
bu yapılmadığı takdirde Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin idareyi doğrudan doğru
ya ele almaya kararlı olduğunu belir
ten yazısı münasebetiyle 236 

—. Gündem dışı söz istemesi münase
betiyle 188 

îlhami Ertem (Tarım Bakanı) (Edir
ne) - Su Ürünleri kanunu tasarısı müna
sebetiyle 3'56 

Sayfa 
Kâmran Evliyaoğlu (Samsun) - Kon

ya 'Milletvekili Vefa Tanır'ın, son zaman
larda meydana gelen hukuk dışı davra
nışların önleme çarelerini belirtmek, mil
letin ve Devletin huzurunu sağlıyacak 
tedbirleri tesbilt etmek maksadiyle Ana-
yasının 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle 305 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - 654 sa
yılı Toplum Zabıtası kurulması hakkın
da Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı' ve İçiş

leri ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 626:629 

—. Başbakan Nihat Erim tarafından 
teşkil olunan Hükümet Programının gö
rüşülmesi münasebetiyle 413:426 

Hasan Ali Gülcan (Antalya) - «Ticari 
İşletme rehni» kanun teklifi münasebetiy
le 135 :136,13f7 :138,2:59 -.260 

iSamet Güldoğan (Elâzığ-) - Bugüne 
kadar uygulanmakta .'olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değer
lendirmek,, 

—• Yabancı sermaye yatırımlarının 
doğal kaynaklarıimız üzerinde ve çeşitli 
alanlarda meydana getirdiği fayda ve 
zararları tesbit etmek, 

— 'Türkiye'nin ibugüne kadar uygula
dığı yabancı sermaye politikası hakkın
da bilgi edinmek ımalksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergeler müna
sebetiyle 686:690 

Ali Rıza Gıüllüıoğlu (Adana) - «Ticari 
işletme rehni» kanun teklifi münasebetiy
le 157 

— Yeniden açılacak ('Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık akademileri) nin ku

ruluş, hazırlık ve esasları hakkında ka
nun ıtasansı münasebetiyle 165 

Ahmet GKiner (Zonguldak) - 6:54 sayılı 
Toplum Zabıtası kurulması hakkında Ka
nunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporlan münasebetiy
le 578:579 

Mustafa Kemal Güneş (Kırşehir) -6831 
sayılı Orman Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ile orman köylerini 
kalkındırma fonu teşkili ve orman köy
leri kalkındırma kooperatifleri kurulma
ması hakkındaki kanun teklifinin İçtü
züğün 36 nci maddesi gereğince Genel Ku
rul gündemine alınmasına dair önerge mü-
naselbetiyle 195 

Mustafa Fevzi Güngör (İstanbul) -«Ti
cari işletme rehni» kanun teklifi mıünase-
-betiyle 144 

Mehmet Niyazi Gürer ('Balıkesir) - Su 
Ürünleri kanunu ıtasansı münasebetiyle 348: 

349 
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H 
Sayfa 

Haindi Hamamcıoğlu (Afyon Karahi-
sar) - Çalışma Bakanı Atilâ Sav'in, İş 
kanunu tasarısının tetkik edilerek Hükü
met görüşünün tesbit ledilleibilmesi için 
15 günlük mehil verilmesine (dair öner
gesi 'münasebetiyle 477 

—. istiklâl Marşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kaibıüünün 50 
nci yılı münasebetiyle grup başkanvekil-
lerihin ve Ankara Milletvekili Suna Tural 
ile Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
verdikleri önergeler ve anma töreni mü
nasebetiyle 241 

Hayneltitin Hanağası I (Elâzığ) - Haliil Çe-
lik'in, cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 564 

Sayfa 
iSaJkıp Hiçerimez (Ankara) - 1327 sayılı 

Kanuna bir madde ilâvesine dair kanun 
teklifinin, içtüzüğün 36 ncı maddesine 
göre, Genel Kurul gündemine alınmasına 
dair kenidi önergesi münasebetiyle 475 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm; 
228 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin, içtü
züğün 36 ncı maddesine göre gündeme 
alınmasına dair önergesi münasebetiyle 73 

— Rize Milletvekili Erol Akçal'ın, 3 
Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 
35 nci maddesi ile değiştirilen 14 'Tem
muz - 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 79 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle 13 

1 
Kulbilay Imer (Konya) - iş kanunu ta

sarısı münasebetiyle 21:22 

ismet înlöîiıü (Malaltıyıa) - Başbakan Ni
hat Erim tarafından teşkil .olunan Hükü
met Programının görüşülmüş! münasebe
tiyle 409 :4Iİ3 

ıHilmi îşgmar (Sinop) - Halil Çelik'in, 
cezasının affı hakkında kanun tasarısı-ve 
Adalet Komisyonu raporu münaselbetiyle 564: 

565 
— istiklâl Marşının Türkiye Büyük 

Millet Meclisi tarafından kabulünün 50 
nci yılı münaselbetiyle grup başkanve-
killerinin ve Ankara Milletvekili Suna 
Tural ile Sinop Milletvekilli Hilmi îşgü
zar'm, verdikleri önergeler ve anma tö
reni münasebetiyle 246 

— izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şatoanoğlu islâm Kulaç'a 
vatani hizmet tertibinden aylik bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye 

ve Plân komisyonları raporları1 münase
betiyle 508:509 

— Su Ürünleri kanunu tasarısı müna
sebetiyle 357:358 

— «Ticari işletme rehni» 'kanun tekli
fi münasebetiyle 14:2:143,150: 

,151 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Teknik ve Kültür Anlaşmasının 
-onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışiş
leri Komisyonu raporu münasebetiyle 479 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Tem
muz 1966 tarihinde istanbul'da imzala
nan ilim ve Sanat Münasebetleri Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
ve Dışişleri komisyonları raporları mü
nasebetiyle 488:490 
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K 
Sayfa 

