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F i h r i s t 

BAKANLA» KURULU 

Sayfa 
— Dışisfteid Barkanı İhsan Sabrı Uağla-

yangülV Devlet Balkanı Refet Sezgin'in ve
killik etene»! 99:736 

— Romanya'ya yapacakları ziyaretleri 

ÇEŞİTLİ 

— 6802 sayılı Gdkler Vergileri Kanunu
na «k Kanun ite Cııımhurbaşkaniığı geni 
gönderme teskeresi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/202) 188:212,227,228,276:279 

— Avrupa Konseyi tstişari Meclis 
22 ned Dönem 1 nei Oturumuna T, B. M. 
Meclisinden seçilen üyeler* ait liste 12 

— Bütçe görüşmeleni usulüne dair Baş-

— Ankara Milletvekili Aydın Yah;m'-
in, Karma Parlâmento Komisyonu Başka
nı olarak, Türkiye - Ortak Pazar ilişkileri 
konuşumla gündem dışı demeci 671:675 

— Başkanlığın, 5 Mayısın, Avrupa Gü
nü ve Avrupa Konseyinin 21 nei yıldönü
mü olması dolayısiyle, günün Önermdni 
ve başarı di'leiklcrinri bildiren demeci 561:562 

— Kütahya'nın ilçe ve köylerinde vu-
'kubulan zelzele felalketi, uğranılan zarar
lar ve yapılan yardımlar hakkında gün
dem dışı demeçler 37:41,90:96,232:237, 

fi02,605 

— Manisa Miüetveikili Muammer Br-
tenîİn, Demirci flçesânklc vu'kubul'an dı»p-

sırasında Cumhurbaşkanına refakat e*k>-
eetk olan Dışişleri Bakanı İhsan Saibri Çağ-
layangil'e Devlet Balkanı Refet Sezgin'in 
vukillük etmesi 237 

İŞLEK 

kanlığın açıklaması ve aynı konuda üç 
grup temsilcisinin önergesi 734:705 

— Memleketimizi ziyaret eden İngilrz 
Pa^lfumentosu İngiliz - Türk Dostluk (îru-
pu üyeleı'İnlin Başkanlıkça selâmı] anması OÖG 

— 28 Mart 1970 Cumartesi gecesi Kü
tahya'nın iHçe ve köylerinde meydana ge
len zelzele felâketti dolayısiyle verilen öner
geler 3fi :37 

rem felâketine ve alınması gerekli ttxlîjiı--
İcre dair gündem dışı demeci 781:78'2 

Genel görüşme önergesi 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nnı, 

barika ve Özel sektör ikramiyelerinin dağı
tımında 'meydana gelen aksakhklarm gide
rilmesi ve 'bu ;konuda ya.rarl'ı tedhli'lerırı 
alınması baikumın'dan hür genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/11) 14 

Gensoru Önergesi 
— Konya Milletvekili Necmettin Er-lm-

kan'm, Müşterdk Pazar ikonusundaıki ta
sarruf ve tutumlarından dolayı Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca Hükümet 
haıldkmda bir gensoru açılmasına dadı* 
önergesi (U/f)) ' 72r>:727,7;J7:77.> 

DEMEÇLER 
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KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
1248 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı <lş 

Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci 
bendinin 6 nci fıkrasının değişti
rilmesine ve 2 nci bendine bir (e) 
fıkrası ilâvesine dair Kanun 30 284 

32 67 
36 162: 

164,332:344 
2 5, 

283,969:980,991 
4 14: 

10,42,101:113 
1249 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Mil

letvekili Seçimi Kanununun 9 ııcu 
maddesinin 9 ncu bendinin yürür-
liükten kaldırılması hakkında Ka
nun 1 179 

2 546 
3 340, 
623:634 

1250 Yargıtay Teşkilâtına raportörlük 
kadroları eklenmesine ve 3656 sa
yılı Derlet memurları aylıkları
nım tevhit ve teadülüne dair Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişik
lik yapılmasına dair Kanun 2 123 

3 174, 
621*623,660:661 

1251 Devlet memurları aylıklarınım tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağh (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin adalet 
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar 
eklenmesine dair Kannön 2 253 

3 641, 
861:674 

1252 286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair Kamunun 
25 nei maddesinin değiştirilmesine, 
287 sayılı Şehir ve kasabalarda 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyet
leri teşkiline dair 4541 sayılı Ka
mumda değişiklik yapılması ve bâzı 
kanunların kaldırılması haktanda 
kanunun 8 nci maddesinin değiş
tirilmesine, 306 sayılı tdarei Umu-

No. Cilt Sayfa 
miyei Vitâyat Kanun/unda deği
şiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair 
Kanunun 105 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve 307 sayılı Bele
diye Kanununda değişiklik yapıl
masına dair Kanunun 24 neü mad
desinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 1 179 

2 656 
3 340: 

, 341,634:638 
1253 Ankara Üniversitesi Kuruluş kad

roları haikkmdaki 5238 sayılı Ka
nuna ek Elâzığ Veteriner Fakül
tesi 'kuruluş kadroları hakkında 
Kanun - 2 159: 

160 
3 677 
4 21: 

32 
1254 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

nın 73 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve Anayasaya geçici bir 
madde eklenmesine dair Kanun 4 153, 

185,238:274,289:292,300:303 
1255 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

nın 131 nei maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun 4 153, 

231,247:275 
1256 17 Ocak 1963 tarih ve 144 Sayılı 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanu
nunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair Kamun 2 339 

3 641 
4 45: 

59 
1257 Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 

kadroları ile merkez kuruluşu ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağh 
kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kamuna ek Kanun 3 154 

1 4 153, 
212:214 
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No. Cilt S a ^ 
1258 Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu

vazzaf veteriner hekimlere de taz
minat .verilmesi h a t t ı n d a Kanım 1 179 

3 73 
4 129: 

137 

1259 Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim okullan öğret-

— (1/93) ve (1/86) esas sayılı ikamın 
-taşanlarının havale olundukları kamis-
yamlardaın seçüecesk 3 er üyeden ıkuruilu! 
bdr Geoidi Komfiteyoınıdal ıgörüşü'lmesi 99:100 

— 1/99 «»as nıuimıaraih 'kamın tasan-
smı görüşm'ek üzere kurulan Geçici Ko
misyona, 1050 sayılı Muhasebei UnU»-
miye Kanuımmuin 50 nei «raddesi -H'e 
83 wcü maddesinin (A)1 fıkrasanni değiş-
tMimSesi hakknudaM kamun tasarlısının 
havalesi ve adı geçen Geçici Kümfcyotnaı 
Maliye Komisyonunldan (da 2 üye se-
ÇİfolMSİ 187:188 

— (1/277) esas sayılı kamın tasa*-
nsınısn! havıa'le olunduğu komisyonılaırdanı 
seçilecek 3 er üyeden kUroılu Geçici Ko
misyonda gfirüşül-ıroelsâ 100 

— Çay TeşMUât (kamilin ıtekLiıfind! gö
rüşmek üzere Komfeyonı 'kuruiiması 100:101, 

ıeı 
— (2/53) esas sayılı 'kamun tetoİÜJmîtn, 

H/118) esas sayılı kanımı tasarısını gö-

No. CÜt Sayfa 
menlerinin intibakı hakkındaki 
1064 sayılı Kanunun 1 nei madde
sine 2 ek madde ilâvesine ve geçici 
maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 1 275 

3 73 
4 17: 

21 

rüşmıek üzere TcaruSan Geçici Komâsyo-
na harvıale edilmesi 101 

— 2/130 sayih -kanuni tekÖSnin Ge-
çiiei Kamâsyotti'ay hıav-afesi 187 

— Igçi YwrdımiLaşma Kur-umu (1YAK) 
kamun tekOSffînînı havale odildfilği' ko-
mteyomilardain (seçilecek 2 şer üyeden fen
nini bir Geçici KomınsyoiKda görüşül^ 
mıesd 160:161 

— Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ka^ 
«un tasanısınüra h&vefe olunduğuı too-
niıfeyıoınî'andian 4 er üye lalmarafc ıkurrtla-
cak bir Geçici KJomfcycauda görüşüllm^eü 675: 

676 
— Taram Kredfi Kooperart&flera ve bir-

Ükleri hakkındaki kanuni tekJSfiiinıiıit ha
vale odunkhığu- ıkomüsyaıUİanian sıeçjffiecekt 
3 er üyeden kurulu bir Gemici Komis
yonda garüŞülİTn^si 100 

— TeMa banuntu tasar ımın haval'e 
olunduğu tooralsyontLairıdaın seçilecek üçer 
üyedenı kurulu bir- Geçici KamSsıyfon'daı gö-
rüşüÜtmed 42 

KARABLAB 

411 24 . 11 . 1969 tarihinde 405 numa
ralı Kararla kurulan Meclis Araş-
ıtırma Komisyonunun görev süre
sinin uzatılmasına dair. 4 101 

412 Sağlık kuruluşlarının tedavi usul
leri könususıda inceleme yapmatk 
üzere kurulanı Meclis Araştırma 
Komisyonunum görev süresinin uza
tılmasına dair. 4 129 

413 Petrol konusunda inceleme yap
mak üzere Icıırulau Meclis Araştır

ma Komisyonunun görev süresinin 
uzatılmasına dair. 4 

414 İktisadi Devlet Teşekküllerinde se
bebiyet .verildiği iddia olunan1 israf 
ile sivil ve askerî resmî müessese
lerin dinlenme kampları için ya
pılan harcamalar konusunda ince
leme yapmak üzere kurulan Meclîs 
Araştırması Komisyonunun görev 
süresinin uzatılmasına dair. 4 

159: 
160 

369: 
370 

KOMİSYON KURULMAĞI VEYA HAVALELER 



MECLİS ARAŞTIP 

Sarf* 
— Giresun MilletJveWI& Muıstıaıfia. Ke-

nval Çfilesdz'in, teî&Mİğfoi Trabzon, Öî  
resunj ve Ordu 'Meri jle lüçdleıtilndıe yap
tığı tahribatı mahalleın Deliklik ve tesbit 
etmek üzere Anayasama^ 88 nei mad
deci gereğintee bîr Meclite araştırması ya-
pJîmıaisKrLaj dair önergesi (10/16) 101 

— Îee3 Mfflletvefcll& Celâl Karçılı'nuı, 
Tûrkiyıe'de ıkurutaınıtş butanan yatKamci' 
uyruMıı • ofeuHamn ktLTUİltUB amaç ve nıe-
denleıinıin! gÜMÜmüz; koşulları âşerMIntde 
yenüdten ÜLceleoımeBİi ve düzenlenmesi mıaık-
sadiyllle Anayasanın 88 nei nuatddesi uya
rınca Mr Mecfltite aıratjtırmMUsı yapılması
na daür ömengesi (10/25) 501 

— İçel 'MfflettveMfliii Celâl Kargıâ-tnın, 
yabancı mtemtleteetlere çalişmaya gideni vo 
yabamıcı me-mflefeıetiPer'dıe bıuTunan hekim, 
DeıköiKyesı ve bllliımi .adamlarının ymrdıa • 
döıılmıeLeri içim "•aJlmımsası gerekli 'tedbir-
lsert temin." - eUmek mıaksaıdiylle bir Menisi 
araştırması yapıılınuasma dair Öıreergestî 
(10/23) 13:14,101 

— İstanbul -MifetveküM. Reşit Ülker'
in, Türkjijye'de ımeydana gelem traıfîik ka-
zalatrırnın artış sebepfori ilıe önleme ça
relerinin tedbiti ÜJçitn Mr Meclis araştır
ması yıaıpılımiasın'a dsailr önergesiı. (10/5) 611 :< 

612,727:728 
— Kayseri -MMıeft/vekflfi. Turlraırı Fey-

zioğllu ve ikH arkadaşımın, tarımla uğ-
raşanflıaırm (mekferiıniın) ıkıarşılığınn alıma-
1ları ügölti' kredi ve ürettim; aHlamnda1 alun-
ması gerekli tedibini er} tesbit etmek üaere, 
bir -Meclis -atıastırmasına d-aÜr önergosi 
(10/1)..-. 101 

— Konya M&BeJöveıkMli Vefa Tanır ve 
iki arkaid'aigmitn, Devlete, Sosyal Sigorta
lar Kumnmıına ve diğer kamu kurusmia-
nma- bağılı hastaneler ile diğer sağlık 
kuruflülşIiarınKni tledlafvtî usuıH'crî konuşum-. 
da bir MeoMls araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/3) ' 129 

— Konrya Mfilltetv-ekiM' Vefru Tanır ve 
iki arkadaşının, Jktfeadi Devlet Tesek-
kiillerintdu iiaüifaya sebebiyet verildiği id-

A ÖNERGELERİ 

Sarf* 
diasriyle bir Meclis araştırması yapıilması-
na dlaîr önergesB. >{lü/4)- 369:370 

— Kayseri Mtil'letveMH Turhan, Feyzi-
oğlu' ve âkS arkadaşumuu, petrolle ilgili 
8957 numıamall kamırMamemia meydana 

getirdiği ttesârletrS tesMfl etknek üzere bir 
MeöMıs aldattırması yapTimıasnm -dair öruer-
gâsî (10/2) 159:160 

— NtevişeMr MSEfetfvekili Salâfoattin 
Hakkı Esaltoğlu'nuıı, dış ticaretlımiİBİn 
ka'lkııDmıa pillâamia uygum otap olmadı-
ğım lamşümuaık ve meydana gefen akteaik-
Sıkları iteöbit ettoek üzere bir Meclîsi araş^ 
tamuaısı yapılınaBiınıa dair önergesi (10/9) 161) 

177 
— Sinop MÜHetvekÜfî Hilmi İşjgü-

zar'm, tktdsadfi! EkeVİet Teşekkül-
İeıft île sdıvSll askerî ve resmî müessese-
ıleritn dünlıemme loanuplam i'eîni yapılaıa 
hıareaıraalar ktorautsım'da bir MecMıs araçttr-
ıması yatpıiÜmıaısma dair önıerıgeisİ (10/8) 369': 

370 
—Sivas MM'etvekiiia Bfcrortı Kan

gal'ın, TüridyeMeı gaye dışı- kt̂ Eanalatı. 
ziiraaıt arasMı jîe HigâH tnıeaeM'm araktır-
•mıak, buaıtın nneıölefee* «kumomisıilnie ve 
ıtanmıma verdi'gi ıkayıpları tesibît etmıek, 
«Ana^i kullartmıa plânUamıaisı» ııı gcnçek-
ıleşti-tmıek içÎM %ili tedbirleri ve çözüm1 

ydH'arını buıimak üzere Aıııaya&arım 
88 nıei mıadd'-eei uyarınca bîr Meclis aıtaş-
tırmıaisı yapılmasınla dair öneıigesi (10/24) 498: 

501 
— Sivas Milletvekilli Mustafa Kemal 

PaJaıoğllıı̂ 'iıın, ttçüiMrii Demir Çelik tesis-
l©ri™n ıkmroluıgi yerinto tesbitiinıdte yapı
lalı çalışma ve değerlenıdîmieriı incelemek 
üaere bir Meclîs araştmma&ı yapılımaı&Mia 
dair ötuer^esi (10/10) 611 

— Trabzicm MM'ie'bvekffî Ahmıet §e-
nlerîjto, çay üreUimi başatı, aflırni yerleri, 
feıbriıklasıyooıuv depolanıması ve satıcı ile 
personel! iötlbdaım politiba&ı 'haı&aallarunda 
bügi edîhmeic ve aiinıması gereklli tedibir-
Leıti teeibîlt etm'ek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddteBi uyan.nıea bir Meclis Ara§-
ıtınıuası yatpılmasıniaı daîr önergesi (10/26) 565 



— 7 — 

ÖNERGELER 

8*»f* 
— Bütçe görüşmeleri usulüne dair üo 

grup tîemİsileiisiinİCTiı önergesi 734:735 
— Cutrihun%et Sematoeu istambül1 üye

si Sülfat öztürkçimıe'nüiL, 2/19 esas sayılı 
kaMun tekilinin, İçtöizüığüln 36 rtieı mad
desinle göre, giirtdlerae alınmasınla dair 
önergesi (4/62) 237:28» 

— Hakkâri MÜletvekfili Ahmet Zey-
damftn, Sayıştay ve îıntar ve İskân kamis-
yttnOlarındıaın çekildiğine dair önergesi 
(4/65) 727 

— İçişleri Bakanı HaMun Meîiteşeoğ-
îamm, 1/93 ve 1/96 esas sayılı kamun 
tasaTO&armlm) havalel olundukları kamaş-
yanlardan geçilecek 3 er üyeden kumlu 
MT Geçâci Komûteyomıdaj görüşülmesinle 
dair önergesi (4/56) 99:>100 

— Kayseri Miıll'etvekiîte Enver TUTJ 
guft', İşçi Yardimllaşmıaı Kurumu (İYAK)' 
kanun teblifeıin havale ©cüldil̂ i korniş-
yonûatrdatn seçfflecefc 2 şer üyeden kurulliuı 
bir Öeçidi Komiitsyonidıa gorüşühıuesinıeı 
dair önergesi (4/60) ie0:l€l 

— Köy işleri Bakamı Turhan Kapamlı'-
nın, Köy tşteri Bakanlığı Kuruluş 
kamun tasansınım havale ahımduğu ko-
mfeyonilaridan 4 er "üye alınarak kurula
cak ıbîr ö&çioî Komisyonda göra l̂mesfflrbe 
dıair Önergesi (4/64) 675 :676 

— Manisa Milletvekilli Hflmıi Otoçu'-
nun, Tamiri Kredi Kooperatifler* ve 
Birlikleri hakkında kamun teklilffilrıin 
havale oluniduikl'arı loamdsyonllardan' se* 
çiHecek 3 er üyeden kuruttu bir Geçici Ko^ 
rnâsyonıdaj görüsültaıesine dair Önergesi 
(4/59) 10O 

— Sivas Milletvekili Mufttatfa Kemal' 
Pallaıoğlu^nun (10/10) esais sayılı Meclfis 
araştırması yapılnmasın'a dair önergesini 
geni aldığı hakkındaki önergesi (4/63) 611 

8*ffr 
— Sürt MMetvekSdi Nebil Oktay, 

Adama MÎHetveküE Kemal Satır ve Am
bara MfflatTOkıilİ Orhan ErenıSia, 16 Ni
san 1970 Safl.li günü saat 15,00 te de bir
leşim yapılmasına dair önergesi 275 

— Tamu Bakanı ilhama ErtetmıUn, 
(1/277) esas saydı 'hamımı tasarısHMn ha
vale olunduğu: komSayûrtlard:aın. seçıl'ecefc 
3 er üyeden ıkuruiuı bîr Geçici Kamis-
yonlda görüçüılrnjeaine dair önergesi! (4/68) 100 

— Trabzon MlletvetöllS Ahmet Se
merlim, Çay teşkilâtı (kamum tekliffinî gö
rüşmek üzere 3 . 4 . 1970 taırShtöl 64 nıeü' 
BMeşînude kuruflimnBi kabul olunanı Ge
çici Eomiayona ilgili komisyonlardan 2 
şer üye yerine 3 er üye aahnmamıra dair 
önergesi (4/61) 161 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Çay teşkMt kanunu idârimin' ha-
harvele olunduğu) kömlîisymmfllaııdan seçile
cek 2 ger üyeden' kurulu bir Geçici KCH 
misyonda görüşülmesine dair önergesi 
(4/57) 100:101 