İhsan Kalbadayı (Konlya) - İstanbul 
Teknik Üniversitesi •kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı münasebe
tiyle 78:70 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştiril
mesini, verimin artırılmasını çiftçiye ge
niş kredi imkânı sağlanmasını, iç ve dış 
pazarlarda gerekli tedbirlerin alınmasını 
temin etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi münasebetiy
le 312:317 

Mustafa Kaftan (Malatya) - İslâhiye 
ve Kırıkhan'da meydana gelen olaylar 
münasebetiyle 124:125 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde gelişti
rilmesini, verimin artırılmasını çiftçiye 
geniş kredi imkânı sağlanmasını, iç ev 
dış pazarlarda gerekli tedbirlerin alın
masını temin etmek üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması yapılmasına dair önergesi müna
sebetiyle 323 

Necati Kalaycıoğlu (Konya) - Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım'm, «Ticari iş
letme rehni» kanun teklifi münaselbetiy
le 85 

ismet Kapısız (Yozgat) - Bugüne ka
dar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değer
lendirmek, 

— Yabancı sermaye yatırımlarının 
doğal kaynaklarımız üzerinde ve çeşit
li alanlarda 'meydana getirdiği fayda 
ve zararları tesbitt etmek., 

— Türkiye'nin bugüne kadar uygu
ladığı yabancı sermaye politikası hak
kında bilgi edinmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergeler mü
nasebetiyle 690 :691 

Ahmet Karaaslan (Malatya) - 654 sa-
yıllı Toplum Zabıtası kurulması hakkın
da Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin ide-

Sayfa 
ğiştirilm esine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 622:626 

Coşkun 'Karagcfeoğlu (İzmir) - «Ticari 
işleıtıme TCihni» Ikanun teklifi münasebetiyle 134, 

,135,143 ;144,1S5 :15ı6,159 :160 

Celâl Kargılı (İçel) - Dış »ticaretin 
Döv'letleıştirilırneısi .halkkındaJki (kanun »tek
lifinin Içjtüzüğün 8ı6 nci [maddesine ,göre 
gündeme abnımaısına idair önerge ımünase-
'betiyle 66:67,69 :72 

— IGrenel Ibir laffın çıkanimaJsı 'hakkın
daki kanun /teklifinin 36 imci maddesine 
göre ıgündeme alınmasına dair önerge /mü
nasebetiyle 63 :65 

— 228 sayılı Kamuna Ibâzı ımaıddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin, İç
tüzüğün 36 nci ımadjdeısine (göne gündeme 
alınmasına dair önerge Imünaselb etiyle 72:73 

— Özel hastanelerin devletleştirilme
si hakkındaki Ikanun teklifinin İçtüzü
ğün 36 nci (maddesi ıgereğince gündeıme 
alınmasına dair ömerige Imünaselbetiyle 129 

— özel öğretim kurumlarının devletleş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin İç
tüzüğün -36 nci ımaddesi igereğince günde
ıme .alınmasına dair önerge imünaseıb etiyle 129 

— Türkiye Büyült Millet ıMeclilsi üye
liği ile bağdaışımıyan işler ıhakkmdalki Ika
nun itelklifinin İçtüzüğün 36 inci ımaddesine 
ıgöre gündeme lalmmıaısma dair lönengeı 
ımünaseibetijyle 60:62 

— Yapılan kaçakçılığın yur t ekonomi-
isinde meydana 'getirdiği tesirleri ıteslbit 
etmek .amaıciyle Anayasanın 88 nci /mad
desi (uıyaonca Ibir .genel görüşıme .açılma
sına dair kendi önergesi münasebetiyle 693 

Kemal Kaya (Kars) - Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi İdare Âmirleri
nin, Türkiye Büyük ıMillet Meclisi üyeleri
ne verilecek avans hakkında kanun tek
lifi ve Plân Komisyonu, .raporu münaseıbe-
tiyle 644:645 

— '«.Ticıari iışlettaıie relini» Ikanun tekli
fi münasebetiyle 141:142,144 
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Sayfa 
İlyas Kılıç (Samsun) - Köylerde kuru

lan köy (kalkınma kooperatiflerinin du
rumları ve bunlarım (gelişımeleri için .allın- * 
ması lâzıımıgelen tedbirler imünasebeltiyle 185: 

187 

Esat Kıratlıoğlu (Nevşenir) - Sunuş
ların 'çokluğu ve ıgümdemin yüklü lOÜJmaisı 
sebebiyle sayım üyelere gündem dışı siöz 
verileamiyeecğinin ibildirilmeısıine rağmen 
Kayseri Milletvekili Şevket Doğam'ım gün-
dem dışı sıöz istemekte ısrar «tanesi mede
niyle yapılan ıgörüşjmeler imünasıelbeitiyle 527, 

530 
Doğan {Kitaplı (Devlet 'Bakanı) (iSam-

öun) - Bağcılığımızın ımodern ışdkilde (geliş
tirilmesini, veriminin artırılmasını, çift
çiye geniş kredi imkânı sağlan/masını, iç 
ve dış pazarlarda ıgerökli Itedbirlerin alın-
imasını temim ötmek, 

Bağcılığım geliştirilmesi, verimin ar-
tırıliması ve ürünlerin değerılemdirilmııesi 
-konularını incelemek üzere birer (Mec
lis araştırması yapılmasına dair ömerige-
•ler (münasebetiyle 647 

Doğan Kitaplı (ISaJnisun) - {Bursa Mil
letvekili Kasıım Ömadım'ın, «Ticari işletime 
relini» kamum teklifi münasebetiyle 83 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; 
Dış Ticaretin devletleştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin İçtüzüğün 86 ncı 
maddesine göre ıgündeme alınmasıma dair 
tinerıgesi ımünaisebetiyle 66,67 