— Ulaştırma Baltanı NaMıt Menteşe'n 
rtfcı, Telisi kanunu tasarısının havale 
olunduğu; (ktomâsyorJardan seçilecek; üçeri 
üyedlem kurulu bîr Geçici Komisyonda gö
rüşülmesinle dair önergesi (4/55) 

— 28 Maırt 1970 Cumartesi gecesi Kûv 
takyaı'nın öce ve ikföyleıtade meydana. 
•gelen zelzele felâketi dolayısiyflıe verilen 
önergeler. 36:37 

— 27 . T . 1967 tanfth ve 926 > sayılı 
Türk ıSlâlhİb Kuvvetlerfl Personel Kamın* 
mununt 'bâzı m'addiedieriınıhıı değİşlMlinıe-
isine ve üiç geçici madde e'Menımıesine dair 
kanuni taaansımn gelen 'kâğıtHandamı gün>-
deme a/lmaraık, öncelik ve iVedSÜlolte görtt-
şüllnıesiıııe dair MlîHÎ Savuntmta Baloani' 
Ahnuet To^alogİu'n'un önlergesB 520:521 

RAPORLAR 

; Adalet Komisyonu raporları 
— Asayişe müessir bâzı fMerfbı önlen

mesi haJkfcmda kanun tasarısına dair 
(1/80) 477 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, Ticari iletme rehni kanun teklifine 
dair (2/17) 716 

http://Safl.li
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s*yfiı 
.,-,:— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Ragıp Ünor"Ju, Medeni Kanunun 
253 neü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da temim teMfifine dair (2/93) 116,139:147 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayı-
h : Yüksek Hâkimler Kurulıı Kanununun 
bâzı maddelerinin yenideJi düzenlenmesine 
ve 'bâzı maddelerinin değiştirillmesine dair 
Kanun ile Cumhurbaşkanlığı ger1! gönder
me teskeresi. haîMkında (1/210) 731 

Anayasa Komisyonu raporları 
— Kastamonu Milfetvekiill; Salbri Kes- • 

tdn ve 224 affcadaşının, T. C. Anayasasının 
131 nei mwldesinin değiştirilmesi hakkın
daki (kanun ttkKffatt dair (2/66) 231,247: 

275,292:29» 
— 354, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyesi tarafından verilen Türkiye Cuımnu-
riyeti Anayasasının 73 neü maddesinin de-
ği^rillmesine ve Anayasaya geçici! bir 
madde efklemnresin'e dair 'kanun teklifi 
h ık ında (2/318) ' 195,238:247,289:292, 

300:303 
— 546 Türürîye Büyük Millet Meclisi-

üyesi •tarafımdan veriden Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 131 nel «maddesinin de
ğiştirilmesine dair feanun tekliü ile Kasta
monu MÜÜLetveMM. Sabrı Keskin ve 224 ar
kadaşının, T. C. Anayasasının 131 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/319, 2/66) 231,247: 

275,292 ;29S 

, Bütçe Karma Komisyonu raporları 
— Anfcara Uuiv&rsiitesi 1970 yılı Büt

çe 'kanunu:tasarısına dair (1/287) 779 
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısına dair 
(1/288) - . , " , . T7ft 

— 1970 yılı Butça Kanunu tasarısına 
dair (-1/286) :. -. • • ' 779. 

— Devlet Hava Me/dan'lara İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu 
tasarısına dair (1/289) 780 

— Devbet Su İşleri- Öenel Müdürlüğü 
1970 yriı :Bütçe 'kanunu tasarısı hakkında 
(1/290) 780 

— Devlet Üretme Çiftlik'lerd Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe İcanunu tasarısı-

Sayfa 
na dair (1/291) 780 

— Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasanama dair (1/292) 779 

— Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe İcanunu tasarısına dair (1/293) 779 

— Hudut ve SaMirter Sağuk Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı
na dair (1/294) 780 

— îktfisadi ve Ticari İlimler A/kademi-
İcri 1970 yıh Bütçe kanunu tasarısına da
ir (1/297) 779 

— İstanbul! Teknik ÜmVem*esi 1970 
yi'h Bütçe 'kanunu tasarısı haiökında 
(1/296) 780 

— istanbul Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe «kanunu tasarısına dair (İ/295) 779 

— Karayolları {Jensü Müdürlüğü 1970 
yıh Bütçe İcanunu tasarısına dair (1/298) 780 

— Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasansma dair (1/299) 780 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 
Bütçe 'kanunu tasarısınla dair (1/302) 780 

— Tefloel Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair (1/291) 780 

— Valkıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair (1/301) 779 

Dışişleri Komisyonu raporları 
— Ankara Milletvekili M. Kemal Yıl

maz ve 2 arkadaşının, 28 Şu'bat 1959 tarih
li ve 7245 sayılı Kanunun 1 nei maddesiy
le 14 Ocalk 1938 tarihli ve 3312 sayılı Ha
riciye Vekâleti Te^küât Kanununa ekle
nen maddenîn değiştirilmesine, mezkûr 
3312 saydı Kanunun 4 neü maddesine bir 
fflkra 'eskJenım'esine ve 30 Haziran 1939 ta-
rJhH ve 3656 sayılı Kanuna bağh (1) sa
yılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına 
bâzı 'kadrolar eklenmesine dair kanun teik-
ttffi hakkında (2/110) 15:17 

— Sosyal güvenliğin asgari normları 
haHdkındaiki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair 'kanun tasarısı 
haklkmda (1/153) 231 

— Vatandaşlarla vatandaş olmıyan "kim
selere sosyal güvenlik konusunda eşit 
muamele yapılması hakkındaki Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı haklımda (1/105) 185 
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Geçici Komisyonlar raporları 
Sayfa 

— 6623 sayılı Türk Hava Yolları Ano
nim Ortaklığı Kanununun 19 neu 'maddesi
nin değiştirfimıesi ve bu kanuna geçici bür 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tasa-
rrsına dair (1/211) 90,113:114,121:122, 

129,148:149,159,178:179,186,219:222 
— '6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu

na tk Kamına dair (1/202) 153,188:212, 
227:328,238,276:279 

— 6785 sayılı tnrar Kanununda bâzı 
değüşildMer yapılması bakılandaki kanun 
tasarısına dair (1/161} 731 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi-
we dair (2/14) 478 

— Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetiklerine ait 'kanun tasarısına dair 
(1/181) 666 

— H-arb dkulüarı kanunu tasarısı ile İs
tanbul MSÜetveklili Hhami Sanoar ve 15 ar
kadaşının, Harb okulları kamımı teklifine 

*dah- (1/160, 2/142) 153 
— 2510 sayılı İskân Kanununa ıefc ka

nun tasarısına dair (1/152) 231,521:537, 
554,565,595:596,605,613 =616 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
12 arkadaşının Bağctlığıınızm modernleşti
rilmesi vte bağcılarımızın kalkındırılması 
hakkında kanun teklifine dair (2/193) 231 

— Millet Meclisi İdare ÂmİTİerinin, 
21 . 2 • 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununda değişiklik yapılması ve bu ka
nuna geçfcî 3 madde eklenmesi hakkında
ki ikanun teklifine dair (2/2S9) 311,378:384 

— Millî Savunana Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkındaki kanun tasarısı
na da&r (1/182) 667 

— Noterlik kanunu tasarısı hakkında 
(1/92) 731 

— 19 , 12 . 1947 tarilı ve 5016 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 'ka
tılmış olduğumuz MUtetlerarası Para Fo
nu Anasözleşmesind* değişiklik yapılma
sına datr Anlaşmanın uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/1) 90, 

137: 139,150,159,180 :181,186,223:226 
— 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/186) 45:59 

— Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi! ve bu (kanuna bir 
madde ile 31 nei 'maddesine bir bend efelen
mesi hakkında 'kanun tasarısı ile Sakar
ya Milletvekili Hayrettin Uysal1 ve 16 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun 2 nei maddesinin değilştırilsmesi, Yoz
gat Milletvekili Abdullah Baştürk Ele 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değîştirUlmesi ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4 neü maddesinin (e) bendinin kaldınkna-
sı, İstanbul MBletvekJli Rıza Kuas'ııı, 274 
sayılı Sendikalar Kanununun bîr kısım 
maddelerinin değostâriltaesi. hakkındaki 
'kanun tekliflerine , dair (1/194, 2/84, 
2/140, 2/287) 716 

— Türkiy.e Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısına dair (1/154) 368,587:594, 

626:663,676:086,686:713,786:791 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı nıaddeterilndn değiştirilmesine ve üe 
geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/162) 478,565:587,597: 

598,605,617:620 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporları 

— Gümrük ve Tekel Bakanlığının ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2825 »ayılı 
Kanunun bâzı maddelerinde değişüklifc ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler ek-
lenmeaine, 2825 sayılı Kanunda değjşik-
litk yapan 6651 ve 6410 sayılı kanunların 
bâzı maddelerinin değişfcirîlmesme, Güm
rük muhafaza ve muamele memurları teş
kilatı hakkındaki 3944 sayıü Kanuna bâzı 
•maddıdleır eklenmesine ve bâzı maddelerin
de değişfflklilk yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün 'kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4037 sayılı Kanunla, bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapan 6939 sa
yılı Kanunun bâzı ımaddeleıûylte bâzı kad
rolarının kaldın'knasma dair kanun ta
sarısı hakkında (1/139) 185 

— Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanu
nun bâzı maddeleri île 4896 sayılı Kanu-



— 10 — 

Sayfa 
ııa bağlı (2) ve 6939 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı eet.vdl'erin tl^ g-işl İ rr t>ım w ti w 403G 
sayılı Kanuna bîr rnıadde eklenmesi hak
kındaki İkamın tasarısına dair (1/147) 153 

İçişleri Komisyonu raporları 

— Asayişe .müessir bfizı fÜill-eı-ilıı önlen
mesi 'hakkındaki kamın tasarısına dair 
(1/80) 477 

— .11] 1 sayılı Askerlik Kanununa geçi-
ci bir madde eHtlcnmesine dair 8 . 8 , İflöl 
tarihli ve 341 saydı Kanun ikv 3201 sayı
lı Emniyet Teşkilât Kanununa geçici üç 
madde etklcnnnosi.no dair 8 . 8 . 1961 tarih
ti ve 342 sayılı Kanunun yürürlükten kal-
dırrknasma dair 'kanun tasarısı hakkın
da (1/184) 231 

Karma Komisyon raporu 
(Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ilgili 

komisyonlarından 4 er tiye) 

— tstan'bu'l Milletvekili Reşit ÜJiker'-
in, kapıcülann İş Karmiîiı kapsamına alın
masına daâır kanun toklun il« eski İstanbul 
Milletvekili Kaya özdeımir'in, 931 sayılı 
tş Kanununun 5 nci maddesinin değişriri'l-
'mesi ve bu kanuna bâzı hükümler İîüve 
edilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/186) 14:15,42,101:113 

Köy işleri Komisyonu raporu 
— Toprak ve İskân İşleri fîenol Mü

dürlüklerinin biri estirilmesi hakkındaki 
Ö6J.3 sayılı Kanıma ok kanun tasarısına 
dair (1/274) 478 

Maliye Komisyonu raporları 

— İstanbul. Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434sayaıla T. C. linelkli Sandığı Kanunu
na 23 . 2 . 19li5 gün ve 545 sayılı Kamu
nun 5 ndi muaddesiyılle eklenen ak :mad-
donm birinci fıfcrasıruın değiştiıülımcdine, 
îçel Milletvekili (Mâl Kargılımın, 5434 
ısayah T. C. EmeMi Sandığı Kanununa bâ
zı timddelietr eklenjmıasme ve Camhııriyeft 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebırurc Akso-
(keyîfin, 15 . ] . 1943 gün Vp 4397 sayılı 
Maaş Kanuntuııa ek Kamunun 10 . 3 . 1950 
gün ve 5585 saydı Kanumıla değişik bfrrtincî 
maddesine bir fıkra ile kamına bir geçici 

Sayfa 
mıaddlc eklenmesin* daıir kanun tökHi hak
kımda (2/176, 215, 245) 622 

— Trabzon Milletvekilli Selâhattihı Gü-
Vien ve 18 arkadaşa lile-, Trabzon, MEMtetve-
!kdli Ahmet Şener'in, Türkiye- Çocuk: Esiır-
•gomfl kurumunun bâzı vergilerden ve bü
tün hare ve resimlilerden ımuaf tuıfculfeıaıa-
sma dair kanun teklifi hakkında (2/239, 
276) 42 =45,60:61,101,117:120 

— VakıfUar Geııall Müdürlüğü vazüfle 
ve togkillâtı hakkındaki Ikanunun bâzı tmad-
ddlerliniln değiştirdiinecine, bu kanuna bin 
fıkra ve ek maddteltanle bâza geçici mald-
dı«lor ekilonımıoısine dair kanton tasanıBı 
hakkında (1/238) 384:393,473,501, 

550:553 
— 150 jıııillîyon îiraıblk madenî ufaklık 

para. bastarılma&ı hlakkındaki Kanfumıun: 
ikinci maldklcsimim İdeğiştüröBlmeısine ve bu 
(kanuna bir madde efcİMimasine daHr ka
nun ttaısansı hakkında (1/43) 153, 

371,373,467:468,501,538:541 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
— Mfilfot Meclisi, Cum;hMrha§kanhğ* 

ve Sayıştay Başkanlığa 1967 mualî yılh Ke» 
sinhcsabı hakkımda (5/1) 59, 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
— Anikaıra Üniversitesi ikuruUus kad-

w1iiirı hakkındalkil 5239 sayıHı Kanunla «k 
Flâsuğ Veteriner Fakültesi ltnruluş kadro* 
Üarı hakkındaki kanıuBi tasatnsına dair 
(1/166) 21:32 

— Anka.ra Üniversiıtelsi kurDug kadroları 
hakkımdaki 5239 ve 1954 sayılb ikanuniLa-
ra ek İtamın tasarısına dair (1/273) 731 

— 5441 sayılı Etevflot Tıi(ya|ttrösu Karur 
luşu hnlkkındalri K'anuntınn bâzı maddeflt&-
ırfiinün değiştiriltmteaine bir maddesilnin ikaîl-
tdarıllmıasına ve bu kanuna bâzı ınaddteierûı 
eklenlmesilne daıiır kanun tasainsı hakkında 
(1/83) 667 

— Cumhunüiyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Zerin Tüzün'ün, Mülî Eğitim Bakan
lığı Meslekî ve Teknfik öğretim ofltullam. 
öğtrdtJmeTLİerinin füntıbakı haklkmdlaki 1064 
sayılı Kanunun 1 nci makidesin* 2 ek mad
de ifflâves^ne ve gemici maddestinlin sdeğiş-
tirilm-erâıe idair kanun teklifi île Eski£<M-r 

http://etklcnnnosi.no
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SNrte 
bir Milletvekili îsmet Angı ve 10 arka-
Idaşınan, Millî Eğitim Bakanlığı MestoM 
ve Teknik öğretim okulllan öğretmeniLe-
ıinin intibakı hakkındaki 5.7.1968 tteuüh-
li 1064 sayılU Kanunun bininci! unadldeskıin 
deği$tMKnı.eslî ve Ndığde MilletvelkillL M. 
Nuırtt Kodamanoğlu'nun ve Cuanhuıriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 
13 arkadaşının Mîllî EğiMm Bakanflağı 
Meslekî ve Teknik öğnetilm okuUara öğ-
ı%tm£lnOierinin intibakı hakkındaki Kan 
jıuna ek kanun teklif İne dair (2/4, 61, 
131,15i) 17:21 

— Devlet Opera ve BaksÜ Genel Mü-
dürîlügü kuruluşu haıkkındaki kanun ta-
sarıasma dair (1/157) 667 

— MİMİ EğMm. Bakanlığı kuruluş 
kadnoHaıH ille mıeırkez kurulluşu ve görevlileri 
hıaıkJkarudaldi 2287 sayılı Kanunda değişik-" 
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değigüikiliük 
yapıütoiiasına dair 2 . 7 . 1962 tarihi! ve 58 
sayılı Kanuna ek İdamım tasarısı hakkın
da (1/203) 153,212:214 

— Mülî Eğitini Bakanlığı merkez ku
ruluş ve görevleri hakkında 2287 sayılı 
Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/206) 163,214:218,318,371,50i :520 

— 22 . 3 . 1926 talih ve 789 sayılı Maa
rif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ile Uşak Milletvekili M, Fahri Uğrasızoğlu'-
nun teklifi hakkında '(1/227, 2/178) 311 

Millî Savunma Komisyonu raporları 
— «1111 sayılı Askerlik Kanununa ge

çici bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 
tarihli ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununa geçici üç mad
de eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 
342 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/184) 231 

— Erzurum Milletvekili Cevat önder 
ve 9 aıfkadaşmın, 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve 
Atatüık .Üniversitesinde kurulacak Tek
noloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Ya-

Sayfa 
yun Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiş
tirme ve Yayım Çiftliği işletmesi hakkın
daki kanun teklifine dair (2/54) 185 

— Eskişehir Milletvekili tsmet Angı 
ve 9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Silâhlı Kuvvetlerde gö
revli muvazzaf veteriner hekimlere de 
tazminat verilmesi hakkındaki kanun tek
liflerine dair (2/18, 2/157) 114:116,129:137 

Orman Koanfiayonu Raporu 
— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes

kin ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununa bir mjadde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/22) 185,393:406 

Plân Komisyonu raporları 
— Ankara Üniversiteli kuruluş kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadro
lun hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/166) 21:32 

— Ankara üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı ka
nunlara ek kanun tasarısına dair (1/273) 731 

— Ankara Milletvekili M, Kemal Yıl
maz ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 1959 ta
rihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci mad
desiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 33J2 sayılı 
Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa ek
lenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 
3312 sayıh Kanunun 4 ncü maddesine bir 
fıkra eklemesine ve 30 Haziran 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına 
bâzı kadrolar efelenmesine dair kanun tek
lifi haıkkmda (2/110) 15:17 

— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirifcnesine bir maddesinin kal
dırılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/83) 667 

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakan
lığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları 
öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 1064 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 ek mad
de ilâvesine ve geçici maddesinin değişti
rilmesine dair kanun ttfltlifi ile Eskişehir 
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Sayfa 

Milletvekili îsmet Angı ve 10 arkadaşının, 
Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik 
öğretim okulları Öğretmenlerinin intibakı 
hakkındaki 5 . 7 . 19€8 tarihli 1064 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesi ve Niğde Milletvekili M. Nuri Ko-
damanoğlu'nun ve Cumhuriyet Senatosu 
îstanıbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 13 ar
kadaşının Milî Eğitiim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik öğretim okulüarı öğretmenleri
nin intibakı hakkındaki Kanuna ek kanıun 
tekliflerine dair (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) 17:21 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
Mehmet Özgtmeş ve 2 arkadaşının, Millî 
Hâkimiyetin Kumlusunun 50 nei yılı mü
nasebetiyle Cumhuriyet Senatosu ve Mîllet 
Meclisi memur ve hizmetlileri ile görevli
lerine <birer maaş tutarında ikramiye ve
rilmesine dair ve Ankara Milletvekili Ke
mal Ataman'm, Türkiye Büyük Mîllet 
Meclîsinin açılışının 50 nei yıl münasebe
tiyle Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi personeline ikramiye verilmesi hak
kında Kanun tekliflerine dair (2/327; 
2/329) 368 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Arslan İBora ve 5 artkadiaşımın, 444 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıikra 
ikilenmesi hakkımdaki kaimin tübe OımıİLur-
başk&nılığı geri gönderime tezkeresine 
dair (2/229) 116,147,318:319,374:378,47i: 