— 8u Ürünleri Kanunu tasarısı (müna
sebetiyle 358 

— «Ticari işletime reıhniı» (kanun teklifi 
münasebetiyle 134,255,260:261,263 

Sadi Koçaş (Konya) - Hayati öneme 
sahip (madenlerin Kamulaştırılması (hak
kındaki (kamun tekMfinin, İçtüzüğün 
36 inci maddesi gereğince ıgündetme alın
masına dair .Önerge (mlümaseb etiyle 4:5 

Nuri 'Kodamanoğlu (Niğde) - '054 sa
yılı 'Toplum Zabıtası Ikurulması hakkında 
Kamunun 1 ve 3 ıncü ımaddelerinin deği§ti-
riimeısimie dair kamun tasarısı ve İçişleri 
ve (Plân komisyonları raporları ımıünaselbe-
/tiyle ı584:58;5,.632:G34 

Sayfa 
— Bursa Milletvekili \Kasılm Önadıım -

m, «Ticari işletme relini» (kanun teklifi 
münasebetiyle 85 

— İstanbul 'Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları Kanununa ıe!k ıkanun tasarısı 
münasebetiyle 81 

— İş kanunu tasarısı imünaseıbeltiyle 334 
— Bize Milletvekili iEnol Akçal'm, 

3 Teımimuz 1970 'tarih ve 1327 sayılı Ka
nunun '35 mci ımaddesi ile değiştirilen 14 
Temmuz 1965 tarih ve 657 ısayılı Devlet 
Memurları Kanununum 79 mcu 'maddesine 
bir fıkra 'eklenmesi hakkında Ikanun tek
lifi ımünasteibeitiyle 7,9 

—• Sözlü sorularda başkanlıkça yapı
lan tatbikat mramaselbetiyle 376 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Bolmanya 
Sosyalist (Cumhuriyeti arasında 30 Teım-
ımuz 1966 (tarihinde İstanbul'da liimzalanan 
İlim ve sSanat (münasebetleri Anlaşiması-
nm 'Onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Dı
şişleri komisyonları raporları münasebet 
tiyle 483:484 

Telvtfik 'Koraltan (Sivas) - Halil Çe-
lilk'in, 'cezasının affı hakkında (kanun ta
sarısı ve Adalet Kamilsyomu rapıoru mü-
nasebeltiyle 563:564 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mm, 
Türk Geza Kanununun 141/1 ve 142/1 nei 
maddelerinin yürürlükten (kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesine igöre ıgündeme alınma
sına dair 'öımergesi ımünaseb etiyle 63 

— «Ticari işletme rehni» Ikanun tek
lifi (münasebetiyle 130:133,134,136,137, 

138,139,148,1!50,153:154,159,161,255:256 

Hasan Korkmazcan (Denizli) - ıG-enek 
kurm:ay Başkanı Orgeneral Memıduh Tağ-
ımaç ile kuvvet kumandanlarınım; Parlâ
mento ve Hükümetin tutumunu .eleştiren, 
demokratik düzen içinde Anayasamın 
kapsadığı Itedbirlerin süratle alınmasını 
öngören, bu yapılmadığı takdirde Türk 
Silâltlı Kuvvetlerinin idareyi doğrudan 
doğruya 'ele almaya kararlı lOİlduğunu be
lirten (yazısı münasebetiyle 236 



— 43 — 

Sayfa 
— 'Türkiye Cumhuriyeti ile ıRoımanya 

(Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Teım-
mıız l'9'6-6 'tarihinde İsltanlbul'da imzalanan 
İlim, ve (Sanat ımıünaısebetleri Anlaşması
nın 'olaylamnıasmın uygun bulunduğuma 
(dair kanun (tasarısı ve Millî Eğittim ve 
Dışişleri koımiısyomları raporları fmüna-

le 486:488 

Sayfa 
Salih ıZeki 'Köseoğlu (Rize) - Çay 

kampanyasının yaklaişması nedeniyle çay 
sorunları hakkımda gündem ıdışı demeci 663: 

605 

ıSami Kum!basar (Rize) - Çay kampan
yasının yaklaşması medeniyle çay sorun
ları üıaklkımda gündem dışı ıdeımeci 662:663 

AMuraıaihnıan Şeref LâJç (İstanbul)-
«îTicari işletme rehni» kanun teklifi müna
sebetiyle 142,145 :147,150,154:155 

— Yeniden 'açılacak (IDevlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, 
hazırlık ve esasları hakkımdaki kanun ta
sarısı münasebetiyle 163:164,170,173:174,175 

M 
Yükseli Menderes (Aydını) - Genelkur

may Başkanı Orgeneral Miemduh Tağmae, 
ile Ikuvvet kumandanlarının; Parlâmento ve 
Hükümetin tutumunu eleştiren, demokra
tik düzen içinde Anayasanın kapsadığı ted
birlerin süratle alınmasını öngören, bu ya
pılmadığı takdirde Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin idareyi doğrudan doğruya ele alma
ya ıkararlı olduğunu, belirten yazısı müna
sebetiyle 236 

Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar) -
Çiftçi mallarının korunmasına dair, kanun 
teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine gö^ 
re gündeme alınmasına dair kendi ömer-
ıgesi münasebetiyle 299:300 

— Hayvan (Sağlık Zabıtası ıkanun tek
lifimin İçtüzüğün 36 njeı mad^esime göre 

gündeme lalanımasına dair önerge mün<ajsebe-
tiyle 42:43 

Baha Müderrisoğlu (Konya) - 654 sa
yılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında; 
Kanunun 1 ve 3 ncü 'maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
ıPlân komisyonları raporları münasebetiy-
Jle. 642:643 