482,501,546:549 

— 'Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankam ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan bo-rç-
larmım taksitlondiiritaeisi hakkımda kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Ankara 
üyesi Yiğit Köker, 'Burdur Milleftvekili 
Mehm'ct Özbey, Giresun Mîlîıeitvefkffi M. 
Kemali Cil-esiz ve 11 arkadaşı ve Kasta
monu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın aynı 
mahiyette tekliflerine dair (1/151, 2/2, 
114, 124, 126) 90,791:815 

— Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kurulumu hakkındaki kanum tasa
rısına dair (1/157) 667 

— 930 saydı Tatsarnıf Bonoları ihracı 
hakkındaki Kanunun geçici 1 nei ımadde-

Sayfa 
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka-
r,un tasarısına dair (1/199) 153,373:374, 

469:470,501,542 £45 

— Erzurum -Milletvekili Cavat önder 
ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve 
Atatürk Üniversitesinde kurulacak Tek-
ı oloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Ya
yım 'Enstitüsü üe Kürk Hayyanlaın Yöfcuj-
türme ve Yayım Çiftliği İşletmesi hakkın
daki kanun teklifine dair (2/54) 185 

— Eskişehir Milletvekili İsmet Angı 
ve 9 arkadaşı ile Îstanıbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, ıSflâhh Kuvvetlerde görevli 
m uvaezaf veteriner hâkimlere de taBmiuat 
verilmesi (hakkındaki kanun teıküfleriıııe 
d'iııir (2/18, 157) 114416,129:137 

— Gümrük ve Tekel Bakanlığının, ku
ruluş ve görevleri hakkımdaki 2825 saydı 
(Kamumun, 'bâzı madıdedıerlkude değisıklîk 
yapılmasına ve bu karama bâzı (maddeler 
clclenlmıesine, 2826 sayılı Kanoıaıda deği
şiklik yapan 6851 ve 6410 saydı kanun
ların bâzı imflididielerİEniin değiştirilmesine, 
Gümrük ımuhafaza ve muaMele sınıfı me-
niıurları teşkilâtı hakkımdaki 3944 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 
'bâzı maddelerinde değişlikti fcyapılmasıma, 
Tekel Genci MJMüıüüğüniin kuruluş ve 
•görevleri hakkındıaıki 4037 sayılı Karanınla, 
'bu ıfaan'una bağlı eetvaBerde ıdıeğigîkJük ya
pan '6939 ısayıh Kanunun bâzı maddele-
liyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına dair 
Vanun 'tasarısı haildtınıda (1/139) 185 

— İstanbul Milletvekili Nuri Eröğan'-
m, 5434 sayılı T. C. Eîm'eklî Sandığı Ka
nununa 23 . 2 . 1965 güm ve 545 saydı 
[Kanuınıuu 5 nei •maddesiyle eklenen ek 
a>».addıenin ibirinci fıkrasının değiştiriılrne-
rfııc, İçel Milletvekili Celâl Kartgdı'nın, 
5434 saydı TJC. Emekli Sandığı KaiLumuna 
bâzı (maddeler eMemmesine ve Cumhuriyet 
Snıaitosu! İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'ia, 15.1.1943 'gün ve 4397 saydı Maaş 
Kanunuma ıek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün 
ve 5585 sayılı Kanunla değiştik birinci 
maddesime ıbir fıkra île karama bir •geçici 
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Sayfa 
ıroad>de eklenmesine dair kanun teklifi 
uaktaoda (2/176, 215, 245) 622 

— Millî Eğitim ıBalkanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluşu ve görev-
Jcri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına tlair ıokuı 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılmasınla dair 2 , 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek ikamın tasarısına 
dair .(2/203) 153,212:214 

— Milli Eğitim Bafkanhğı merkez ku-
ıHİuş ve görenleri hakkında 2287 sayılı 
Kanunun 4, 5, ve 6 ncı maddelerinin de-
ğiş'tirillıntesi hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/205) 153,214:218,318,371,50i :520 

— Tekel Gena! Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkımdaki 4036 sayılı Kamı
mın 'bâzı maddeleri üe 4896 sayılı Kamana 
bağlı (2) ve 6939 sayılı Kamuna bağılı (1) 
sayılı cetvellerin değiştirilmesi -ve 4036 
sayılı Kanuna bir madıde eklenmesi hak
kımdaki tonun tasarısına dair (1/147) 153 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/234) 622 

— Toprak ve İskan İğleri Genel mü
dür nÜkl er inin birleştirilmesi hakkındaki 
5613 sayılı Kanuna ek kanun tasarısına 
dair (1/274) 478 

— Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven ve 18 arkadaşı ile, Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener'in, Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunum bâzı vergilerden 
ve bütün hare ve resimlerden muaf tu
tulmasına dair kanun teklifi hakkında (2/239, 
276) 42:45,60,61,101,117:120 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, bu kamuna 
bir fıkra ve ek maddelerle bâzı geçici mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/238) 306,384:393,473,501,550:553 

— 150 milyon liralık madenî ufaklık 
para bastırılması hakkımdaki Kanomun 
ikinci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkımda (1/43) 153371: 

373,467:468,501,538:541 

Sayfa 
Sayıştay Komisyonu raporları 

— Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ilo Ankara Üniversitesi 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hak
kında (3/93, 1/47) 89,370,427:430 

— Ankara Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait ,genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Ankara Üniversitesi 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hak
kında (3/94, 1/48) 66,116,320,337:338, 

370,411:414 
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

mün 1966 bütçe yılı Kesinhesabına ait ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuma 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanuftm tasarısı hak
kında (3/95, 1/49) 89,370,431:434 

— Ceza ve Islâh Evleriyle iş Yurtları 
Döner Sermaye Saymanlığının 1863, 1964, 
1965 ve 1966 yılları genel bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi haıkkında (3/98,3/65) 89,353:354, 

370,443:446 
— Devlet Hava Meydanları işletmesi 

Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Ke
sinhesabına ait genel uygunhılk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı (tezkeresi ile Devlet Hava Mey
danları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
hakkında (3/99, 1/51) 35,116,319:320,335: 

336,370,407:410 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ilo Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1965 :bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hakkın
da (3/102, 1/52) 66,320:321,339:340, 

370,415,418 
— Karayolları Genel Müdürlüğümün 

19.66 bfotce yılı Kesinhesabına ait genel ny-

I gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Karayıol-
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lan Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı hakkında (3/111, 
1/63) 66,322:323,341 £42,370,419:422 

— Orman Genel Müdürlüğün<ün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
lu/k bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Orman Genel 
'.Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı hakkında (3/112, 1/65) 89, 

370,435:43S 
— Orman öenel Müdürlüğümün 1966 

bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminim sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu ıtasansı hakkında (3/113, 1/66) 89, 

370,439:442 

— Petrol Dairesi 'Başkanlığının 1966 
bütçe yılı Kesinhesasma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığı 1967 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı hakkında (3/115, 1/68) 370, 

423:426 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 
bütçe yılı Kesinhesasma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığı 1966 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı hakkında (3/11.4, 1/69) m, 

370,447:450 

— 'Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 
bütçe yılı Kesinhesasma ait genel uyıgrnı-
kık bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığı 1966 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı hakkında (3/115, 1/68) 66, 

323:324,343:344 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk büdiriminin sunulduğuna dair Sayış-
<tay Başkanlığı (testeresi ile Petrol Dairem 
Başkanlığı 1967 bütçe yılı (Kesinhesap Ka
nunu tasarısı hakkında (3/114, 1/69) 328: 

329,355:356 
— iSivil Savunma Fon İşleri Sayman

lığının 1966 yılı bilançosunun sunulduğu-

8wfa 
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi hak
kında (3/117) 89,329:330,357:358,371,451.454 

— Tekel (Genel 'Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 
1962 yılı bilançosu ile murakıp raporunun 
sunulduğuna dair (Başbakanlık tezkeresi 
ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesmhesap kanun tasa
m ı hakkında (3/118, 3/119, 1/130) 89:90,330: 

331,999 300,371,445:458 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı döner sermaye hesabına ait bilanço ile 
uzman murakıp raporunun sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesa
bına ait uygunluk bUdiriminin sunulduğu
na dair ISayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Tekel (Genel (Müdürlüğünün 1963 bütçe yı
lı Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/120, 3/121, 1/70) 90,331:332,361:362,371, 

459:462 

— Tekel Gemel Müdürlüğünün 1964 
yılı dönelr sermaye hesaplarına ait 1964 
yılı bilançosunun sunulduğuna dair (Baş
bakanlık tezkeresi ide Tekel Genel Müdür
lüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı hakkında (3/161, 3/122, 
1/71) 126,332 634,363 =364,463 ;466 

Tarım Komisyonu raporu 

— Çiftçilerin T. O. Ziraat (Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç-
laırmm taksitlendMhnesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumjhuriyet Senatosu <Ankara 
Üyesi Yiğit Köker, Burdur Milletvekili 
(Mehmet özbey, Giresun (Milletvekili M. 
Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı ve Kastamo
nu Milletvekili 'Hasan Tosyalı"nın aynı 
mahiyette teklifleri hakkında (1/151, 12/2, 
114, 124,126) 90,791:815 
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Sayfû 
Ticaret Komisyonu raporları 

— (Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Ticari işletme rehni kanını teklifine dair 
(2/17) 716 

— Çiftçilerin T. C, Ziraat Bankası ve 
Tanm, Kredi Kooperatiflerime olan borç
larıma takmtlmdirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile 'Cumhuriyet Senatosu Ankara 

Sayfa 
Üyesi Yiğit Köker, Bordur Milletvekili 
Mehmet özbey, Giresun Milletvekili M. 
Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı ve Kastamo
nu İMilletvekiîi Hasam Tosyalı'nın aynı 
mahiyette teklifleri hakkında (1/151, 2/2, 
114, 124, 126) 90,791:815 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasansı hakkında '(1/234) 622 

SAYIN «YELERLE İLGİLİ İŞLER 

Çekilme 

— Hakkâri İMilletvekiîi Ahmet Zey-
dan*ın, Sayıştay ve İmar ve İskân komis
yonlarından çekildiğine dair önergesi 
(4/65) 727 

teinler 

— Afyon (Milletvekili Hamdi Hamam,-
eıoğlu*na izin verilmesi (3/230) 12:13 

— Bitlis [Milletvekili Z. Abidİn înan'a 
izin verilmesi '(3/230) 12:13 

(3/271) 735:736 
— Çanları Milletvekili N. Çelik Yazı-

cioğlu/na izin verilmesi (3/271) 735:736 
— Gaziantep Milletvekili Hüseyin în-

cioÜlutoa izin verilmesi (3/230) 12:13 
(3/271) 735:736 
— Gaziantep Milletvekili Şinasi ÇJolaik-

oğlu'na izin verilmesi (3/271) 735:736 
— Diyarbakır 'Milletvekili Hasan EDe-

ğer'e izin verilmesi (3/230) 12:13 
— (Diyarbakır Milletvekili Yusuf lAziz-

oğlu*na izin verilmesi (3/245) 186:187 
— İçel Milletvekili Kadir Çetin'e izin 

verilmesi (3/245) 186:187 
— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 

Aybar'a izin verilmesi (3/274) 785 
— İstanbul Milletvekili Osman Özer'e 

izin verilmesi (3/251) 318 
— İstanbul Milletvekili Sadettin (Bil-

giç'e izin verilmesi (3/245) 186:187 
— İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-

tay'a izin verilmesi (3/271) 735:736 
— İzmir Milletvekili Fazb Arınç'a izin 

verilmesi (3/271) 735:736 
— İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'a 

izin: verilmesi (3/271) 735:736 

— Kars Milletvekili İ. Hakkı Alacaya 
izin verilmesi (3/245) 186:187 

— Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'e 
izin verilmesi '(2/271) 735:736 

— Konya Milletvekili Necati Kalaycı-
oğlu'ııa izin verilmesi (3/271) 735:736 

— Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'a 
izin verilmesi (3/230) 12:13 

— Kütahya Milletvekili Mehmet Er-
soy'a izin verilmesi '(3/245) 186:187 

— Malatya Malefcvefeili İsmail Hakiki 
Sengillerle izö» verilimesi (3/271) 735:736 

— Manisa M'üjletvKflîSiH Ortnan Danıtlai 
Mn v&râlmx*ri (3/245) 186:187 

— Mmğflıa Mdlletviefldii Admam Aktar-» 
öa'ya izin verüimteei (3/251) 318 

— Rize MoJR,ötv«ikıîlli Hasan Basri Al-
fcaytraik'a iüain verüimesi (3/271) 735 =736 

— Sürt Mi'ltetvdkilii Sedâhattân OııanAa, 
izin verifllmesi (3/245) 186:187 

— Sürt M&lteteflstti Zeflti Çe-Bünerte 
izin v«ırilmıee4 (3/245) 186:187 

— Sivas MBÎletvıeM'li Kaidiri Eroğıanla 
Mn vernuvesi (3/271) 736:736 

— TeSki'rdıa.ğ MMLetbveMld MıueKıafa Sab
rı Sötferi'ye izin verilmesi (3/230) 12:13 

— Tralba&n Mnll'lrtvefeillA Mehmet Aslanı-
»Lüriı'e izin verilmesi (3/271) 735:73.6 

— Van MülıletveHciıIıi KlinyüK Kartal'a 
izin v*rillmesi (Ş/2461) 186:187 

— Yozgat MıİtübetvelkiM OedM Sungur'«J 
rm\ verünıesâ (3/245) 186:187 

(3/271) 735:736 



OâmtSk 
— Bir toplantı yılmda tilki ayldıan faz

la izm aian İstanbul S^dHvefcili Sadettin 
Bilgâç'e öd«neğfinin venümıesi (3/246) 

Tasama Bokuııulmazlildan 

— Ağrı Milletvekili Abdülkeıriım Beya
zımın yaşarma dotkunıulimazlığı (3/249) 
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Sayfa 

187 

310 

— Bitlis Milletvekili Zeynel Abadan 
İnan'ın yasama dokunulmazlığı (3/257) 

— Konya Milletvekili Necmettin Er-
uakan'ın, yasaaaa dokuınuJmazlığı (3/234) 

— Mardin Milletvekili AbdurTtaJhinı 
Türk'ün, yasama dofcranulkraiazkğı (3/26) 

Sayfa 

498 

66 

557 
560 

SEÇİMLER 

— Avrupa Konseyi Istisari Meclis 
22 <nci Dönem 1 inci Otuarnsmama T. B. M. 
Meclisinden seçüen üyelere adıt üste 12 

—1/199 esas numaralı 'kamun taSanBuu gö-
rüşm-efk üzere kurulan Oeçied Koımjsyona, 
1050 »ayılı Mubasebed Urauımjye Karaımı-

•nun 50 <nci maddesi île 83 rtoü maddesinin 
(A) fıkrasının değistirjillm'esi -hakkındaki 

kamın tasarısının havalesine ve adı geçen 
Geçidi Komisyona Maliye Koandsyomuından 
da 2 üye acçümcesi 187:188 

— Trafik 'kazalarının arttıs sebepleriyle 
•dnleme çarelerini tasbilt kanosunda araş
tırma yapmak üzere ıkuruîtmıası kabul edi-
ılfen !Meclfe Araştırması Kcmyisyoıııma üye 
e«;irai (10/5) 611:612,727:728 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bfltofnmdatı 

— İstanbul M311<etveîki'li Tekin Erer'in, 
Bugün (gazetesinde «Mağdur Müslüman
lara yardım» adı altında çikan yasada ve 
toplanan paralara dair İçişleri ve Adalet 
balkanlılarımdan sözlü şorttan ('6/143) 727,730 

Başbakandan 

— İstanbul Milletvekili Tefcin Ener'in, 
^Bugrün Gazetesi» saihdîbinıe dair Barba
kandan sözlü sorusu (6/126) 125,727 

— Konya MiUetveMli İrfan Baran'-
ın Konya lovasınan süLanimıası ve taşkın-
flordan (korunmasına daaır Başbakandan 
sözlü sorusu (6/141) 600 

— Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yurttaşların can ve imal güvanliklerinm 
«ağlanması için Hükümet tarafımdan alı
nan tedbirlere dair Barbakandan sözlü 
•sorusu (6/140) 600 

— Ordu MLetveMLi Ferda Güle/in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan ıızalklaştı-
nlacak Mmısdler için Danıştay tarafından 
•v-erüen Otarara rağmen yürüteenin durdu-

t utmaması sebebine dair Barbakandan 
sözlü sorusu (6/133) 283 

— iSivas MJUatvakidi Vahit Bozatlı'-
nın, 3 Nisan 1970 tarihlinde, Şişli Gamnin-
de bir zatım annesine yapıılan cenaze tö
renine daür Başbakandan sözlü sorusu 
(7/150) 283 

— Trabzon MületvekSlî Ali Rıza U*u-
ner"in; Trabzon ilinin bir sanayi böl
gesi haline getirilmesi için Devlet Flân-
laıma Teşkilâtı tarafından alınan <tedfl>ir-
lor-e dair Barbakandan sözlü savusu 
(. 6/135) 309 

SayiBdırUk Bakamndan 

— Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, 
Uşaık\a bağlı Kula - Esnue arasındalki yo
lun asfaltlannıasındaıki (teknik hartalara 
dair EBayındtHbık Bakanından »özlü sorusu 
(6/138) 477 

Çalışma Bakarundan 

— 'Eminim MlUıetvicfcili Gıyasettin 
Karaeatam, Hınıs'ta ımcyd&na gelen dep-
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S»yfa 
remden zarar görenlerin yort dışına git-
iitekrönse öncelik tanımnasınıa dair (Çalış
ma Bakamııdan sözlü sorusu (6/134) 283 

Devlet Bakaramdan 

— Erzurraı Milletoflâkili . Gıyasettin 
Karaoa'mn, ilçe ve köylendeiki vekil amam-
iunn asil kadroya aflımtiLasına ve imam, 
müezzin ihtiyacmın, «karşılanması için ne 
düşünüldüğüme dair Devlet Balkanından 
sözlü sorusu (6/130) ' 282 

Enerji ve Tafbiî Kaynaklar Eakaıımdaıt 

— Konya Mili&tvefcili irfan Baran'ın, 
Konya Ereğlisinde bir şahsa kaiHuntsuz ve 
usrailsüz olaralk bâzı menfaatler sağlandığı 
iddiasına dair Enerji ve Tatbiî iKaynalar 
Bakanından sözlü sorusu (6/139) 600 

— Sivas MiHotvekilii 'Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSÎ Bölge Müdürîüğü Scurul-
M,asına dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar 
Balkanımdan sözlü sorusu (6/124) 125 

— Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzu-
nerUn; Trabaon ilimin bir sanayi bölgesi 
halime getirilmesi içki Devle* Plânlama 
Teşkilâtı tarafından alman tedbîrlere 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanla
rından sözlü sorusu (6/135) 309 