— Bağcılığımızın moclern şekilde geliş
tirilmesini, veriminin artırılmasını, çiftçi
ye geniş kredi imkânı sağlanmasını, iç ve 
dış pazarlarda gerekli tedbirlerin alınması
nı temin etmek, 

[Bağcılığın geliştirilmesi, verilimin artırıl
ması ve ürünlerin değerlendirilmesi konu
larını incelemek üzere birer Meclis araş
tırması yapı lmama dair önergeler müna
sebetiyle 541 

o 
Mevlüıt OoaJkçıoğlu (Niğde) - 654 sa

yılı Toplum Zabıtası kurulması hakkımda 
Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değişe 
tirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 576:577 

— (Bursa (Milletvekili Kasım Önadım'-
in, «^Ticari işletme rtehni» kanun teklifi 
münasebetiyle 82:83 

te lelımacılığının sorunları ve 
üretimi tehdideden tehlikeler münasebe
tiyle 40:41 

— «Ticari işletme rehni» 'kanun tekli
fi münasebetiyle 147:148 

Orhan Oğuz (Milî Eğitim Babanı) 
(Eslkişıehlir) - İçeıl Milletvekili Turhan Öz-
güner'in, Teknisyen okulları geçici yönet-
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Sayfa 
meliğine ve sanat enstitüsü mezunlarının 
durumuna dair sorusu münasebetiyle 279: 

282,283 
— İstanbul Milletvekili Hüseyin Do-

lun'un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçlarına ve siyasi baskıdan kurtarıl
malarına dair 'Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu münasebetiyle 284:288,290:293 

— İstanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları kanununa ek kanun tasarı
sı iinünasebetiyie 79,80,81 

— ISakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye 
gönderilen Amerikalılara dair Başbakan, 
İçişleri, Dışişleri, Millî Savunma ve Millî 
Eğitim bakanlarından sözlü sorusu müna
sebetiyle 275:276 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan 
«Atatürk'e ait eşyalara» dair sözlü soru
su münasebetiyle 278 

— Yeniden açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademiiörâ) ™ ku
ruluş, hazırlık ve esasları hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 164:165,165:166, 

167,168,176,254:255 

Mustafa Ok (Manisa) - Bağcılığımızın 
modern şekilde 'geliştirilmesini, veriminin 
artırılmasını, çiftçiye geniş kredi imkânı 
sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını teınıin etmek, bağ
cılığın geliştirilmesi, verimin artırıl
ması ve ürünlerin değerlendirilmesi konu
larını incelemek: üzere birer Mclis araştır
ması yapılmasına dair önergeler münase
betiyle 319:321, 

323,540:541,542 
— Hükümet kararları ile yapılan sınır

lamadan zarar gören haşhaş ekicilerine 
Ve afyon üreticilerine tazminat ödenmesi 
hakkındaki kanun tekliflerinin, İçtüzüğün 
36 ncı maddesine göre gündeme alınmasına 
dair kendi önergesi münasebetiyle 616:617 

Nurettin Ok (Çankırı) - İstiklâl Mar
şının Türkiye Büyük Millet Meclisi tara-. 
fmdan kabulünün 50 nei yılı münasebetiy
le Grrup başkanvekillerinin ve Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Mdlletve-

Sayfa 
kili Hilmi İşgüzar'm verdikleri önerge
ler ve anma töreni (münasebetiyle 245:246 

—• İş Kanunu tasarısı münasebetiyle 334 

Orhan Okay (Konya) - Bugüne ka
dar uygulanmakta olan yabancı sermaye 
politikasının somut sonuçlarını değerlen
dirmek, 

Yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlar
da meydana 'getirdiği fayda ve zararları 
tesbit etmek, 

Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı 
yabancı sermaye politikası hakkında bilgi 
ödirılmek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
ımaddesi uyarınca bir genel görüşme açıl-
imasına dair önergeler münasebetiyle 

678:681 
Hilmi Okçu (Manisa) - Halil Çelik'in, 

cezasının affı hakkındaki kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle 563 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Dış Ticaretin devletleştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı madde" 
sine göre gündeme alınmasına dair öner
gesi münasebetiyle 69 

M. Ali Oksal (Trabzon) - Bugüne ka
dar uygulanmakta olan yabancı sermaye 
politikasının somut sonuçlarını değerlen
dirmek, 

Yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlar
da meydana getirdiği fayda ve zararları 
tesbit etmek, 

Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı 
yabancı sermaye politikası hakkında bilgi 
edinımek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme 'açıl
masına dair önergeler münasebetiyle 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
piyasadaki fiyat artışlarını önlemek ve ha
yat pahalılığına bir çare bulmak maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi ile Siirt Milletvekili Mehmet 
Nebil Oktay ve iki arkadaşımın;, hayat pa
halılığını önlemek için alınması 'gerekli ka-
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Sayfa 
nuni ddari, iktisadi ve malî tedbirleri ince
leyip tesbit etmelk üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına 'dair önergesi münasebetiyle 213:216 

Nebil Oktay (Siirt) - Samsun Millet
vekili Yaşar Akal'ın, piyasadaki fiyat ar
tışlarına önlemek ve hayat pahalılığına 
bir çare bulmak maksadiyle Anayasanın 
88 ncıi maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi ile 
Siirt Milletvekilli Mehmet Nebil Oıktay ve 
iki arkadaşının, hayat pahalılığını önle
mek- için alınması gerekli kanuni idari, 
iktisadi' ve ımalî tedbirleri inceleyip tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci ımaddesJ 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasınla ' 
dair önergesi münasebetiyle 212:213 

Kemal Okyay (Kars) - Bugüne ka-
d!ar uygulanmakta olan yabancı sermaye 
politıikasmımı somut sonuçlarını değerlen-
dirımek, 

Yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlar
da meydana 'getirdiği fayda ve zararları 
tesbit etmek, 

özer lölçmen (Konya) - Türkiye Oum-
ihuriyeti ile Romanya ISosyalist Cumhuri
yeti arasında '30 Temmuz 1966 tarihinde 
İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat Mü
nasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun 'bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları münasebetiyle. 4801 

Hamdi ömeroğlu (içişleri Bakanı) -
654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanuın tasarısı 
ve içişleri ve Plân komisyonları raporla
rı münasebetiyle. (631:63'2 

Yusuf Ziya önder (Adalet Bakanı 
(ISivas) - «Ticari işletme röhni» kanun 
teklifi münasebetiyle 156 

Sayfa 
Türkiye'min bugüne kadar uyguladığı 

yabancı sermaye politikası hakkında bilgi 
edinımek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl-
ımasma dair önergeler münasebetiyle 

681:686 

Cavit Okyayuz (İçel) - Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi İdare Âmirleri
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rine verilecek avans hakkında kanun 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (müna
sebetiyle 644 

— Rize Milletvekili Erol Akçal ve 9 
arkadaşımın 5434 sayılı Kanunun 12 ntcd 
maddesinin (e) bendimin tadiline ve bir 
mıadde eklenımesine /dair kanun teklifi 
ve Bütçe Plân Komisyonu raporu müna-
ısebetiyle 15:16 

Osman Olcay (Dışişleri Bakanı) -
Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosya
list Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 
1966 tarihinde İstanbul'da imzalanan İlimi 
ve; Sanat münasebetleri Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı Ve Millî Eğitim ve Dışişlerıi 
komisyonları raporları münaseetiyle 490:492 

Vddat önsal (iSakarya) ~ Samsun Mil
letvekili Yaşar Akal'ın, piyasadaki fiyat 
artışlarını önlemek ve bayat pahalılığına 
(bir çare (bulmak maksadiyle Anayasanın 
'88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi ile iSiirt 
Milletvekili Mehmet Nebil Oktay ve iki 
arkadaşının, 'hayat pahalılığını inlemek 
için alınması gerekli kanuni idari, iktisa-

I di ve malî tedbirleri inceleyip tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 

I uyarınca bir Meclis Araştırması açılma-
I sına dair önergesi münasebetiyle. 216:219 

— Türkiye Cumburiyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti ara-
ısmda Teknik ve Kültür Anlaşmasının 
lonaylanmasaınm uygun bulunduğuna 'dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 367 

ö 
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Sayfa 
IHaydar özdemir (îstanlbul) - Baş'ba-

ikan Nihat Erim tarafından teşkil olunan 
Hükümet programının görüşülmesi müna
sebetiyle. 456:458 

IŞinasi öidenoğlu (Ankara) - Samsun 
(Milletvekili Yaşar Akal'm, piyasadaki 
fiyat artışlarını önlemek ve hayat paha
lılığına 'bir çare 'bulmak maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca 'bir 'Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi 
ile Siirt Milletvekili Mehmet Nelbil Oktay 
ve iki arkadaşının, hayat paJhalılığmı ön
lemek için alınması ıgerekli kanuni idari, 
iktisadi ve malî tedbirleri inceleyip teslbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
(uyarınca bir Meclis Araştırması asılması
na dair önergesi ımünasöbetiyle 280:23i 

— 'Su ürünleri kanunu tasarısı mlüna-
sdbetiyle. 3156,362 

Turhan Ödgüner (İçel) - 054 sayılı 
Toplum Zabıtası kurulması hakkında Ka
nunun 1 ve '3 ncü maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları münase
betiyle. 577 

— Bağcılığımızın middern şekilde ge
liştirilmesini, veriminim artırılmasını, çift
çiye geniş kredi imkânı sağlanmasını, iç 
ve dış pazarlarda 'gerekli tedbirlerin alın
masını 'temin etmek, 

Bağcılığın geliştirilmesi, verimin (ar
tırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi 
konularını incelemek üzere Ibirer Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergeler 
münasebetiyle, 543 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı nın; 
228 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin; İçtüzü
ğün '36 nci mafddesine. ıgöre gündeme 'alın
masına dair önergesi münasebetiyle 72:73 

— İş Kanunu tasarısı münasebetiyle 30:31, 
333 

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
5 . 1 . 1061 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 

Sayfa 
1 madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle. 18 

— Su Ürünleri kanunu tasarısı müna
sebetiyle 349 :350,363 :364 

— Teknisyen okulları geçici Yönetme
liğine ve sanat enstitüsü mezunlarının du
rumuma dair Millî Eğitim Bakanından. 
kendisinin sözlü sorusu münasebetiyle 282: 

283 
— «Ticari işletme rehni» kanun teklifi 

münasebetiyle * 144:145,151,157:158,256: 
257,262:263,265:266 

İbrahim öztürk (Maraş) - 654 sayılı 
Toplum Zabıtası kurulması hakkında Ka
nunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiştiril
mesine dair kamun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiyle 573: 

576 
— Başbakan Nihat Erim tarafından teş

kil olunan Hükümet programının görüşül
mesi münasebetiyle 444:448 

— Bugüne kadar uygulanmakta olan 
yabancı sermaye politikasının somut sonuç
larını değerlendirmek, 

Yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlar
da meydana getirdiği fayda ve zararları 
tesblit etmek, 

Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı 
yabancı sermaye politikası hakkında bilgi 
edinmek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergeleri münasebetiyle 674:678 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
piyasadaki fiyat artışlarını önlemek ve 
hayat pahalılığıma bir çare bulmak maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi ile Siirt Milletvekili Mehmet Nebil 
Oktay ve iki arkadaşının, hayat pahalılı
ğını önlemek için alınması gerekli kanuni 
idari, iktisadi ve malî tedbirleri (inceleyip 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 219 :222 
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Seyfi öztürk (Çalışma Bakanı) (Er-
ki§e!hir) - İş kanunu tasarısı münasebetiyle 

— Bize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çaFın, 3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı 

Sayfa 

28: 
30 

Sayfa 
Kanunun 35 nci maddesi ile değiştirilen 
14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 79 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 7:8,12:13 

Emin Paksült (Ankara) - Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirle
rinim, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine verilecek avans hakkında kanun tek
lifi ve Plân Komisyonu raporu ımünasebe-
tiyle 643:644,646:651,654 

Mustafa Kemal Palaoğhı (Sivas) -
Bir gazetede yayımlanan «Atatürk'e ait 
eşyalara» dair kendi sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Orhan Oğuz'un sözlü cevabı 
münasebetiyle 278 

Kemal Satır (Adana) - Bugüne kadar 
uygulanmakta olan yabancı sermaye politi
kasının somut sonuçlarını değerlendirmek, 

Yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tes-
bit etmek, 

Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı 
yabancı sermaye politikası hakkında bilgi 
edinmek ımaıksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dalir önergeler münasebetiyle 674 

Cevat Sayın (Edirne) - 654 sayılı Top
lum Zabıtası kurulması hakkında Kanunun 
1 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle 566:568 

— Yeniden açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri) niin ku
ruluş, hazırlık ve esasları hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 165 

Refet Sezgin (Çanakkale) - Sunuşla
rın çokluğu ve gündemin yüklü olması se
bebiyle sayın üyelere gündem dışı söz ve-
rilemiyeceğinin bildirilmesine rağmen Kay
seri Milletvekili Şevket Doğan'ın gündem 
dışı söz istemekte ısrar etmesi nedeniyle 
yapılan görüşmeler münasebetiyle 528 

— Su Ürünleri kanun tasarısı münase
betiyle 355:356 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Tem
muz 1966 tarihinde lstanbul"da imzalanan 
İlim ve Sanat Münasebetleri Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri 
komisyonları raporları münasebetiyle 484:486 

Vdhlbi (Sınmaz (Manisa) - Manisa Mil-
levikili Mustafa1 O'k'un, 'bağcılığımızın mo
dern şekilde geliştirilmesini, verimin artı-
/tırılmasını çiftçiye geniş kredi imkânı 
sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alaınimıasınıı temin etmek üıziöre 
Anayasamın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapaılımasıma dair 
önergesi münasebetiyle «317:319 

Osman 'Soğukpınar (Ankara) - Halil 
Çelik'in, cezaisinin affı hakkında kanun ta-
ısaırıisı ve Adalet Komisytonu raporu müna-
söbetiyle 566 

— İş kanunu tasarısı müntaisebetiyle 30 

Faraık Sükan (Konya) - Dört Ameri
kalının kıaçiTilımaısıiyle ilgili, son olaylar 
ımlün akıbetiyle 57 
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ş 
Sayfa 

— Manâsıa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
'bağcılığımızın ımiodem şekilde geliştiril-
m'esini, verimim 'aırtıırılımasımı çiftliye ge
niş kredi imkânı saığ'lamımasını, iç1 ve dış 
pıazarilairda gerekli tedbirlerin 'alınma
sını teımıira etımek üiziere Anayasanın 88 nei 
mıaddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmaısınıa ılair öraengeısi münasebetiyle 319, 

321,322 :3!2!3 
— Yeniden açılacak (Devlet Mübemi-

disllik ve Mimarlık Akademileri) mln kuru
luş, hazırlılk ve esasları hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 2153' :2!54 

Sayfa 
(Ahimöt Şener (TrıaJbzbn) - 654 sayılı 

Toplum Zabıtası kurulması hakkındaki 
Kamumun 1 ve 3 nıcü muaddellerinin değiş-
tirillmesine dair 'kamun tasarısı ve İçişleri 
ve Flân koımiısyinları 'raporları mümaıselbe-
tiyllö 585 :̂ 587 

— Çalışimıa Bakanı Atilâ Sav'ıım, İş Ika-
mıunu tasarlısının tetkik edilerek Hükü
met görüşünüm teslbit 'edilebilmesi için 15 
günlük melhil1 verilmesine d'air önergesi 
münasebetiyle 478 

— İş kanunu tasarısı münasebetiyle 334: 

Velfa Tanrı (Konya) - Son zıaımamlıaırda 
meydana gelen hukuk dişi davranışlarımı 
ömleme çarelerimi belirtmek, milletim ve 
Devletin huzurunu sağlıyaoak tedbirleri 
t'ösfblt eltim'dk makısadiyle Amayasfamın 
88 >n>ci maddesi uyarıncıa bir genel görüşü 
ime açaılmıasma dair kendi önergesi mü-
nialseibetiıyle 304 

Gürhan Titrek (Ticaret Bakanı) (0. 
IS. Çankırı Üyesi) - Samsun Milletvekili Ya-
şjar Akal'ın, piyasadaki fiyat artışlarını 
önlem'ek ve hayat pahalılığıma bir cia.ro 
bum ak malkisıadiyle Aınayasamın 88 nci 
maddesi uyarımca1 bir Meclis Araştırması 
açaıılmasınıa dair önergesi ile1 Siirt Mil
letvekili M'eihırmet Nebi!' Oktay ve iki ar
kadaşının, 'hayat pahalılığımı önlemek için 
alınması gerekli kanuni idari, iktisadi ve 
malî tedbirlıeri inceleyip tesbit etmek 
ülzeıre Anayasamın 88 inci maddesi uya-
Tinca 'bir Meclis Aratılması açTİmasına 
dair önergesi mümaseıbeıtiyle 222i:227 