İçişleri Balkanından 
— latanbul Milletveikîli Tekin Erer'iıı, 

Bugün Gazetesinde «Mağdur Müölöman-
lara yardım» adı altımda çikan yazıda, ve 
toplaman paralara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/143) 730 

— Ordu (Milletvekilli Ferda Güleyftn, 
l'en Faltüıltesinde nıeyıdıaraa gelem olay-
îaTa dair İçişleri Bakamından sözlü sorusu 
(6/122) 3 

Koy İşleri tBakanmdan 

— Erzurum MiBetveUcili Gıyasetıin Ka-
raıca'nın Hınıs ilçesi Kavar (köyüne bir ilk
okul ile köyü ilçeye bağbyan yolun yap-
tn-ılıtmasına.dair Köy İğleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/131) 282 

— Eraunım Milletvekili Gıyaseıfctin 
Karaea'nın, Horasan Ülçesi Okçular •kö
yünün içme suyuna kavuşturulmasına 

Sayfa 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü Borusu 
(6/132) 282 

Millî Eğitim Bakanından 
— Erzurum Miîletveikili Gıyasettân Ka-

raca'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir 
ortaokul7 yaptırı'îmasına ve Hükümetçe 
yardım yapılıp yapı'lmıyaeağına dair Mil
lî Eğitim Balkanından sözlü sorusu (6/128) 282 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir li
se binası yaptırılmasına ve öğretmen ihti
yacının karşılanmasına dair Millî Eğittim 
Balkanından sözlü sorusu (6/127) 282 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'ııın Hınıs iBçesi Kavar flcöyüne bir 
ilkdkül ile köyü ilçeye bağlıyan yoloın yap
tırılmasına dair Mitli Eğitim Balkanından 
sözlü sorusu (6/131) 282 

— Kayseri MÜHetveJİdlİ Tufan Doğan 
AvşargilSn, Kayseri İmam - Hatip Oku-
Innda Atatürk aleyhine girişilen hareket
lerin doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/137) 368 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Pen Fakültesinde meydana gelen olaylara 
dair Millî Eğitim Balkanından sözlü soru
su (6/122) 3 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanından 

— Sİnop Milletvekili Hilbü İşgüzar'-
ın, Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «ço-
cuteuz aileleri sevindiren tıp olayları» baş-
bklı yazıya dsaâr Sağlılk ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soıusu (6/135) 125 

— Tdkaıt Milletvekili Reşit Önderin, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bafcımından 
pilk>t bölge haline Osonutup konulmıyaca-
ğına dair Sağlık vo Sosyal Yardim Baka
nından sözlü sorusu (6/136) 309 

Sanayi Bakanından 

— Oaai'antep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğiiş'ün, Başbakanın ikardeşî tarafından alı
nan 200 ton pik demire dair Sanayi Ba
kanından »Özlü sorusu (6/123) 3 

— Trabzon Milletvekili Ali Kim Uzuu-
erliıı; Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi 
hailine getirilmesi için Devlet Plânlama 

(Cilt : 4) 
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Sayfa 
Teşkilâtı tarafından «İman tedbirlere da
ir Bambaşkandan ve Sanayi ve Enerji ve Ta-
bSî Kaynaklar balkanlarından sözlü soru
su (6/135) 309 

Tarım Bakanından 

— Konya Milletvekili İrfan Baran'ın. 
Konya Ereğlıi&inde bîr şahsa kanunsuz ve 
usulsüz olarak hâzı menfaatler sağlandığı 
iddiasına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/139) 600 

Adalet Bakanından 

— Adıyaman M'illetvefcili Yusuf Ziya 
Yritmaz'ın, Alksam Gaaete'sind'e «savcı, bey
lik tabanca İle olay yarattı» başlıklı yazı
ya dair Adalet Bakanından yazılı sorusu 
(7/136) 125 

— Bilecik Mîlfetvcüfcilî Metanet ErgüT-
ün, Pazaryeni ilçesinde bi'r ıMcckufhm Ziraat 
Bankasına satılmakta olduğunun doğru 
olup olmadığına dair Barbakandan, Adalet 
Bakanından yazılı sorusu (7/1Ö1) 309:310 

— İstanbul MilleSvekilİ Rcgâlb Ülker'in, 
Yüksek Secim Kurulu kararlarının yayı
mına dair Adalet Balkanından yazılı soru-
eu (7/129) 3 

— İstanbul Milletvekili Tökih Eı^r'in 
Bugün Gazetesinde, «Mağdur Müslüman
lara yardım» adı altında çıkan yazıya ve 
toplanan paralara dair Adaiett Balkanın
dan yazılı dmruısu (7/185) 778 

Devlet Bakanından 

— Afyon Karabisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon'un Emirdağ ileetd Çaryı 
Camii İmamının naildi sebebine dai'r Devlet 
Bakanımdan yazılı sorusu (7/139) 125 

— Afyon Karahisar Mi'Hebvc'kıJli Şovld 
Gülerin, 1969 yrlı Bütçe Kanunu üe Diya
net Işterfi Başkanlığına verilen kadrolara 
dair DevM Balkanından yazılı srorusu 
(7/138) 125 

— Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, Amasya'nın Sarayozü köyüne oir 
İmaaran tâyin edilmesane dair sorusu ve 

Sayfa 
Ulaştırma Bakanından 

— Anikara Milletvekili Şmasi özdenoğ-
lu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz 
Ku'Kibib yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/142) 666 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin ICa-
raea'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifade
si lein de bir tren istasyonu yapılmasına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü gorusu 
(6/129) 282 

Devlet Bakanı Hüsamettin Atafoeyli'nin 
yazılı cevabı (7/86) 76:77 

— Diyarbakır MilletvekEKi Nafiz Yıl-
dımm'ın, TRT yönetkafcri ve mensupları
nın kanunsuz ve sorumsuz davranışlarda 
buhındükları iddiasının doğra. olup olma
dığına dair Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Turhan Bilgin ile Gümrük ve1 

Tokel Bakanı Ahmet thsan Birin eloğlu'-
nun yazılı cevapları (7/87) 77:78 

— Sivas Milletvekilli Vahtit Bozath'nın, 
1965 - 1969 yılları arasında Türkiye'deki 
derneklere yapılan yardımlara dair Baş
bakandan sorusu ve Devlet Baltanı Bcfet 
Seagin'in yazdı cevafbı (7/54) 71:72 

Başbakandan 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pmar'm, 4/10195 sayılı Kararname uya
rınca Tekel Genel Müdürlüğü emrinde 
çaltgtınlan personelle dair Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakam Kefet Seagin'in 
yazılı cevabı (7/71) 481:483 

— Bilecik MillliöÜv.dîiK Mehmet Ergül'-
ün, Pazaryeni ilçesinde bir ilkokulun Zi
raat Bankasına sati'lımakta olduğunun 
doğru o'lup ollmadığına dair Başbalkandan, 
Adalet, İçişleri, Millî Eğîtim ve Maliye 
bakan'larmdan yazıh sorusu (7/151) 300:310 

— Burdur Mıll'ötvcMli NadiL* Yavuz-
kan'ın, 1963, 1964 ve 1965 yıllarında pilot 
bölge olaira'k ele alman Antalya, Burdur 
ve İsparta illerindeki bölge kalkınması 
ötüşlerine dair Başbakan yazılı sorusu 
(7/178) . 730 

li — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Sayfa 
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-

kan'ın, Burdur ilinin özellikleri üe prob-
lem'leatiniin neler olduğuna dair Barbatan
dan yazih sorusu (7/177) 730 

— Burdur Mrlîetvekdli Nadir Yavuz-
kan'm, Devlet biametlıerinden olan bölge 
kuruluşlarının, Antalya, Burdur ve İspar
ta illerine dengeli bir şekilde taksim edil
mesine dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/179) 730 

— Diyarbakır MilletveMM Nafiz Yıl-
dırmı'ın, TRT yöneticileri ve mensupları
nın kanunsuz ve sorumsuz davranışlarda 
bulundukları iddiasının doğru olup olma
dığına dair Gümrük ve Tekel Bakam Ah
met İhsan Birincioğlu'nun yazılı cevabı 
(7/87) 77:78 

— tçel Milletvekili Celâ'I Kargıh*nın, 
hububat fiyatlarınnı ilânına ve teshiline 
dair Barbakandan yazılı sorusu (7/173) 66C 

— İçel MÜlletve&ili Çetin Yılmaz'm, 
Güven Sigortası tarafından Hacı Ali De-
mirer© açılan krediye dair Başbakandan 
yazıh sorusu (7/164) 600 

— İstanbul1 MM'ietvekili İlhama San
cağın, Topfcapı Kızılçeşme'de bulunan deri 
ve 'kösele işletim elerinin Anadolu yakasına 
nakline dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/167) 666 

— NevşehKr Milletvekili Salâ'hatfcİn 
Hakiki Etsatoğlu'nun, Başbakanlık ve ba
kanlıklarla onlara bağlı 'kuruluklar aley
hine açılan iptal dâvalarına ve ödenen taz
minatlara dair Başbakandan yazılı soru
su (7A71) 666 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya ilinin Kaynaırca ilçesinde 
yanda kalmış altyapı tesislerinin tamam
lanmasına daîr Başbakandan yazılı soru
su (7/153) 310 

— Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'-
m, Avrupa Yatırım Bankası tarafından 
Türkiye'de bir şirkete acflmış olan kredi
ye dair Başbakandan yazılı sorusu (7/174) 666 

— Samsun Milletvekili Mustafa Bo-
yar'm, 5 Şubat 1970 tarihinden itibaren, 
hangi mıllletvekillerine hangi harikadan ve 
ne 'kadar kredi verildiğine dair Başbakan-

Sayfa 
dan sorusu ve Devlet Ba'kanı Refet Sez
ginin, yazılı eeva'bı (7/112) 494 

— Sinop Milletvekili Tevf£k Fikret 
övetîn, Devlet Demiryollarııiea bîr şahıs
tan saıtınalınan arsaya ve ödenen para 
miktarına dair Başbakandan sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin ya
zdı cevabı (7/108) 83:84 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
Personel Kanununun malî hükümlerinin 
uygulanmasını engel'liyen sebeplere dair 
Başbakanda yazılı sorusu (7/162) 600 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
Sivas'ta 8 ve 10 luik inşaat demıirînitn satı
cına daıir sorusu ve Başbakan Süleyman 
v3emired'in yazılı cevabı (7/5) 67:68 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Jşalk'm 3 Km. Batısındaki 3 200 hektar 
tos arazinin değcrlendiril'meöine dair Baş-
jakandan yazılı sorusu (7/157) 477 

Bayındırlık Bakanından 

— Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'
ın, İskenderun - Yayladağ kazaları ara
lında yapılacak sahil yoluna dair Bayın-
Iırlıik Balkanından yazılı sorusu (7/124) 3 

— tstanlbuil Milletvekili tthami San-
sar'ın, Sirkeci - Ataköy sahil yolunun gü-
:ergâh değişikliğine dair Bayındırlık Ba
kanından yazılı sorusu (7/160) 666 

— İstanbul Milletvekili İlhamı San-
îar'ın, Yeşilköy Hava Liimanının tevsiine 
ve yapılan fetim'lâklere dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (7/170) 666 

Çalışma Bakanından 

— Adana Milletvekili Fazıl Güleçtin, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü
süne* Adana'da yaptırılacak olan işçi 'ko
nutuna dair Çalışıma Bakanından yazılı so
rusu (7/160) 556 

— Ankara Milletvekili İbrahim Cüce-
jğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
Ankara yakınında iısrtâmlâk ettiği arsaya 
dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi öz-
türk'ün yazılı cevabı (7/104) 82:83 

— Bursa Milletvekili Sadretfân Çan-
ga'nın, Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastanesinin yapımına ne zaman başlana-
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Sayfa 
çayına dair Çalınma Bakanından yazılı so
rusu (7/172) 666 

— Saikarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ırı, Sakarya'da su baskınından zarar 
gören vatandaşların yurt dışına işçi olarak 
gönderilmesinde öncelik tanınmasına dair 
Çalışma ve Köy İşleri Batanlarından yazı
lı sorusu (7/152) 310 

— Uşaık Milletvekilli Âdifl Turan'ın, 
Uşaık'ta Çalışıma Bakanlığı aracılığı ile Al
manya'ya gidecek ikilerden para alınıp 
alınmadığına dair Çalışma Balkanından ya
zılı sorusu (7/127) 3 

Dışişleri Bakanından 

— Muğla MilMydkili Ali DÖğerlı'nim, 
Kıbrıs vatandaşlığına geçen Yunan subay
larına dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İh
san Saıbtâ Çağlayangül'in yazılı cevabı 
(7/134) 125,495 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Afyon Milletvekili A. İhsan Ulu-
bahşi'nin, Amerikan Stearns - Boger fir
masının Türkiye'de bir flirmaya veya şah
sa Icomıüsyon ücreti verip vermediğine da
ir sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı SaJbÜt O^maıı Avcı'ıım yazılı ce
vabı (3/23) 69 

— Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'iiı, Salihli İlçesinden geçen Alaşehû* ve 
Baıkırçay projesinin hangi safhada oldu
ğuna dair Jüııerji v-e Tabiî Kaynalklar Ba
kanından ya?.nı sorusu (7/145) 231 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu'da çay alım yerlerinân üretim alanın- • 
da açılmasına ve Ünye Tekel Memurluğu
nun Müdürlük haline getirilmesine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru
su (7/147) 231 

— Sinop Milletvekili Tevfik Fikret 
Övet'in, Tc'kel'e ait şarap faibri(kalarma 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Baltanı 
Ahmet îhsaıı Birinejioğlu'nun yazılı cevabı 
(7/130). 3,494:495 

Sayfa 
içişleri Bakanından 

— Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziiya 
Yılnıaz'ın, Akşam Gazetesinde «Savcı, bey
lik tabanca ile olay yarattı» başlı'klı yazıya 
dair Adalet ve İçimleri Bakanlarından ya
zılı sorusu (7/136) 125 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
«ıaz'ın, Aydm'ın Germencik ve Söke il
çeleri sınırları içinden geçen Morali çayı
nın ıslahına, ilçe halkının istifade edece
ği bir köprünün yapımına dair İçişleri ve 
Köy işleri balkanlarından yazılı sorusu 
(7/158) 477 

— Aydın Milletvekili M, Kemal Yıl
maz'ın, Aydın'ın Yenipazar ittçesinde mera 
olarak kullanılan sahanın Belediyece hal
ka yasaiklaiffiiasına dair İçişleri ve Tarım 
bakanlarından yazılı sorusu (7/141) 230 

— Bıleeiîtk Milletvekili Mehmet Ergü'P-
ün, Pazaı-yeri ilçesinde bir il-kokülun Zi
raat Bankasına •satılmaikta olduğunun 
doğru olup olmadığına dair Başbakandan, 
Adalet, İçişleri, Millî Eğitim ve Maliye 
bakanlarından yazılı sorusu (7/151) 309:310 

—- Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
İkan'ın, Buıtlıır Belediye Meclsi Üyesi olan 
bir zatın bu vazifeden ıskatına dair İçim
leri Bakanından yazılı soı-usu (7/176) 730 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
232 sayılı Kanuna göre tesbit olunan As
gari sigorta meblâğında bir artırma yapı
lıp yapılınıyacağına dair İçişleri Balkanın
dan yazılı saman (7/132) 125 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un Beykoz ilçesinde meydana ge
len soygun -olayına dair tçijferi Bakanın
dan yazıh sorusu (7/182) ' 778 

— istanbul MHtetveikili Reşit Ülker'in, 
köy muhtarlarına da silâh taşıma hakfeı-
mn verilmesine daîr içişleri Bakanından 
yasılı sorusu (7/180) 730 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Bugün Gazetesinde, «Mağdur Mfcdütuan-
lara yardıma adı altında çıkan yazıya ve 
toplanan paralara dair İçişleri Bakanın-
dn yazıh sorusu (7/185) 778 
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Sayfa 

— İstanbul Milletvekili Teorin Erer'in, 
Son Havadis Gazetesinde yayınlanan ve C. 
H. P, nin yıkıcı faaliyetlerde bulunduğu 
iddia ulunan yazıya dair İçişleri1 Bakanın
dan yazılı sorusu (7/101) 600 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Türk
menoğlu'nun, Kayseri'de 'kurulan bir fab
rikanın Belediye tarafından yıktırılma se-
•bobine dair İçişleri Balkanından yazılı so
rusu (7/140) 125 

— KocaoK Miltetvekili Vehbi Engiz'-
in, Öölcülk ilkesinin muhtelif yerlerine çev
rilen telörgü ve duvarların kaldırılması -
na dair İçişleri Bakanından yazıh dorusu 
(7/125) 3 

— Sakarya Milletveıkili Barbaros Tur
gut Boztepe'riin, Mahalle bekçiferinin de 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden 
maaş alan personel durumuna getirilme
sine dair İçişleri Balkanından yazılı so
rusu (7/159) 477 

İmar ve İskân Bakanından 

— İstanbul Milletveıkili İlhamı Sancar'-
ın, İstanbul'da gecekondu önleme bölgesi 
ve sosyal meskenler içjh Bakanlıkça satm-
alınan arsalara dair İmar ve İskân Balka
nından yazılı sorusu (7/166) 666 

— Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, 
1969 yılında Siirt*e bağlı köylerde meyda
na gelen depremde, zarar görenlere yapı

lan yardımlara ve alınan tedbirlere dair 
İmar ve İskân Bakanından yazıüı sorusu 
(7/143) 231 

— Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Kurtalan ilçesine bağlı Güney 
Mahallesinin başka bîr mıntakaya nakline 
dair sorusu ve İmar ve İskân Balkanı Hay
rettin Nakıboğlu'nun yazılı cevabı (7/78) 74:75 

— Uşak Milletveıkili Adil Turan'ın, 
Uşak ilinde depremden zarar gören vatan
daşlara ödenecek paralara dair İmar ve İs
kân Bakanından yazılı sorusu (7/126) 3 

Köy İsleri Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletveıkili Sü
leyman Mutlu'nun, Afyon iline bağlı Ki-
liöe köyü yollarının yapımına dair sorusu 

Sayfa 
ve Köy İşleri Balkanı Turhan Kapanlı'nın 
yazılı cevabı (7/38) 480:481 

— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Afyon'un İnsaniye il
çesini Döğer 'kasabasına bağlıyan yolun 
yapımına dair sorusu ve Köy İşleri Baka
nı Turhan Kapanlı'nın, yazıh cevaıbı (7/99) 486: 

487 
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl

maz'in, Aydın'm Germencik ve Söke il
çeleri şuurları içinden geçen Morali-ça
yının ıslahına, ilçe halkının istifade edece
ği bir köprünün yapımına dair Köy İşleri 
Balkanından yazılı sorusu (7/158) 477 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
saldın, Sakarya'da soı baskınından zarar 
gören vatandaşların yurt dışını işçi olarak 
gönderilmesinde öncelik tanınmasına dair 
Çalışma ve Köy İşleri balkanlarından ya
zılı sorusu (7/152) 310 

— Sakarya Milletveıkili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'ya bağlı Sabırlar köyü yo
lunun yapılmasına dair sorusu ve Köy İs
leri Balkanı Necmettin Cevheri'nin yazılı 
cevabı (7/70) 72:73 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
Sivas 'iline bağlı köylerin içme suyu ihti
yacına dair sorusu ve Köy İsleri Bakanı 
Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı (7/43) 70:71 

Maliye Bakanından 
— Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'-

ün, Pazaryeri ilçesinde bir ilfodkulun Zi
raat Bankasına sattlmalkta okluğunun 
doğru olup olmadığına dair Başbakandan, 
Adalet, İçişleri, Mîllî Eğitim ve Maliye 
bakanlarından yazılı sorusu (7/151) 309:310 

— İstanbul Milîervökîli İlhami Sancar'-
ın, İstanbul hudutları içerisinde 6086 sa
yılı Kanuna dayanılarak satılan Hazine 
arazilerine dair Maliye Bakanından yazı- . ; . 
lı sorusu (7/165) 666 

— Izınir Milletvekili Kemal Önderin, 
Türkiye'nin Ortak Pazara geçmesiyle uğ-
rıyacağı gümrük gelirleri kaybının hangi 
kaynaktan karşılanacağına dair seruBU ve 
Maliye Bakanı Mesut Erez'in yazılı ceva- . . 
bı (7/107) 488:491 



Sayfa 
— Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, 

askerlikte geçen sürenin de kıdem, terfi ve 
özlüfe halklardan sayılmasına dair sorusu 
ve Maliye Bakam Mesut Erez'in yazılı ce
vabı (7/91) 484:480 

Millet Meclisi Başkanından 

— DeraEİi Milletvekili Fuat Aveı'nm, 
T. B. M. Meclisi Doktorluğunda bîr tahlil 
lâboratuvarı açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Millet Meclisli 
Balkanı Ferrub Bcrabcyli'nin yazılı cevabı 
(7/148) 231,496 

— Diyarbalkır Milletvekili Hasan De-
ğer'in, Kasımı 1963 tarihinden bu zaımana 
kadar veto edilen ve Anayasa Mahkeme
since iptal olunan kanunlara dair Millet 
M'eclüsi Balkanından yazılı sorusu (7/154) 368 

— İstanbul Milletvekili Telkih Erer'in, 
«Bugün Gazetesi» sahibine dair Mîllet 
Meclisi Başkanından yazılı sorusu (7/184) 778 

— Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Meclise devanı etmiyen üyelere da
ir Millet M'edüsi Başkanından yazılı soru
su (7/183) 778 

Millî Eğitim Bakanından 

— Bîleaik Milletvekili Mehmet Ergül'-
ün, Pazaryeri ilçesinde bir ilkokulun Zi
raat Bankasına «atılmakta olduğunun 
doğru olup olmadığına dair Başbakandan, 
Adalet, İçişleri, Millî Eğitim ve Maliye 
bakanlarından yazılı sorusu (7/151) 309:310 

— Hatay Milletvekili Meb/met Aslan'
ın, Hatay'a bağlı Samandağ kazasına bir 
lise binası yapılmasına ve öğretmen ihti
yacının karşılanmasına dair Mîllî Eğitim 
Balkanından yazılı sorusu (7/128) 3 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
İçel'e bağlı bâzı ilçelerde lise açılmasına 
dair «o-rusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/82) 484 

— İstanbul Milletvekili Hüseyin Do-
lun'un, ilkokullarda olkutulan «Canlı Alfa
be» kitabına dair Mülî Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (7/133) 125 

— Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 
özel yüksek okullarda okuyan öğrencilerle 
bu okullardan 'mezun olanların ha'k ve men-

Sayfa 
faallerine dair Mîllî Eğitim Balkanından 
yazılı sorusu (7/156) 368 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'İn, Trabzon ilinin Esiroğlu bucağına 
yeni bir ortaokul binası yapılmasına dair 
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu 
(7/142) 231 

Millî Savunma Bakanından 

— Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'-
un, Sungurlu'ya bağlı Evei köyünde bir 
vatandaşa intikal eden maluliyet maaşının 
verilmesi İşlemine daîr sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun ya
zılı cevabı (7/79)' 75:76 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nın, Erzurum ve ilçelerindeki asker
lik şubelerine müracaat eden İstiklâl Ma
dalyası alacak vatandaşlara dair Millî Sa
vunma Baflt&nmdan yazılı sorusu (7/131) 125 

— Erzurum Milletvekili Gıyasottin Ka-
raea'nm, İstiklâl Madalyası almak için Er
zurum Askerlik Dairesi Başkanlığına mü
racaat eden iki vatandaşa dair Millî Sa
vunma Bakanından yazılı sorusu (7/149) 283 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Anamur'a bir hava alanı yapılmasına dair 
Millî Savunma Bakanından yazılı sorusu 
(7/137) 125 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engin'
in, Gölcük ilçesinin muhtelif yerlerine çev
rilen telörgü ve duvarların 'kaldırılmasına 
dair Millî Savunma Bakanından yazılı so
rusu (7/125) 3 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Trabzon Askeri Hastanesinden sivil 
halkın da yararlandın İmasına ve yeni bir 
hastane yapılmasına dair Millî Savunma 
Bakanından yazılı sorusu (7/163) 600 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'
ın, Hatay ve ilçelerinin hastane ve doktor 
ihtiyacının karşılanmasına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Balkanından yazılı sorusu 
(7/122) 3 

— İstanbul Milletvekili İlhama Sancar'-
m, Sirkeci - Ataköy sahil yolu üzerinde 
bulunan bâzı kurutuşların sağhğa zararlı 



olup olmadığına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından yazılı sorusu (7/1*68) 666 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak iline bağlı bâzı köylerde görülen 
«Sara» hastalığına dair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âlî Öz
kan'ın yazılı cevabı (7/89) 78:80 

Sanayi Bakanından 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Konserve Sanayiinin gelinmesi için 
yardımcı madde temininin (kolaylaştırıl
masına dair Sanayi Bakanından yazılı so
rusu (7/135) 125 

— Erzincan Milletvekili Hasan Çetin-
fcaya'nın, demir cevherinin rezerv mikta
rına ve mevcut demir - çelik fabrikaların
da kapasiteyi artıracak tedbirlere dair Sa
nayi Balkanından yazılı sorusu (7/175) G66 

Tarım Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Afyon'a bağlı Çiçek-
tepe köyü. halkına verilecek tohumduk buğ
day ve arpaya dair yazılı sorusu ve Tarrnı 
Bakanı llhami Ertem'in yazılı cevabı 
(7/13) 68:69 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Aydın'ın Yenipazar ilçesinde mera 
olarak kullanılan sahanın Belediyece hal
ka yasaklanmasına dair İçişleri ve Tarım 
bakanlarından yazılı sorusu (7/141) 230 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Ege Bölgesinde mevsim şartların
dan zarar gören zeytin müstahsilinin borç
larının faizsiz taksite bağlanmasına dair 
sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Ertem'in 
yazılı cevabı (7/118) • - 84:85 

— Sürt Milletvekili M. Nebil Oktay'
ın, Siîrt'in Sason ilçesi halkına tohumluk 
buğday yardımı yapılmaması sebebine da
ir Tanm Balkanından yazılı sorusu (7/144) 231 

Tioaret Bakanından 

— Adama Müetvekifli Turgut Topal-
oglufrıun, buğday fiyıa-tının: te^bH ve 
Ülanın« dair Ticaret Bakanından1 yazılı' 
borusu (7/181) 730:733 

Sayfa 
— Ank'aıra Milletvekili Osman. Soğuk-

pumar'ın, Füsko - Bftrlük yönetâeiilerinlİnf 
6772 sayıih Kanunun uygulama şekline 
dair 0*»™™ ve Ticaret Bakamı Gürhan Tİt-
rek'inı yaralı cevabı (7/106) 487488 

" — Aydını Mfflletvöküli M. Kemal Yıî-
ımaz'ım, İngiltere'ye ihracedlilenj t a n m 
urrünfllerî!nıîn sıhhi staodartiLarra uygunsuz1 

olduğu gerekçesiyle geri çevırilkme olayı
na dair sorusu' ve Ticaret Bakanı Gürthıanı 
Tirtrek'dn yazıflı cevabı (7/100) 80:82-

— Hatay Mülletvekili Mehmet As
lan'ın, İskenderun ve köylerinde zfrıaatüe 
uğraşanlara verilen 'kredilerin yeterli 
hıale getiriilmıesuıe dair Ticaret Baıfeaamt-
•daıı yazılı sorusu (7/123) 3 

— GazBanltep MiMetvekliflİ Şilnasi' öo-
lakoğan'iouın, 2 . 1 - 3 . 1909 terîMnîdıen: Ti
caret Bakıanlığınklan sorulan yazıll soruya 
halen cevap verilmemesi sebebine dıair 
Ticaret Bakanmdan yazi'h sorusu (7/155) 36® 

— Gaziantep Müetvekîli Şitnıasi Ço-
ltakoğlu'nun, Ziraat Bankasının Gazian
tep Hline bağlı Mçelerdekil ajans ve şu-
befeıArem durumuna dair sorusu ve Tica
ret Bakam Gürhan TâtrekUn yazılı ee^ 
vıaıbı (7/32) 478:480 

— Niğde Milletvekilli Mevlült Oca'kçı-
oğîutouın!, T. C. Zi'naalt Bankası tarafın!-
dan 1962, 19^5, 1366 yıülanndıa Erzunırmv 
Kars ve İsparta illerine hayvancılık i$h; 

yapılan yardıma dair sorusu1 ve Ticaret 
Bakanı, Gürhanı Ttoek%» yazılı cevabı 
( 7 /n i ) m-Am 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— İçel Milletvekili (Mâl KaırçT-
lıfaım, İçel'ini turistJİfe yerHertoHİe, yapılan1 

arsa spekülasyonunun Ön'îenmesine dair 
sorusu ve Turizm ve Tanıtana; Baktaıni1 

Necmettin Cevherî'nin yaızılı cevaıbı 
(7/74) 73:74 

Ulaştırma Bakanından 

— İçel Mületveküli Celâl Kargılı'-
mn, An^nmr'aı bfir hava alanı yapıikna-
aına dair Ulaştırma Bakanındıan yazılı so-
ruıauj (7/137) 126 
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Sayfa 

— Ordu MiaiHveMli Ferda GüÜey'in, 
Ondu Ma& bir hav» alanı yapılmasının: 
dtüşüniülliiıp düşünülmediğine d'air XS$aş-
ıtınma Btakanmdan yazılı sorusu (7/146) 

— SİMOp Mffltetvekiîdî Tevfılk Fikret! 
övatfüa, Devlet Demfiryolaünnea bir s/ahıs-
tan satMiaıİMian arsaya ve ödenen para1 

raHfetarına dair Ba^bafcamdıan sorusu ve1 

231 

Sayfa 
Ulaştırma Bakanı Nahıit Menıteşe'uaııı yıa-
zili cevabı (7/108) • 83:8i 

— Yozgat Milüetvekiîî AbruıHah Baş^ 
tünken DDY. ile D. H. YoUan-nını. iç ve 
dış hatl'arındıa üetrotsiz seyahat edenfere 
dair ısorasu ve Ulaştınma Baikamı Nahit 
Menteşe'n&u yazılı cevabı (7/36) 480 

TASARILAR 

— 6 .. 6 , 1927 tarife ve 1076 sayılı Ye
dek Subaylar ve Yedftk Askerî Memur
lar KanuntuLtiim bâzı maddelerinin. değ%-
ifirifonıesi ve bu kamıma1 bâzı geçici mad
deler eMenmead hakkında (1/309) 310 

— 6623 sayılı Türk Hava Yoldan 
Antenlini OrtoMığı Kanununum 19 meuı 
tmaddesfein değinilmesi ve bu 'kanuna 
gecjioî bir nuadde «Marumjesi hakkında 
(1/211) 90,113:114r121:122,129,148:, 

149,159,179 ;179A86,2fl9 =222 
— 6990 sayılı Aıtatfüırk Üniversite»! 

Kamuıuuııaı ek kanım tasarısı (1/20.) 498 
— 6990 sayril Atatürk Üniversitesi 

Katımnıııuıı geçücd 4 aıcü. maddesinin de^ 
ğistârâmesi hakkında (1/222) 317 

— 6802 sayılı Gider Viengâl'eriı Kam> 
nunumıa ek Kamum. (1/202) 153 

— 6750 aayıh Kanunuın 13 ırcü m'adde-
ainSin değistiAıuesi hakkımda (1/259) 4 

— 6785 sayılı tımar Kanununda bâzi' 
değişiklİMer yapılması hakkında (1/161) TSlt 

— 6023 sayılı Türk Tabipleri Biriliği! 
Kanununa; bir madde efclenımıesi, 1219 sa-
ytEı Tababet ve Şuabatı SanatlaTimm- tar
zı ionasüua dair kamunun: 28, 45, 57 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması 
hafckıada (1/268) 3:4! 

—. Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ok 
Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadro
ları'hakkında (1/166) 21:32 

—> Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı ka
nunlara ek -kanun tasarısı (1/273) 35,731 

— Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/47) 89,324: 

325,345:346,370,427:430 

478 

,65 

— Ankara Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/48) 66,116, 

320,337:338,370,41i :414 
— Ankara Üniversitesi 1970 yılı Büt

çe kanunu tasarısı (1/287) 310,779 
.— Asayişe müessir bâzı fullerin ön

lenmesi hakkında (1/80) 
i—• (Bâzı İktisadi Devlet Teşekkül

lerimin sermayelerinin artırılması hakkın
da (1/275) 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
samı (1/49) 89,325:326,347:348,370,431:434 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/288) 310,779 

— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu (hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine bir maddesinin kal
dırılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin 
ekieıımtsine dair (1/83) 667 

— 5448 sayılı Posta Kanununun 62 nci 
maddesinin değiştirilmesine "dair (1/247) 736:737 

— 5246 sayılı İstanbul Teknik Üni
versitesi Kuruluş ^kadroları Kanunu île bu 
kanuna ek 6033, 7222 ve 333 sayıh ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/262) 4;498 

— 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında 

(1/263) ' . 4 

— 1967 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı (1/197) 611 

— 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/286) 310,779 

—. 1050 sayılı Muhusebei Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi ile 83 neü nrad-
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Sayfa 
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında (1/24) 187:188 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununa ge
çici târ madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 
tariM ve 341 sayılı Kanun İle 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununa geçici üç 
madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 ta
rihli ve 342 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
(1/184) 231 

— Ceylan Kökten'in cezasının affı 
hakkında (1/311) 560 

— Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kamımın 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkındaki 864 sayılı Kanunun 
ek 5 ncİ maddesinin (A) fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında (1/306) 368 

•— Çiftçi mallarının korunması hak
kında (1/277) 65 

— Çiftçilerin T. C. ZSraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksiti endirilmesi hakkında 
(1/151) . 80,791:815 

— Devlet Hava Meydanları işletmesi 
G-enel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasansı (1/51) 35,116,319: 

320,335:336,370,407:410 

— Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı (1/289) 310,780 

f— Devlet ihale Kanunu tasarısı 
(1/260) 4,737 

— Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında (1/157) fi67 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasamı (1/52) 66,320:321,339:340,370,415,418 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 
(1/276) 65 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/290) 310,780 

— Devlet Malzeme Ofisi Kuruluş ka
nun tasansı (1/314) 778 

Sarf» 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/291) 310,780 

— 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı 
hakkındaki Kanunun geçici 1 ııci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(1/199) 153,373:374,469:470,501,542:545,667 

— Ege Üiversitesi 1968 bütçe yılı Ke
sinhesap kanun tasansı (1/278) 65 

— Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasansı (1/292) 310,779 

.— Enver üzen'in eezasmm affına 
dair (1/326) 779 

— Et Endüstrisi Kurumu kuruluş ka
nunu tasarısı (1/315) 778 

— Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kamun tasansı (1/181) 666 

— Genel Muhasebe kanunu tasarısı 
(1/33) 785:786 

— Genel Nüfus Sayımı Kanunu ta
sarısı (1/86) 99:100 

— Gümrük ve Tekel Bakanlığının ku-
nıluş ve görevleri hakkındaki 2825 sa
yılı Kanunun bâzı •maddelerinde deği
şiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine, 2825 sayılı Ka
nunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 sayılı 
kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele 

sınıfı memurlan teşkilâtı hakkındaki 
3944 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve 'bâzı maddelerinde değişik
lik yapılmasına, Tekel Genel Müdürlüğü
nün kuruluş ve görevleri hakkındaki 4037 
sayılı Kanunla, bu 'kanuna bağlı uetvel-
lerde değişiklik yapan 6939 sayılı Kanu
nun bâzı maddeeriyle bâzı kadrolarının 
kaldırılmasına dair (1/139) 185 

— Harlı okııllan kanunu tasarısı 
(1/160) 153 

— Harcırah Kanununun 50 ncı madde
sinin 1 numaralı bendinin değiştirilmesi 
hakkımda (1/261) 4 

— Hudut ve 'SanliMer 'Sağdık Genel Mü
dürlüğü 1968 bütçe yılı Keıs&rilıesaıp kanun 
tasarısı (1/285) 185 
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ı— Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/293) 310,779 

— Halil Çelik'in cezasının affı hakkın
da {1/312) 560 

—- Harcırah Kanununun 50 nei mad
desinin 1 numaralı bendinin değiştiril
mesine dair (1/261) 317:318 

— Hudut ve Sahiller Sağbfc Genel 
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı (1/294) 310,780 

— 2510 sayılı Iskatı Kanununa elk 
kanun tasarısı (1/152) 231,521 £37,554,565, 

595:596,605,613:616 
— iktisadi ve Ticari Il-om-Ier Akademi

leri 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/297) 310,779 

— Istanbujl Teknik üniversitesi 1968 
bütçe j"]lı Kesinhesap 'kanunu tasarısı 
(1/283) 153 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/296) 310,780 

— istanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/279) 65 

— istanbul üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı d/295) 310,779 

— izmir Yüksek Teknik CKkuıl ile 
Yüksek Tekstil Teknik Okulunun Ege 
Üniversitesine bağlanması (1/266) 4,41:42 

— Jandarma Kanununda değişiklik • 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
(1/228) 42 

— Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine 
bağlı fabrikalara mütedavil sermaye tah
sisine dair 7356 sayılı Kanunun 4 ve 8 nei 
maddelerinin değiştirilmesine dair (1/265) 4 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1.966 
'bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/63) 66,322:323,341:342,370,419:422 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yıh Bütçe kanunu tasansı (1/298) 310,780 

— KÖy işleri Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkında (1/310) 560 

— Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu Kuruluş kanunu tasarısı (1/316) 778:779 

— Mal sandıklarınca ödenmekte olan 
•emekli, dul', ve yetim aylıkları ile benzer-
erinin T. C. Emekli Sandığınca ödenme
sine dair (1/250) 318 

Sayfa 
•—• Menkul kıymetler ve kamfbayo bor

saları kanun tasarısı (1/308) 498 
— Millî Eğitfon Bakaıdığı Kuruluş kad

roları ile merkez kuruluşu ve görevleri 
haiklkında'ki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapiılımasına dair 2 . 7 , 1962 tarihli ve 58 
sayılı Kanuna ok kanun tasansı (1/203) 153, 

212:214 
— Mîllî Eliitim Bakanlığı merkez ku

ruluş ve görevleri hakkında 2287 sayılı 
KaiMimın 4, 5 ve 6 nei maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında (1/205) 153,214,218, 