Naiımıe ikbal Tokgıöız (iistanibul) - Rize 
Milletvekili Erol Akçalım, 3 Temmuz: 1970 
tarih ve 1327 sayılı Kamumun 35 nei mad
desi ile değiştirilen 14 Tonumuz - 1965 taı 
rih ve 657 sayılı Devlet memurları Ka
nununun 791 ncu maddesine bir fıkra ek' 
lenmıesi hakkımda kamum teklifi münasebe
tiyle 11:12 

fihlsan Ttomıbuş (Çorumı) - Dört Ameri-
'ka'lının kaçırılmasiyle ilgili, som, »laylaır 
münasebetiyle 56,58 

lAita Topaloğlu (lOrdu) - Su Ürümıleri 
Kanunu tasarısı miümaselbeıtiyle 353' 

IHaJsan Tosyalı (Kastamonu) - Bursıa 
Milletvekili Kasım Önadım'im, «Ticari 
işletme relini» kanun teklifi münasebetiyle 82i 

— Dört ArmerikaJlımım kaçırılrmasiyle1. 
ilgili, son lolaylar münasebetiyle 57 

— Su Üzümleri Kanunu tasarısı müma-
sefbetiyle 354 

— «Ticari işletme 'relimi» 'kamum teklifi 
(münasebetiyle 134,139,140,141,151:152,257: 

258,264 

•—• Yeniden açılataak' (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri) nim ku
ruluş, hazırlık ve esasları haıkkımda ka
nun tasarısı münıasebetiyle 162,164,167,168, 

109,254 
ISrma Tural (Ankara - Milletlerarası! 

Atom Enerjisi Ajalmsı Statüsümüın VI ncı 
maddesinin (A), (jB), (C) ve (D) fıkra
larında yapılan değişikliğim onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanuni 
tasarısı ve Dışişleri komisyonu ırapıorul 
münasebetiyle 504:506 

T 
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Sayfa 
Âdil Turan (Uşak) - Yeniden; a!çıla-

*calk (Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri )n.in kuruluş, hazırlık ve 
esasları hakikime!a kanun tasarısı mü'na-

•sdbetiyle" 162:161°. 
(Eniver Turlgut (Kayseri - İş Kanunu 

tasarısı münâsebetiyle 31 $2,74 
iHaJaaıı Türkay (tatanıbul) - 654 sayılı 

'Toplum Zabıltaısı kııruimaisı hakkında Ka-

Sayfa 
numun 1 ve 3 noü maddelerinin değişti-* 
irilmesine ıdair kanun talsarısı veı İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları nıütna&e-
h'etiyla 634 

— Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-' 
m, «Ticari dışıleitme rehmiı» kanun teklifi 
münasehet'iyle 85:86 

— İş kamunu taısarısı münasebetiyle 20:21 

u 
FaJhri Uğraisızoğlu (Ulşak) - 654 sayılı 

'Ttopluim Zalbıtası kuırul'ması hakkımda 
Kanunum 1 ve 3 nöü maddelerimin değiş^ 
tirijlmıesime dair kanun talsarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları münaiseibe-
•tiyle 580:588' 

—• Millet Meclisi İçtüzüğünüm 19*5 ve 
196 ncı maddelerinim değiştirilmlefsi hak
kındaki kamun teMifimin gündeme alın
masına 'dair kendi önergesi mıünaisıebetily-
le 534:535 

Özel yüksek okullarla ilgili Anayasa 
Mahkemesi kararı kaüşıısımda gereken çö
züm yallarınıa dair gündem dışı demeci 

500:501 

Hayrettin Uysal ı(İSakarya) - Barış gö
nüllüsü olarak Türkiye'ye gönderilen 
Amerikalılara dair kendisinin, B'aşhalkan, 
İçişleri, Dışişleri, Millî Sıavunma ve Millî 
Eğitim bakanlarından sicwu.su münasıelbe-
tiyle 276:278 

— İstiklâl Marşının Türkiye Büyük 
Milllet MecOilsi tarafımdan kabulümün 50 

nci yılı münaıs'ebetiyle Urup baştoanvekiil-
lerinin ve1 Arnikana Millelttv'ekili SumaTural 
ile Sinop Milletvekili Hilmi İşıgüzar'ın 
verdikleri önergeler ve anma töreni 'mü
nasebetiyle 243:244 

A)M Rıza Uzuner (Traibdoaı) - 6831 sa
yılı Orman Kanununum 'bâzı maddelerimin 
değiştirilmesi ile orman köylerini kalkın
dırma fonu teşkili ve orman köyleri kal
kındırma kooperatifleri kurulması hak
kındaki kanun teklifimin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince Genel Kurul gündemi
ne 'albnmasına dalir önerge münasebetiyle 193: 

194 
— İstanbul Telkndlk tiinıiveırjsiıtesi Ku

ruluş kadrodan Kanununa ek kanun talsa
rısı münasebatilyle 77 

— ıSu ürümleri kamunu tasarısı müna
sebetiyle 350:353,356:357:363,364 

— Yeniden açılacak (Devlet mühen- ' 
dislük ve mimarlık akademileri.) nin kuru
luş, hazırlık ve esasları hakkında kanun 
tasarısı mıünaseMiyle 170:172 

ü 
Reşült Ülker (tetoantoul) - 654 sayılı Top

lum zabıtası kurulması hakkında Kanu
nun 1 ve 3 ncü maddderindn değiştiriıl-
mesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 568:573,618:622 

— Bağcılığımızın modern şekilde geliş-
^Tİlmesini, veriminim artırılmasını, çiftçi

ye geniş kredi imkânı sağlanmasını, i)ç ve 
dış pazarlarda gerekli! tedbirlerdin alımtma-
sını temin etmelk, 