318,371,501:520 
— Millî Savunma Bakanlığı görev, yet

ki ve teşkilatı hakkında (1/182) 667 
— NaJkldî Tazminat Kanununun 653Ö 

sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 nei madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bîr 
ok madde eklenmesine dair (1/268) 4 

— Noterlik kanunu tasarısı (1/92) 731 
— Nüfus Kanunu tasarısı (1/93) 99:100 
— 19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı 

Kaımınun verdiği yetkiye dayanılarak ka
tılmış olduğumuz Milletlerarası Para Fonu 
AnasÖzl eşmesinde değişiklik yapılmasına 
dair Anlaşmanın uygun bulunduğu hak
kında (1/1) 00,137:130,159,180:181,186, 

223:226 
— 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 

Uçuş Hiametleri Tazminat Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
(1/186) 45:59 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
tbütçe yılı Kesinhesap kanunu tasansı 
(1/65) 89,326 £27,349 =350,370,435:438 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/66) 89,327:328,351 =352,370,439:442 

— Orman Genel Müdürlüğü 1970 
yıh Bütçe kanunu tasarısı (1/299) 310,780 

— Osman Nuri Vuıral'ın cezasının affı
na dair (1/327) 779 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 
bütçe yıh Kesinhesap kanunu tasarısı 
{1/68) '66,323 =324,343 =344,370,423 =426 
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Saffa 
•— Petrol Daireli Başkanlığı 1967 

bütçe yılı Kesınhesap kannın tasarısı 
<l/69} 89,328:329,355 =356,370,447:450 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 
Bütçe 'kanunu tasarısı (1/302) 310,780 

— Posta Biriktirme Sandığı Kanunu 
tasarısı (1/271) 449 

— Romanya'da millîleştirme tedbirleri 
veya buna benzer kanuni ve idari diğer 
tedbirlerden zarar görmüş Türk, mal, hak 
ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 
(1/305) 310 

— Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kuruînvu 
Kuruluş kanunu tasarısı (1/317) 779 

ı— Sendikalar Kanununun bâzı mad
delerimin değişti rilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31nci maddesine bir bend ek
lenmesi hakkında (1/194) 716 

— Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı (1/307) 498 

— Silâhlı Kuvvetler Yüksek Kumlu
nun 'kuruluş ve görevlerine ait kanun ta
sarısı (1/272) 4,159:160 

— .Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygrcın bulunduğuna dair (1/153) 231 

— Sosyal Hizmetler kurufiııu kuruluş 
kanunu tasarısı (1/281) 89 

— Su kaynaklarımın kullanılması hak
kında (1/313) * 622 

— Sümerban'k kuruluş kanunu tasa
rısı (1/284) 153 

— Süt Endüstrisi Kurumu Kuruluş 
kanunu tasarısı (1/318) • 779 

— Tabiplerin Meslekî Pratik Tatbikatı 
hakkında (1/264) 4 

— Tarım Bakanı ilhamı Eıtem'in, 
1/277 eaas sayılı kanım tasarısı (1/277) 100 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kaınurı tasarısı 
(1/130) 89:90,330:331,359:360,371,455:458 

— Tekel Genel Müdürlüğünüm 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/70) 90,331:332,36i =362,371,459:462 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/71) 126,332: 

334,363:364,371,463:4f>6 

Sayfa 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1968 bütçe 

yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/280) 65 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yıli 

bütçe kanun tasarısı (1/291) 780 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı 

bütçe kanunu tasarısı (1/300) 310 
— Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve 

görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanu
nun bâzı maddeleri ile 4896 sayılı Kanu
na bağlı (2) ve 6939 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvellerin değiştirilnnesi ve 
4036 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hatokmda (1/147) 153 

— Telsiz Kanunu tasarısı (1/37) 42 
— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 

3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/234) 622 

— Toprak ve tskân İşleri Genel Mü
dürlüklerinin birleştirilmesi hakkımdaki 
5613 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/274) 35,477:478 

— Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsu
bay Nasp Edilenlere giyecek ve teçhizat 
verilmesi hakkında (1/269) 4 

— Türkiye Azot ve Gübre Sanayii 
Kuruluş kanunu tasarısı (1/319) 779 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 30 Nisan 1964 tarihlî .Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin değiştirilmesi hak
kında ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında (1/309) 498 

— T. C. Ziraat Barikası Kuruluş ka
nunu tasarısı (1/320) 779 

— Türkiye Demir ve Çelîk işletmeleri 
Kuruluş kanunu tasarısı (1/321) 779 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı (1/154) 368,587:594,626:663,676: 

686,686:713,786:791 
— Türkiye înşaat ve Tesisat mütaah-

hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı 
(1/270) 4 

— Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin ve Nihai Protokolün onay
lanmasının uygum bulunduğuna daîr 
(1/282) 89 

— Türkiye Şeker Fabrikaları Ano
nim Ortaklığı Kuruluş kanun tasarısı 
(1/322) 779 



Sayfa 
— Vakıflar Gtenel Müdürlüğü 1970 

yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/301) 310,779 
— Vakıflar Genel Müdürlüğü vazi

fe ve teşkilâtı hakkındaki kamunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna 
bir fıkra ve ek maddelerle bâzı geçici mad
deler eklenmesine dair (1/238) 306,384: 

393,473,501,550:553 
— Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 

kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit 
muamele yapılması hakkındaki Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair (1/105) 185 

— Yapağı ve Tiftik, Kurun™ Kuruluş 
kanunu tasarısı (1/323) 779 

— Yem Sanayii Kurumu Kuruluş ka
nunu tasarısı (1/324) 779 

— 21 . G . 1927 tarihli >ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununum bacı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı -geçici mad
deler eklenmesi .haklımda (1/304) 310 

—Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/316) 153 

— Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş/in, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
72 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanım teklifi (2/317) 143 

— Ankara Milletvekili Kemal Atanıan'-
]n, Türkiye Büyük Millelt Meclisinin ab
usunun 50 nei yılı münasebetiyle Cumhu
riyet Senatosu ive Millet Meclisi personeli
ne ikramiye verilmesine dair kanun tek
lifi (2/329) 310:311,968 

— Ankara Milletvekili M. Kemal Yıl
maz ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 1969 tarihli 
ve 7245 sayılı Kanunun 1 nei maddesiyle 
14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sayılı Harici
ye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa eklemen 
maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 
sayılı Kanunun 4 neü maddesine bîr fıkra 
eklenmesine ve 30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad-

— 22 . 4 . 1341 tarih -ve 657 sayılı Ka
nunun 2 . 1 . 1961 tarih rve 203 sayılı Ka
nunun 3 ncâi maddesi ile eklenen madde
nin değiştirilmesine dair (1/267) 4 

— 22 . 3 • 1926 tarih ve 789 sayılı Ma
arif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nei mad
desinin değiştirilmesine dair (1/227) 311 

— 27 . 7 .1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve üç 
geçici madde eklenmesine dair (1/162) 478, 

520:521,565:587,597 =598,605,617:620 

— 150 milyon liralık madenî ufaklık 
para bastırılması hakkındaki Kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair (1/43) 153, 

371 =373,467 =468,501,538:54i 

— Zirai Donatım Kurumu Kuruluş ka
nunu tasarısı (1/325) 779 

ııolar eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/110) 15:17;Ö67 

— Ankara Milletvekili Oğuz Aygün 
ve 48 arkadaşının, Deniz yıpranma kanu
nu teklifi (2/321) 231 

—• Burdur Milletvekili Mehmet ÖK-
bey'in, çiftçi rve köylülerin Ziraat Banka
sına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksite bağlanması hakkında 
kanun teklifi (2/114) 90,791=815 

—• Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, Çırak kalfa ve ustalık kanunu teklifi 
(2/14) 478 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, Ticari işletme rehni kanun teklifi (2/17) 716 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım. 
ve 12 arkadaşının, Kara Avcılığı kanunu 
teklifi (2/53) 101 

— Cumhuriyet Senatosu An'kara Üyesi 
Yiğit Köker'in; çiftçilerin T, C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının taksîtlendirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/2) 90,791=815 

TEKLİFLER 
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Sayfa 
— Cumhur iye t Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker ' in, i s tanbul Üniversitesi Cer
rahpaşa Tıp Fakül tes inde görevli öğret im 
üyeleri ile öğret im yardımcılarına döner 
sermayeden ödenek ve pr im, yardımcı t ıp 
personeline pr im verilmesine dair kanun 
teklifi (2/342) 601 

— Cumhuriyet Senatosu AnOtara Üyesi 
Yiğit Köker ' in, i s tanbul Üniversitesi rku-
rulus. kadro la r ı hakkındaki 5247 sayılı Ka
nuna ek k a n u n teklifi (2/341) 601 

— OumJhuııriîyıet Senatosu (C. B. Seçilen 
üye) tâ. H idaye t Aylıner ' in, Medeni Kamı-ı 
n u n 107 nci m&didesdn&ıı dıeğiştirolmetsi 
haMönda k a n u n teklifi (2/325) 306 

— Cumhumyıe'b Henıaıtosıu Kontenjan 
Üyesi R&gıp Ün<er%, Medeni 'Kanununu 
253 neü ım^des in in d e ğ i ^ r i l m e s i halktkın1-
d a hatmi tefkflifii (2/98) 116,139:147 

— CranİHiriyeıt Scmettosu Kontenjan 
Üyesi Zer in Tüzünı%ı t Millî £gnt£m. Bıa-
tfcanllığı oıtesleikî vıe tekn ik öğretim «okul-
l a n öğretmteaılterünıJttı dnıtılbalkı halkfkındalki 
1064 sayılı K a n u n u n 1 neti unaJdidestae 2 efk 
imalde ilavesine ve geçiei tmıaddesinin de-
ğiştirdLm.'ösiııe da i r ikamın tejküiifd (2/4) 17:21 

— Guınhuri.yeit Senatosu Kontenjan 
Üyesi Zerin Tröün 'ün , 874 sayılı Kamnı-
tran 1 ned ımaddıesindıe İbir değûşiMilk ya
pılmasına d&ir k a n u n tekflifli (2/312) 65 

— CumhuHiyot Senatosu Çanmlk/kıaJıö 
Üyesd Nıahiît Aflttan'm, 5682 sayılı Pasapor t 
Kanununsun' 13 n c ü (maddesinin Üçüncü 
•fı'kpasınaîn değişjtMlmıesine ıdanr kamın tek
lifi (2/347) ' 71*9 

— Cumhuriyet Senatosu İdare Âmdırle-
ıtinrih, Oamhuriyet Semattosıu Mıari teşki lât 
Ikanunu taldiffi (2/309) 35 

— Outnlhlriyftt Senaitbsu fetonl>ul Üye-
si Mebrure Afcsoleyln, 1101 sayılı Ennekü 
Sandığı K^jMinaıınıan <ek 3 neü ımıaddes&nfc 
bir fıkra, efkleıumesi hakkımda Ikamun tek
lifi (2/299) 4 

— öujmhuTtıytelt Senatosu is tanbul Üye
si M ^ r u r e AikBofey^in, 1145 eayilı Kamu
n u n 2 nci ımıaddesmin 3 neü fıkrasının 
d'ejftjtMıloncsıi hakk ında kamun teklifi 
(2/302) 4 

SayfM 
— Cumhuriyeti Senatosu Istanibud Üye

si Mebrure Aksoley'in, eflllenndıe sağlük 
muayene üişi hulunımıyan l&tiMâl Madial-
y a k Muharip Gmileı ie d iğer Muhar ip Gta-
aiıle;re M i l î Savunuma Bakıattılığınea Sağitfk 
Muayene Fiş i vöriteıesi hialkfciTiKİa kamun 
teklifi (2/301) 4> 

— Cumhuriyıeltt Senatosu İs tanbul Üyesi 
Mebrure Alksoleiyftni, Millî Eğit im Bakan-
lığı Mc ı f e s ve Tteşra TeşklMtuıda gaılaşam 
meıııısurılanıı untalaiş. ve İnt ibaklar ının yıapıft-
tnıası hakjkında Usanan telldifi (2/303) 4 

— Oumhurriyeıt Senatosu Istamfbıul Üye-* 
si Mübrure Aiksoley'in, 15 . 1 . 1943 gün 
ve 4397 sayilı Maaş KJamıunuma >elk Kanu-
ntuı 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı Kamun
la dıeğıişik birimci maddtesinıe b i r f ıkra lüe 
kanıuma Mv geçici mıadde etkI«ııniieBÎiKe da i r 
ikamın teklifi (2/245) 622 

— Cumhuriyet Senatosu ktamlbul Üye
si MeuTmre Aksoiey ve 2 arkadaşının 5434 
sayrln T. C, Emekli Sarıldığı Kanununa ek 
42 sayılı Kamum gaçici bir (madde dkleııı-
mesmıe da i r kıanun teklifi (2/300) 4 

— Oumhurîyeıt Seraaıtıotsıu febaribtuıl Üye
si Mebrure Aksoiıey ve 13 larkJadıaşımn Mil
lî Eğitim Balkamlığı .MesMd vte Tdkrrilk öğ
retim ıcılkjuillan öğretaıenılerinftu intı'bafl.a 
haiklkundaki Kanuna ek laanuu teiklifi 
(2/151) 17:21 

— Cumhuriyet Senatosu i s tanbul Üye
si RMat öztiipkelîııe'nün, P T T personeliııiiiu 
bir kttsinı hizmetlerinin kıdonılerine sayıl-
ıması halkkmda tkanun teklifi (2/19) 237: 

238 

— Cuimhuriyet Senatosu İs tanbul Üye-
üJi Rifat öztÜHilsçme'miın, Mai î Hâkimiyet in 
Kuıniı'lu-şunun 50 nci yı ldönümü münase
betiyle TüıMyıe Büyük Milfeıt MedSısi per-
soncüinıc 750 lira t u t a r ı n d a ikramiye ve-
rihnceJİnle daÜr (kanun tekliffi (2/330) 477 

— Ouımihuriyçt Senatosu i s t anbu l Üye-
sli Rifat öztürkçİDie'ııân, Tabip ve şuabaı-
tan (Yardunoı sağlat peırsonelinBn) seır-
best veya ücret l i oılarak çalıştıkılaırı süre
nin 3 /4 n ü n terfi ve (kıdemlerinden s a y & 
iması halıikınlda kanun teklifi (2/311) 65 
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3lf* 
— Ouıınıhuriyet Senatosu İstanbul Üye

si Kî fat Ö^türkçiıite'nıin, Tıp dak meslekle
ri hakkımda kanun (teklifi (2/315) 126 

— Ouırmhuriyet Senatosu İstanbul Üye-
sî. Rifat Öztürkgine'rııtn, Türktiyıe Cumhu
riyeti Em^kJi Sandığı Kanununutı bâzı 
madıdelieri'ni değiştiıtitaıesi vo bu kanuna 
bâzı ,mıaddeJer lifle bâzı fıkralar ekflenımıe-
si hakkındaki 15 . 7 . 1965 tarih vo fi70 sa-
yıîa Kanunun âMnci, üçüncü,. aUtmcı ım&cV 
delerinin değâştirilmesi hakkında Ikfamun 
teklifi (2/322) 231 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul! Üye
si Rifat Öztünkçinc'nün, 3 8. 6 . 1938 tadili 
ve 3512 sayoila Cemiyetler Kanunumun 13 
neü ımaddcsinin değiiştıiriîmıesi hakkunda 
kanun telcîifi. (2/310) 65 

— Cumihuıûydt Sûtıatotsu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nu&ret Tuna'nm, Dcvfeıt Or
man İzlenmeli erinlden ve kereste fabtiika-
laron&an satılan orman maltlarından be-
JLediyeler için hisse alınması hakkımda 
kanun teklifi (2/339) 650 

— Cuımıhuıriyet Senatosu Malatya Üye
si Haımıda özertin, 3656 sayılı Devitet Me-
muriıatrı Ayfhblaranın Tevhit ve Teadülüne 
dıaiır Kamunun 3 meü maddesine bir fıkna 
dMenmıesine dair .kanun teklifi (3343) 601 

— Cumihuıriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
M-ehımet özgıüneş ve 2 arkadaşının, Mülî 
Hâikimiyıetin kuruLuşunum 50 raci yalı mü-
nasebe tüyle Cumhuriyet Senatosu ve Mili. 
Jet Meclisi mcmnw ve hizmetlileri ile gö-
rcvSîltirine birer maaş tutanında ikrami
ye veriletmesine dair kamın teklifi (2/327) 

368 
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Suphi Karamaın'ın, Türkiye Büyük MÜH 
leit MeclM Dirinci-^Dönem miletvefciMerS 
ûıle Kuırtuiliuş Savaşına katıJımış olanltlara, 
bunların esteri vo çocuklarına çesitl ka* 
namlaıüa bağlanmış olan, vatani hüsmıet 
aykküaııınıın yüzde yüz oranında artırıl
masına dair Kanun teklifi (2/337) 557 

— Denizlili MLlKetveüdli Fuat Aveı'nan,, 
-Milılî Eğitin Bakanbğsnım 17 . 9 .1949 gün 
.ve Talim ve Terbiye Dairesi 912/2588 sa-
ydlı genelgesi Idolayısiyfte üsselerde dört 

Sayfa 
yıili okuyan nnemitur, hizmetli ve subayla
ra biir yıl-ikıdam verilımesinc ıdair kanun 
tükıli'ffi (2/326) 306 

— Diyarbakır Milletvekili Neamcittfttı 
Gönenç ve 52 arkadaşının, 5434 sayılı T. 
C. Erroekilli Sandığı Kanununun 98 ve 99 
ncu mıaddıelûribin değîştiıti,lım<esiınıe dair 
kanun teklifi (2/344) 601 

— lîlıâağ Milletvekili Ömer Faruk Sa-
uaç'iin, Ks'ki Hatay Cumhuriyeti Mület 
McölSsirıldci, Hatay Devlletinin Tüulkiye 
Cumhuriyetine iltihak kararına müspet oy 
veren milMetvekilfeırkııe birar Istlkllâl Ma
dalyası verilmesi hakkında kanun tofcîifr-
ffî (2/345) 622 

— Türzuıtnım Milletvekili Cevat önıdetf 
ve 9- arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlu 
(1) sayılı cetvelde kadrolar eklenmesi ve 
Vtatüirk Üniversitesinde kurulacale Teknoı-
Vvji ve Kv EkoMOtmisti Araştırıma ve Ya-
yı/tn Enstitüsü 'iüfo Kürk Hayvanları yetişe 
tirane vte Yayım Çiftliği l$leltmesi hakkın
da kamın tdkffifl (2/54) 185 

— Esiki İstanbul Milletvekilli Kaya 
öısdomir'in,, 931 sayılı Is Kanununun 5 nefi 
ımaddösinitn değiştirömıesi ve bu ikanunıa 
bâzı hükümler iü'âve «dâlmesil haJkfkınıda 
kanun tekidi (2/186) 14: 

15,42,101:113 

— Eskişehir Milletvekili ismet Angı 
ve 9 arkadaşının Silâhlı Kuvvetlerde görev
li muvazaaf veteriner hekimlere de tazmi
nat verilmesi ihakkında kanun teklifi (2/18) 114: 

116,129:137 

— Eskişehir Milletvekili İsmet Angı 
ve 19 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı 
Meslekî ve Teknik öğretim okulları Öğret
menlerinin intibakı hakkındaki 5 . 7 . 1968 
tarihli 1064 sayılı Kanunun birinci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/61) 17:21 

— 'Gaziantep Milletvekili Lûtfi Söyle
mez ve 43 arkadaşının, (-taziantep Teknik 
Üniversitesi kanunu teklifli (2/333) 556 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz ve 11 arkadaşının, T. C. Ziraat Ban
kasının tarım üreticilerinde olan alacakları-
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Sayfa 
nın töheüinin ertelenmesine dair kantin tek
lifi (2/124) 90,791:815 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
5434 sayılı T. O. Emek'.i Sandığı 'Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/215) 622 

—• İdare Amirlerinin, 21 . 2 . 1967 ta
rih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda de
ğişiklik yapılması ve bu kanuna geçici 3 
madde eklenmesi hakkında kamın teklifi 
(<2/289) 311,378:384,378:384 

— İstanbul MÜletvekili îühami Sanear 
ve 15 arkadaşının, Havb okulları (kanunu 
teklifi (2/142) 153 

— İstanbul Milletvekili İsmail Arar'ın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
Teşkilatı hakkındaki 13 . 1 . 1950 gün ve 
5509 sayılı Kanunun 231 sayılı Kanunla 
değişik 1 nei maddesine bir fıkra eklenıme-
sine ve aynı kanuna bağlı (2) saydı cetvele 
ilâve yapılmasına ilişkin kanun teklifi 
(2/313) 89 

— tstanbul Milletvekili tsmail Fafckı 
Tekine!'in, 6136 laayılı Ateşli silâhlar ve bı
çaklar balkkındaki Kamına 1 madde efelen
mesine dair kanun teklifi (2/350) 730 

— İstanbul Milletvekili Kaya özdemir'-
in, 931 »ayılı îş Kanununun 5 nci maddesi
nin değistiriknesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve eddlmesi hakkında kanun tek
lifi (2/186) 14:15,42,101:113 

— 'İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan-
ın, 5434 sayılı T. IC. Emekli Sandığı Ka
nununa 23 . 8 . 1965 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesiyle «klenen ek madde
nin birinci fıkrasının değiştirilmesine, da
ir kanun teklifli (2/176) «22 

— İstanbul Milletvekili Orhan Eyü-
iboğlu'nun, spor kulüpleri isimleri ile müş
terek bahis (Spor - hoto) tertibi hafcfcmda 
kanun teklifi (2/304) 4 

—. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kapıcıların îş Kanunu kapsamına alınması
na dair 'kanun teklifi (2/186) 14:15,42,101:113 

— tstanbul MületvçkiH Reşit ÜlkerHn, 
Parasız Halk Plajları açılması hakkında ka
nun teklifi «(2/384) 556:557 

S*yf» 
— İstanbul MHetvekilıi Reşit Ülker'in, 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf ve-
teriner [hekimlere de tazminat verilmesi 
lıakkında kanun teklifi (2/157) 114:116,129: 

137 

— 'İstanbul (Milletvekili Reşit Ülker -ve 
49 arkadaşının, seçmen yaşının 21 den 18 e 
indirilmesine dair kanun teklifi (2/340) 560 

—. İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'ın, 
274 sayılı Sendikalar Kanununun bir kı

smı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
•kanun teklifi (2/287) 716 

— İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si-
gortalar Kanununun 123 neü maddesinin 
değiştirilmesine dair karnın teklifi (2/323) 231 

— tzstndr -Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 9 arkadaşının, 195 sayılı Kanunun 
5 nci 'maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/308) 5 

— Kastamonu Milletvekili Hasan Tos-
yalı'nın, Zirai kredi borçlarının beş yıl vâ
de ve taksite bağlaraması hakkında kanun 
teklifi (2/1&6) 90,791:815 

—• Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Sami Turan'ın, Onman suçları Af kanu
nu teklifi (2/348) 716 

— Kastamonu Milletvekili S-abri Kes
kin ve 2 arkadaşının, 6831 saydı Onman 
Kanununa bir madde eklenmesine dair ka
nun tekidi (2/22) - 185,393:406 

— Kastamonu Milletvekili Salbri Kes
kim ve 224 arkadaşım, T. O. Anayasasının 
131 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/66) 231,247:275,292599 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut'
un, tşçi Yardımlaşma Kurumu (ÎYAK) 
kanun teklifi (2/295) 160:161 

— Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy 
ve 34 arkadaşının, Belediye 'Gelirleri Kanu
nu teklifi (2/328) 310 

— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'-
mm, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir
likleri hakkında kanun teklifi (2/194) 100 

— .Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
12 ankadaşıram Bağcılığımızın anodernleş-
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tirilmesi ve bağcılığınızın kalkındırılması 
hakkında kamım teklifi (2/193) 231 

— Manisa Milletvekili Selçuk Oümüş-
paîa ve 8 arkadaşının, 5044 sayılı Askerî 
okullar öğretmenleri 'Kanununa ek kanun 
teklifi (2/349) 730 

— Maraş Milletvekili Atillâ İmamoğlu 
ve 10 arkadaşının, Serbest malî müşavirlik 
kanunu teklifi (2/1:30) 187 

— Mardin Millctvakili Esat Kemal Ay-
bar'ın, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar hakkındaki Kanunim 4 ncü madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve 
bu kamuna geçici bir madde eklenmesine 
dair (kamum teklifi (2/351) 731 

— Millet Meclisi 'idare Amirlerinin, 
21 . 2 . 1907 tarih ve 832 sayılı Sayıştay 
Kammunda değişiklik yapılması ve bıtka-
rouna geçici 3 madde eklenmesi hakkında. 
kanun teklifi (2/289) 311,378:384 

— Niğde Milletvekili M. Nuri Koda-
manoğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı Mes
lekî ve teknik öğretim okulları öğretmen
lerinin intibakı lıalkkmdaki kanuna ek 
kanun teklifi (2/131) 17:21 

— Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 
arkadaşınım, 5590 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir (geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/324) 283 

— Ordu Milletvekili (Ferda Otüley ve 
10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkında kamum tcMifi (2/305) 4 

— Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'niıı, 
442 sayılı Köy Kanununun 2491 sayılı Ka
nunla değiştirilen 19 neu maddesinin bi
rinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması
na ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/307) 5 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 16 arkadaşımın, 274 sayılı Sendika
lar Kanunumun 2 nei maddesinin değişti
rilmesine dair teklifi (2/84) 716 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 19 arkadaşının, Emekli Sandıkları 
ile Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigorta-

Sayfa 
lan kanunlarına tâbi hizmetlerin birleş
tirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 tarih ve 
228 sayılı Kanuna, 28 .1 .1970 tarih ve 1214 
sayılı Kanımla dklonen geçici maddeye iki 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi 
(2/306) 5 

— Sakarya Milletvekili Yaşar 'Bir'in, 
926 sayılı Tıürk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun geçici 18 nei maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair 'kanun teklifi 
(2/336) 557 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kamumauıun ,gcçiei 18 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Ikanun teklifi 
(2/335) 557 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alps-
lan ive 21 arkadaşının, 1632 sayılı Askerî 
Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair ıkanun teklifi (2/388) &60 

—• Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 22 arkadaşımın, 205 sayılı Ordu 
Yardımlaşma Kurumu Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili kanun 
teklifi (2/346) 622 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Çay teşkilât kanunu teklifi (2/36) 100: 

101,161 

—• Trabaon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumumun 
bâzı Yengilerden ve bütün hare ve resim
lerden muaf tutulmasına dair kanun (tek
lifi (2/276) 42:45,60 =61,101,117:120 

— Trabaon Milletvekili -Sclâhattin 
Güven ve 18 arkadaşının, Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumumun bâzı vergilerden ve 
bütün hare ve resimlerden muaf tutulma
sına dair kanun teklifi (2/239) 42:45,60:61, 

101,117:120 
— ffrabaon Milletvekili Neeati Çakır-

oğlu'num, 2161 sayılı Askerî tzin Kanunu
na ek kanun (teklifi (2/331) 477 

— UşaJk Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu^ıun, teklifi (2/178) 311 

— 354 Türkiye IBüyiik Millet Meclisi 
Üyesi tarafından verilen Türkiye Cumlm-
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riyeti Anayasasının 73 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve Anayasaya geçici bir 
madde eklenmesine dair kainin teklifi 
(2/318) 153,185,238:247,289:292,300:303 

— 346 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyesi tarafmd&n verilen Türkiye 'Cumhu
riyeti Anayasasının 131 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair 'kanun teklifi (2/319) 153, 
231,247:275,292:299 

Sayfa 
— 308 Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Üyesi tarafından verilen Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 143, 144, ve 145 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/320) 

— Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
tiirk ile 4 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununum 4 ncü maddesinin (e) bendinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/140) 

153 

TEZKERELER 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı teskereleri 

— 6964 sayılı Kamunun 20 noi maidlde-
si 1 nei fıkrasının iptali edildiğine dair 
(3/229) 12 

— 1145 sayılı Kaaııawııı bâzı ımıadde ve 
fıknalannan iptal odildiğtiııe <dair (3/255) 369 

— 931 sayılı iş Kamumu ite 1225 ve 
] 248 sayılı 'kanşunılaınm iptaıl cdiiLdiğinö 
dnir (3/273) 785 

BaşbaJkanlık tjeztoemelfeTli 
ÇeşfctÖi iştiler 

— Ouırihıurtraşfkianının Bamanya'yıa ya
pacağı (Heemî ziyaret sınasurada (kanıdil>eri'nso 
reMsat odiec-dk heyete Konya Mililıetvte-
ksili Muıstıafia Uatünidağ ve Vefa Tamr'm 
katılmaları htalkkımıda (3/250) 317 

— Teksel Genel MüdüıÜüğiiMiJn 1962 
mıalî yılı döneır scr-maıye hesaplarına ait 
1962 yılı bilançosu ile 'murakıp raporıtnıum 
sımTiMnğiHi'a dair (3/118) 89:90,330 :33i,359: 

360 
— Tekel Gendi Müdürlüğünün 1963 

yılı döner seramyc hesaibıraa «ât hitân!<?o alo 
uzman murakıp napoııumun mımufl'duğıma 
dair (3/120) 90 

— Teikel Genel. MüdÜTİüğunriin 1364 
yılı dömera eıımaye hesaplarıma ait 1964 
yıüı bilânçosunıam isunulduğuna dair 
(3/161) 126,332:334,363:364 

Gfiriveırme teteKteri. 

— 6990 sayılı AltoîtKMk Üniversitesi 
Kanununa efe kanlun Uasıansının geri gön-

716 

498 denilmesine dıair (3/259) 
— 6990 sayi.li Atatürk Üniversitesi 

Kaaıunuınun gecioi 4 ncü mıaıddesiınin de-
ğtiştıili'itmesi haMcındaki 'kamun tasansının 
göriverilim'esine Idıaıir (3/252) 317 

— 5448 sayılı Posta Karaununun 63 
nei .nuaddesindıı d«ğâştirilmeahTe dıaıir (ka
nam tasarısının geri güaıdeııilmıasin'C dair 
(3/268) 736:737 

— 5246 sayılı İstanbul Teikmûlk üniver
sitesi (kuruluş feadnakn Kan-unm .ile "bnı ka* 
nuna -efe 6033, 7222 ire 333 sayılı ikaımmlara 
liftti eotveİlilend» değişiklik yapılması 
hiakıkımlmlki kanun tasarlısının geri gönde-
nilnıadne dair (3/260) 498 

— 1967 bütçe yılı KesfiriheBap hanftı-
ntı tasarısının geri gönderilunıesiııte dair 
(3/264) 611 

— Devlet İh ak kanunu tasarısının 
•fceri gönderilmesine daâr (3/269) 737 

— Gonel Muhasebe 'kanunu tasarısının 
gpııi gönderilmesine dair (3/272) 785:786 

—- Harcırah Kanununun 50 noi mad
d e n i n 1 araımarah bendinin değiştirilme
sinle dair Ikanun tasarısının geriveniliine-
s,Ine dair (3/253) 317:318 

— izmir Yüksek Tdkniik Oku'lu ile 
Yii'lracik Tekstil Teknik Okulunun Ege 
tlnliversitesine bağlanması hakkındaki 
kanun tasarısının geriverihmesîrae dair 
(3/232) 41:42 

— Jandarma Kanunumda değişiklik 
japıTrnası hakkımdaki ıkanun tasarısının 
gerive-rilırnesiftc dair (3/231) 42 

(Cflt : 4) 

http://sayi.li
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•—• MaİMand»klanıKül ütk'mvM'İUıtc- olan 
•r-ıui'lklıi, cUıI ve yetim aylılkları ile hemzer-
h-ritıiıı T, O. .hJm.nkli &;>jndtğınea ödraıme-
«iınr> .dili)' (ka.ii.un tasarısımın -gftiTİVûrilımesi-
ıı« daif (3/2T>4) 318 

-~ f-'ıilâhlı Kuvvetler Yitecık Kumulu
nun ikumluş w görevlerine ait ikamın ta-
'Siirısuım ;gi'ii yıönd^ıİLüursiııe dair (3/241) 159 

ölüm Cezaları 

— Bartın ilçrat Tuzttulai' köyü Jıaırc 
ıl/5, dilıt 19, «sayfa 32 klo [kayıtlı Şnlbaıı-
oğlıı, "I küt.İ'celrte.n itlîoğımı, !$ullmt. 1946 Itü-n-
•Lıti. îlhğıılmlu A.kmet İUalı'kçı'mn öliiiim. eo-
jıaütııa çırptı rıl'mam ilıaJWkıH;la ("î/258) 408 

— .IKİ'jcco'ırJııı. G-öfeııya. bıı^a^ının Hımı 
.SültiyınjHi'brty Iriiyii hane 106/2, «süt 10, 
«ayla (>0 ınumarifemitkı ıtüfıus siciline ka
yıtlı Mehmet. Ailioğlu, ŞeHiıi'eVlen !;lloğıma 

-'t , S . .1BÜ0 Tonya - îfcke.nldorli idioğııoılıı 
îlai'i Ah'ın.et 'IVnya'mn iîiliim .oraaısıııa. 
çarptı nlma-a 'hallckııftla (13/233) (15:66 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Ağrı : Mi İlet vekili Abtlıiiîkerönı Baya-
zrt'uı yasama dykıunılm.aızlığının kaklınl-
i'ffisı hakkımda (.11/240) 

— Bitlis J'MUcıtvcIlîiîl.i Zeynel Aıbîd.i.n 
İnaıı'm yaratma dokıtmılmazlığıımı kal
dırılmasına dair (M/257) 498 

—- .11 a r< liri lil'iHotvcikilîi Abcliirra.liim 
Türk'ün, yasama «lokunulmazlığmın kall-

•dıMıiKasum dııir (3/262) 557 

— Ktmya :Mi,lıkivoki,li Neeım cıtlraı Er-
btvkaıı'm, -yasaııı-a diiılaıaıılnn'azlığııım kal-
dn-ılıması haikkuııda (.3/23-1-) 66 

— Mardin MilleıtıveMli AİKİLirraıhim 
Tiiıüöuıı, yasjLiam d.ı>kunulıtıazlığm.iın kal-
•lî-.nhmı-Hi halManda (3/363) 560 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— -(ÎÖ02 «ayıılı Gâdior Vergiletti Ka-ım-
ımtıa dk kaiL'iuı hakkımda 153,188:212,227: 

238,276:270 

Sayfa 
— Cırnıhurbaşkaıu Cevdet öumıay'ııı 

Roıııaııya'ya yapacaiblan -ziya relileri .sıra-
Kıüda IkeıulnJ.cr'ine refaikait ed-ecak «ulan Dış
işleri Tiakaıı.ı İhsan, Sabri GağMıayanıgil'e 
Devlet Jinlkaııı R-efet (SraginUn veikillik 
<(leeegıne dair (3/248) 237 

— •Cuim'hııriycıt Se<ııaffcf>t$u Tunceli Üye
si Aradan IBora ve 5 arkadaşının, 444 ea-
yi'lı Kanmrun birinci ımaddeısîne bir fıkra 
eklenmesi hakkımda kamına dair 11-6,147, 

318 -319,374 £78,471:472,501,546:549 

— Romanya'ya yapacakları retemî zi
yaret .sırasında femlilcıûne Cufmhuıiiyet 
Senatosu Başkanı İbrahim1 Şevkli1 Atasa-
ğum'mı: vekillik edeceğine dair (3/247) 237 

— Vıaaİfe île yurt dışıma gidon.' Dış
işleri Babam İhsan Saibri Çağlayamgireı 
Devlet Bakanı Refet •Seagrâr'in vekiffik1 

etmeğimin uygun görüldüğünle d'atfr (3/326) 99 
(3/270) 736 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkirnter Kurulu KantunuMun 
bâzı m-addleferitıin yeniden düaenlleJiıme-
'Sİne ve bâza mhdrîel'&rimn d'oğişıti'r&limiösi-
ns dıair kanun hakkında (1/210) 73 

Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
— 2/130 esas numaralı kanun. tefcHfİ1-

ıiıîıı kcKmisyoın'l arına havale edilmesâne 
dair (3/243) 187' 

İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— 2/53 etstas sayılı, Bursa1 Milletve

killi Kasını! Onradınr ve 12 ar'kaıda.şıiMfn 
Kara Aveırtığı kantuK tck'liifiniî'n; 1/118 
esas sayıl1! kanım tasarısını ^örii'gım^k' 
kurulan Geçici Kom:İByo.njai havia'te ledil^ 
mdsİtoe dair (2/52), (3/327) 101 

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— 1/190 esaü «M maral* katıum tasa-

nsml görü^miıe'k' ÜKore küru'Ka/ıı G&çjieî 
Komisyonla, 1050 sayılı Muhifisöbei Umır-
mıiye Ka:naı;nunun 50 ııei mısucMesi ile 
83 neit tn'anHcldalnliin, (A) fıkrasmıoı değ'i^-
.tÜrrlmosi hak'kıntlafci kaniim taBarısım-n 
havaieferııe VK; adı geçx>n Geçici Koinlisyo-
nrandare da 2 üye seçilmesine daiı- (3/244) 187: 

188 
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Sayfa 
Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlıkları 

tezkereleri 
— İktisadi1 ]>cvfet- Teşr'fckii İlerinde se-

bcbçvet verildiği icMÜa dlıınan iUnıl" ive-
sivil1, askerî ve resmî raiiessrısHVrJrv d"i'i~ 
le-nın'e kam<plaırv için yapı fan h:tı,ı*aııv:ıhvi' 
kkmusnınd'a/ inceleme yapmak ûmrv ku
rulan Meclis Araştırtmı Komisyonu Jia^ 
kaiii'îığınM^ komSstyiomuı görev sıiı^sicını' 
.19 . 4 . 1970 tarihlinden itibaren- iv; ny 
dahıa uzatıilıtııasına dair teskeresi (3/2ö(i) 369: 

370 
— Millet Mcol'iİM Araştırma İvmiş-

yoınıi! Başkanlığının, 24 . 11 . '1969 tarihli 
9 nen Birleşimde kurulnvasi kabul oh'inaıı 
Amşıtııım'aı Komisyonuna 7 , 4 . 1970 
tarihînden- itibaren 3 ay ti alım mehil ve-
i'îrıa:eain« dair teskeresi (;'!/23W) Kıl 

— Petrol Araştı t m IÎI KitmİMyıınıı l>aş-
kariluğvnm, K'ifcnâİKynmıt1. görev .NÜiT-v.Y.ım. 
7 . 4 , 1370 güllünden ritibaren bir ay dalın' 
uzatulinııaısiınıa (kür tezke resi (3/242) 'lui):J60 