Bağcılığın geliştirilmesi, verimin artı
rılması ve ürünlerimi değeri'endirdlmesi ko
nularını incelemek üzere birer Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergeler 
münasebetiyle 540,542 

http://sicwu.su


— 50 — 

Sayfa 
— Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 

«Ticari işletme rehini» kainim teklifi müna
sebetiyle 82,86 | 

—• Çalışma Bakam Atilâ Sav'ın, İş 
kanunu tasarısının tetkik edilerek Hükü
met görüşünün teslbit edilebilmesi için 15 
günlük mehili verilmesine dair önergesi 
münasebetiyle 478 

—: İş kanunu tas'ansı münasebetiyle 24:26, 
333:334 

— Su ürünleri (kanunu tasarısı münase
betiyle 357,359 

Yulsulf 2%ıa Yağıcı (Anlkara) - «Ticari-
işletıne rehınıi» kanun teklifi münasebe
tiyle 137,149,152:153,154,158:159 

— Yeniden açılacak (Devlet mühendis
lik ve mimarlık akademileri) nin kuruluş, 
hazırlık ve esasları hakkında kanım tasa
rısı münasebetiyle 174:176 

Mehmjat Yardımcı (Istanftoul) - İçel 
'Milletvekili Celâl Kargı!ı'nın, özel öğre
tim, IkuraımJıa'Minın devletleştirilmesi hak
iki ndalki 'kanun teklifinin İçtüzüğün 36 
ncı maddesi gereğince gündeme alınmıa-
sıııa dair önergesi mümalsebetiyle 128 

Naldır Yavuzkan (Bundur) - ıSamsun 
Milletvekili Yaşıaır Akal'ını, piyasadaki fi
yat artışlarını önlemek ve hayat pahalılı
ğına bir çare bulmjaık maksadiyle Anıaya-
ısıaının 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis 
'araştiıi'niiMiSii açılm|asına <dair önergesi ile 
ISiiıîit Milletvekili Mehmet 'Nebil Oktay ve 
İki arkadaşının, hayat pahalılığını ömlc-
mek için .alıınmıası gerekli kanuni, idani, 
iktisadıi ve malî tedbirleri inceleyip tesıbit 
'Otmıdk üzıere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyanınca bir IM;eclıis araştırması açılm.ası-
ına dair önergesi ırLÜnalsobetıiyle 196:211 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) - Ye
niden açılacak '('Devlet Mühenc^islük ve 
Mimarlık Akadeımiılerıi) nin kuruluş, ha
zırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 163 

Sayfa-
— Ticari işletme ırehni kanun teklifi 

münasebetiyle 133,258:259 
MusiMa Ü-stıünldağ (Konya) - Türkiye 

Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cuim-
huriyeti arasında 30 Temmuz 1966 tari
hinde İestanbul'da imzalanan İlim ve Sa
nat Münasebetleri Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko-
misyolları raporları münasebetiyle 492:493 

•— Yenliden açılacak (Devlet mühendis
lik ve mimarlık akademileri) nin kuruluş-
hazırlık ve esasları hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 172:173 

Saffiih Yıldız (Van) - 654 sayılı Top
lum, zabıtası Ikurulması hakkında Kanu
nun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiştilral-
ımıesine dair Ikanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 579:580> 

— Cumhuriyet 'Senatosu ve Millet 
Meclisi İdare Âmirlerinin, 'Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerine verilecek avans 
hakkında Ikanun teklifi ve Plân Komjis-
yonu raporu münalseıbetiyle 652:653 • 

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
5 . l! . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 
1 madde eklenmesine 'dair kanun teklifi 
münaselbetiyle 1$' 

Ali Yılmaz (Hatay) - Demokratik re
jim düşmanlarının son zamanlarda ma
betlere yaptıkları saldırılara dair deme
ci. 37:38 

Çetin Yılmaz (İçel) - Memleketimizde 
görülen pahalılık ve 'bunun yarattığı so
runlar münasebetiyle 187:188 

İM. iKemal Yılmaz (Ankara) - İzmir 
Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 arkadaşı
nın, Şalbauoğlu İslâm Kulaç'a vatani hiz
met tertibinden aylık (bağlanması hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
k'omisyonları raporları münasebetiyle. 5*09' 

M. Kemal Yılmaz (Aydın) - Rize Mil
letvekili Erol Akçal 'm, 3 Temmuz 3070 
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Sayfa 
tarih ve 1327 sayılı Kanunun 35 nci mad
desi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 tarih 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kaımnu-
aıun 79 ncu maddesine /bir fıkra eklenme
si hakkımda kanun teklifi münasebetiyle 

— Türkiye Cumlhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist <Cumihuriyeti arasında 30 Tem
muz. 1966 tarihinde İstanbul'da imzala
nan İlim ve Sanat Münasebetleri Anlaş
masının lonaylanmasmm uygun bulundu
ğuma dair kanun tasarısı ve Millî 'Eğitim 

9:11 

Sayfa 
ve Dışişleri komisyonları raporları müna
sebetiyle. 480:482 

Mehmet Yüceler (Kayseri) - Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok'un, bağcılığımı
zın modern şekilde geliştirilmesini, veri
min artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda 
gerekli tedbirlerin alınmasını temin etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırma yapılmasına da
ir ünergesi münaselbetiyle 308:312 

T. B. M. M. Tutanak Dergisi 12. cilt fihristinde aşağıdaki düzeltişjler yapılacaktır. 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

46 

-t—ı-
6 . 10 . 1971 tarihli 13 ncü (Bir- 20 . 10 . 1971 tarihli 14 neü Bir
leşime kadar Jeşimet kadar 
460 ' 400,464 
460:461 460:4(51,465 
460 460,464 

>^e^< 

(Millet Meclisi Cilt Fihrist 12) 