— Sağlık Kuruluşları AroKtmııa. Ko-
mJiısıyou'U Başkanlığının, komisyonum gö
rev süresinin! 3 ay daha. uzatıInKiHina 
claîr tetfkermi (3/240) 12!) 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
— Itir toplantı yılı.nda iki aydan1 Uv/.\& 

izin ajan* İstanbul Miıl'Iieetvekıi li Sa'det-
tin Bilgisi'.-e İkleıı'cğimiY verilin nebine dair 
(3/246) 187 

— Hastalığı sebebiiyDe Isjtaiübi'ri1 Millet
vekili Mehmet AHİ Aybar'a izin veıil-
mesin* dair (3/274) 7£5 

— Sayın; üyeilerden bâzılarına izin ve-" 
ritmesiıne dair (3/230) 12:13 
(3/245) 186:187 
(3/251) îtlS 
(3/271) 735:736 

Sayıştay Başkanlığı telkarileri 
— Artkaaia. Üniversitesi 1966 büıU'e yı

lı KeentıihıeısaiİJiua «ııit genci •uye/uıiıllıik ihitdri-, 
rântiniiıı Miırıafldaığıuaıta dair (3/93) 89,324 :325, 

345:316,370,427:4-30 
— Aıılkaıra Üra-TOrsitesiniıı T%7 'Mirt-

t;e yılı Kıetsiıuhetsaibı im ai t gt'tue! uygun-
kılk 'bikliıııimnmn sutifu)kkığıutııa daıir (3/94) 66, 

116,320,337:338,370,411:414 

Sayfa 
— Beden 'Tteı-tbjyesi lîdıveâ Miklfürlü-

t'iiıi'tiıı 1966 !>ütoe yi.li Jû'MinlıCHaıbınıa 'ait 
fi'ciuir] uyguullulk Mldİriımriniiın sıınıııkluğannıa;-
dair (3/95) 89,325:326,:t47:348,370,43i :434 

— Beden TeHbiyeMİ Gıerad Miidiürl'ü-
ğıMiu 1ÎKİ7 'bütt;*' yılı Kesaıühçaalbıııa lait 
Ki'iifv] nıyguıııluık bİıkkVilmiiHİn sıuımlıdnğıııniffl 
\\aiv (3/265) 716 

— (\-7MI TC' Mallı Kvikıniylk Jş, Yurt
ları DiiiM'i' Mc-if.iiıa.yo Sıaynıantlığınıııı 1963, 
1964, 1965 ve 1966 yılları gturol bilanço- . 
Miıırnıın *u mildin ğğvunia dtalr (3/98, 3/65) 89,328, 

353=354,370,443:446 
— (V»a vip I'dlah Tivlmriyılıe 1§ Yurt-' 

lan di'nueı- seıtm'aıyt»** 1967 yılı bil&nıçıuBU-
i'.ım «ımııl'duğuma dair (3/239) 126 

— Di'vl-tıt Hana Meydanlıan l^lıetınwsi 
(îıııjıel M'iÜdıüııl'iiğıİtıiü'n 1-965 hatibi yıllı 
lCewinluc«albın;t! ıaii!b giemıel mygıuııhıîk 'bildi
rimimin surAiMuiçiMi-ii dair (3/99) 30^116,319: 

Z20J3S& :336,37O,407:41ö 
— Dcv'let Ha\m ATeydnıııdarı lşWttnl«sd 

Grn<4 lliiidlni'liiğitıviiıtı 1967 bütçe yık Kıe-
ırıdütMü'nrn s:,H ^OIK'1 'iıygımloılk büldiini-
liiıiiLin snııuklnğaıım dair (3/266) 71Ö 

— ]>ı-vıİ!i4 H.tı lşloMİ (lıeııel Müdürliüğ'ii-
niın I!)(i5 Mitti:» yılı K<eiMn'hıeısiabma anıt ffe-
neıl uy^nuTİm'k 'iĞtdii'i'nıii-ııliıı «uıııiklruğğuınia 
<l»ıiı- (.1/1(0) 66,320:321,339:3'#0,370,415:418 

— De.vl-Ht, Üretme OifMilkleni öaraeil Mlii-
dünliı^ii -döner «emınıyıesıi 1964 yılı IkııııSo-
lide lırli'iMrinsıuvuıı ısıtn-ııUlıığuım dair (3/261) 557 

— IFndnt ve Salııiller Saığlik Oernil 
Mİkîiirlıİi^iitıiiıı 1968 biitfje yılı Kesinlhesa.-
bıiüi. jv.t ^"twı! ııyıçuıisLulk ilyüdinliııHİnîn B,U-
ısıılnliıığ'una. dadı- (3/236) 89 

— Kaı-ayolları fl'enıcl Miüdüi'1'üğüınfim 
1A66 'biitge yılı TCeısiıUbeaal>ın-a ait gıan'rfl 
ııy>ı>;unılıuık bildiniııninin sıiJilralclıuğTinja da&r 
(-)/ M I ) (M,:«2:323,34i :342,370,419:422 

— Oıi'iYiıı ffeıınNİ. M-M'ü'i'lügüldün 1965-
h"ıt"i' yı.1ii lves,îıdveşfabiftıiîi. ait peıtel ıtygium-
•'lük'bîKlıii'î-ri'Mtiıı MiınnMuŞıına daıir (3/112) 89, • 

326:327,349:350,370,430:438 
— Onmam (foncl M'îikîü.nlıüğ'îüiüıı 1966 

'Hiv'e'i' yı3ı l\<«mılvı«ı!bın!a ait gıemıel ııy-
naııüıılt •bîMiırjm.inıîın sani'uldıığıına clanr 

(3/1 | : Î ) 89,327:328,35i :352,370,439:442 
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Sayfa 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1*966 
htitçe yıiı Keskıhesalbınıa ıait g>omal uy-
gaunhik bâldir'imıiımn suntmlidnığrana dain 
(3/115) 66,323:324,343:344,370,423:426 

— P&trol DainesS Başkanlığının 1967 
hürtçe yılı KesSnlueaafbKn'a ait gmcl uy-
gunMk MMikstaıinin ısunıulldlugumıa daıilı 
(3/114) ' 89,328:329,355:356,370,447:450 

— Betrc>l Dairesi Başİkıanilığıının 1968 
bül&çe yılı Kesfinitoeısaibına radıt gıenert ıuy-
ffumMt bitldMmimn sto#duğııuia ,<lalir 
(3/267) 716 

— Sivil Savanam Fon İşleri Sayımıan-
! ipinim. 1966 yuh hlMneosraııın arunıulidu-

Sayfa 
ğuâa <Mr (3/117) 89,329:330,357:358,871,451: 

454 
— Tefcel Genel MüdÜKİligiinün 1962 

Mitçe yılı Kesiniheöalbın'a 'aâıt uygrunıhılk fail-
dıLı̂ mimin »unaulduğ-umıa dair (3/119) 90,380:381, 

35& =360,371,455:458 
— Telköl <3>ertc-il MMMUğünrim 1963 

bütçe yılı Kasiıuhesalbunıa ait uygnınluk 
MMüriımiriin ıSOTFUİIlduğnınıa >daûr (3/121) 90,331: 

332,361:362,371,469:462 
— Tefkiel Goıneıl Miîdütolİifijöııim 1964 

yılı förahrhi'salbınıa aüt nijyıpjuTiihılk bîıHdli-
Miminin BuırfduğMa <dıatir (3/122) 126,322:334, 

$63:364,371,463:466 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 
27 . 3 . 1970 tarihli 61 neE Birleşime 

ait Tutanak Özeti 4 
30 . 3 . 1970 tariM 62 nei Birleşime 

ait Tutanak özeti 4 
1 . 4 . 1970 tarihli 63 ncü Binlerime 

aüt Tutanak Özeti 4 
3 . 4 . 1970 tartûMii 64 ııcü Barleşime 

ait Tutanak özetti 4 

6 . 4 . 1970 tarihli 65 nei Bîrleşjtmıe 
ait Tutanak özeti 4 

8 . 4 . 1970 tarihli 66 nei Birtlieeimd 
aüt Tutanak özeti 4 

10 . 4 . 1970 terfihE 67 nei Birleşime 
ait Tuunatalk özeti 4 

13 . 4 . 1970 tıarihl 68 nei Birleşme 
ait Tutanak Özeti 4 

1 4 . 4 . 1970 tarihli 69 nıcu BMeşfonle 
ait Tutanak özeti 4 

15 . 4 . 1970 tarihin 70 nei BMeşime 
ait Tutanak özetü 4 

7 . 4 . 1970 Tarihli 71 nei Birffieşipme 
ait Tutamak özeti 4 

34:35 

64:65 

89 

124 i 
125 

152 

183 

230: 
231 

282; 
283 

306 

309: 

367 i 

20 . 4 . 1970 tarihü 72 nei Birüîeşim© 
ait TManıalk özoitn 4 

24 . 4 . 1970 tarihli 73 ncü Birleşııme 
ait Tutanak Özeti 4 

27 . 4 . 1970 tarihli 74 ncü Birleşime 
ait Tutanak Öz*4i 4 

29 . 4 . 1970 tarihli 75 nei Biriteşime 
aıit Tutanak özeti 4 

4 . 5 . 1970 ibanihlli 76 nei BMeşime 
alt Tutanak öaeti 4 

6 . 5 . 1970 tarihli 77 acı Birleşimıe 
ait Tutanak özeti 4 

8 . 5 . 1070 tarihli 78 aıci Birile§iıne 
ait Tuutanak öaoti 4 

11 . 5 . 1970 tarihli 79 tıeu Birleşîime 
ait Tutanak özcıti 4 

1 3 , 5 . 1970 tarihli 80 nei Bilrleçiıne 
rtıit Tutanak özoti 4 

15 . 5 . 1970 tarihli 81 rodi Birfeşitae 
ait Tutanak özetti 4 

18 . 5 . 1970 tarihli 82 nei Birleşime 
ait Tutanak özeti 5 

YOKLAMALAR 
Sayfa 

4 5, 
35,66,90,126,154,185,232,283, 
311,369,478,498,561,601,623, 

667,717,731,781 

368 

476: 

477 

498 

556 

560 

600 

622 

666 

716 

730 

778 

2 



Söz Alanlar 
(Soyadları alfabetik Birasına göre) 

Sayfa 
Taşar Akal (Samsun) - Nevşehir Mil

letvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun, 
dış ticaretimizin KaKkınıma Pl&una ve ulu
sal çıkarlarımıza uygun olUp olmadığını 
araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmeSk üzere bir Meclîs araştırması 
yapılmasına dair önergesi münasebetiyle 176 

Şükrü Akkan (İzmir) - Türkiye Elek
trik Kurumu kamımı tasarısı münasebe
tiyle €35,641:642 

Erol Yılmaz Akçal (Bize) - Türkiye Ço
cuk. Esirgeme Kurumunun bâzı vergiler
den ve bütün hare ve resimlerden muaf 
tutulmasına dair kanun teklifi münasebe
tiyle 44 

— 7245 sayılı Kanunun 1 nci madde
siyle 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşki
lâtı Kanununa eklenen maddenin değişti
rilmesine, 3312 sayılı Kanunun 4 neü mad
desine bir fıkra eklenmesine ve 3656 sa
yılı Kamuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışiş
leri Bakanlığı kısmına^ bâzı kadrolar eklen
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 17 

Kenan Mümtaz Akışık (Bitlis) - 346 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi tara
fından verilen Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 131 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ile Kastamonu 
Milletvekili Sabri Keskin ve 224 arkadaşı
nın, T. C Anayasasmm 131 nei maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 269 =271,295:296 

İsmail Habüa Alaca (Kars) - 6831 sayılı 
Orman Kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 402 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf veteriner hekimlere de tazminat veriU 

Sayfa 
mesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle 115 

— Türkiye Elektrik (Kurumu (kanunu 
tasarısı münasebetiyle 705:706 

Mehmet İsmet Angı (Eskişehir) - 2510 
sayılı İskân Kanunuma ek kamun tasarısı 
münasebetiyle 525,528,529,530,534 *35 

— Silâhlı Kuvvetlerde [görevli muvaz
zaf veteriner hekimlere de tazminatt veril
mesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle 136 

Kenan Aral (Tunceli) • 2510 sayılı İs
kam Kanununa ek kanun tasarısı münase
betiyle 526 .•527,528:529,535 

Beyti Arda (Kırklareli) - Kırklareli'nin 
Dereköy Gümrük Kapısı tesislerinin ya
pılmamasının turizm bacımından doğur
duğu sakıncalara dair gündem dı§ı demeci 311: 

312 
Sami Aralan (Denizli) - Vakıflar Genel 

Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 
Kanunum bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bu kanuna bir fıkra ve ek madde
lerle bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 336:337 

Mehmet Arabmtürk (Trataan) . Millî 
Eğitim (Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kurulusu ve gürcvleri hakkındaki 
2287 sayılı (Kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 4926 sayılı (Kanona bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılmasına 
dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanu
na ek kanun (tasarısı münasebetiyle 212:213, 

502:503 
Şevket Adtmsoğnı (EaUrfgeblr) -Uçuş 

Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesin» dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 56 
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Sayfa 
Burhanettin Asutay (İzmir) > Kayseri 

•Milletvekili Enver Turgut'un, :tşçi Yar
dımlaşma Kurum,u :(''IYAK) kanun teklifi
nin havale edildiği komisyonlardan seçile
cek 2 şer üyeden kurulu bîr Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi müna
sebetiyle 160:161 

— Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 58 

Kemâl Atatman (Ankara) • Kapıcıların 
İş Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifi ile eski İstanbul Milletvekili 
Kaya Üzdemjr'in, 931 sayılı İş Kanunu-
<nun 5 ııei maddesinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi hak
kında katnun teklifleri ınünasöbetiyle 106:107 

İhsan Ataöv (Antalya) - Nevşehir 'Mil
letvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun, 
dış ticaretimizin kalkınma planına ve 
ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadığı
nı araştırmaık ve meydana gelen aksaklık
ları tesbit etmek üzere bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi münase
betiyle - 176,177 

Salbit Osman Avcı (Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar İBafcanı) (Artvin) - Türkiye 
Elektrik (Kurumu kanunu talsarısı münase
betiyle 632:636,643:644,65i :653,661,678:679, 

681,687,708:710,712. 

Tufan Doğan Avsargil (Kayseri) -
Kaplıcaların İş Kanunu kapsamına alın
masına dair ıkanun teldiii ile eski İstan
bul Milletvekili Kaya özdemir'in, 931 sa
yılı İş Kanununun 5 neı maddesinin de-
ğiştirilm.'esi ve bu kanuna bâzı hükümler . 
ilâve edilmesi hakkında kanun teklifleri 
münasebetiyle 108:109 

— öğretilenlerin boykotu ve bunun 
sonucunda Kayseri'de yapılan idari baskı
lara dair demeci 155:158 

Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale) - 0802 
sayi'h GtÜder Verıgiıleııı Kanaunnua ek Ka
tnun! ile Cuımihuııbaşkanlığı gcıi gönderme! 
tezkeresi münasebetiyle 195 :197 

Sayf* 
— Türkiye 'Elektrik Kurumu kanunu 

tasarısı, münasebetiyle 694:695 

M. Sıdıdık Aydar (Bingöl) - Türkiye 
^Elektrik Kurumu kanunu tasarısı miina-
sebetiyle 689 

SaKh Aygün (Amasya) - ^Cumhuriyet 
Senatosu Kenıtenjan üyesi Zerin Tüzün'-
ün, Millî Eğitip Bakanlığı Meslekî ve 
'Teknik löğretiıa okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkındaki 1064 sayılı Kamunun 
1 ııei maddesine 2 ok madde ilâvesine ve 
geçici maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ile Eskişehir Milletvekili İsmet 
Angı ve 10 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığı 'Meslekî ve Teknik 'Öğretim okul
ları Öğretmenlerinim intibakı hakkındaki 
5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı Kaımnun 
birinci maddesinin değiştirilmesi ve ÎNiğ-
dc Milletvekili M. Nuri IKodamanoğlu'-
nun ve Cumhuriyet vSenatosu İstanbul 
Üyesi Mobrare Aksoley ve 13 arkadaşının 
Millî lEğitim, IBakanlığı Meslekî ve Teknik' 
Öğretim okullan öğretmenlerinin intibakı 
hakkındaki kanuna ek kanun teklifleri 
münasebetiyle 18:19 

— ıMillî Eğitim, .Bakanlığı Merkez Ku-
raluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kamımın 4, 5 ve 6 neı maddelerinin değiş-
tîribnesi hakkında kanını tasarısı mümıaise-
betiyle 504:505 

— Türkiye Elektrik -Kurumu kanunu 
tasarısı münasebetiyle 650:651,706 

İbrahim Aytaç (Balıkesir) • 6831 sayı
lı Orman Kanununa bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi münasebetiyle 404 

Ahmet Fuat Azmioğlu ('Kütahya) - 28 
Mart 1970 Cumartesi gecesi Kütahya'nın 
ilçe ve köylerinde meydana gelen zelzele 
felâketi dolayusiyle demeci.. 40:41 

— 346 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ivy>esi taraflından verîfen Türküye Cuim-
hnriycıti AmayasaBiıiıın 131 nci maddesi-
•nûn değişti HMıtıesii!ıı«: dair kanun tckflitfi ile 

B 
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•»yi* 
Kastamıonu MH'Letrvekili Sabrfi Keskim 
ve 224 arkadaşının, T. C. Anayasasının 
131 ncî m'add'esireîni değiştinlni'esi hakkın
da kanun teklifi müoasebetiiyk* 262:264,264, 

295,296,297:299 

Zekâi Baloğlu ({Millî Eğitim Bakanı 
adına) (TaHm v« Terbiye Kurulu Baş
kanı) - Millî Eğitim. Baikatiilığı kuruluş 
ve görevileri ha&kıını&aki 2287 sayılı Ka
nunum 4, 5 ve 6 ntcı nıaddeHeriniin dcğiş-
tiıriLnııesli, hıakıkınd'a kamın tasarısı ımünav 
sebetiyle 606:5O7,5O8,5O8;5a9,514,515,62Ö, 

Hüsamettia Başer (Nevşehir) - 6831 
sayılı Onrtan Kanununa bir rnadlde ek-
fonmesinte d'air kamun tek'lSfi münasebe
tiyle 398 #99 

— Kapıcıların İş Kanunu kapsamına 
«aihn'miasına dair kamum teklift ile eski' fc-
taııbuii • MİtteHvtfkilÖ Kaya özdemir'in, 
991 sayıtlı İş Kanununun 5 nci maddesi
nin1 değişftliirlSlm'edi ve buı kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmıesii hakkında kaıımni 
teklifli ıimünasebetiyile î l 0:111 

— Medıeni Kanumun 253 neü madde
sinin d«ğ%tirilm!eeri h'aifckiında. kanun tek
lifli mtönas&betöyfle 144 

— Türkiye El'öktrik Kurumu kanumu 
tasarısı münasebetiyle 643,649,678,660,689: 

690,666,698 
— Uçuış HJanretlerij Tazminat Kanunu

nun bâzı maıdıdielıerİTiiİn değit-ftimlmesine 
dair kanam tasamı münasebetiyle 50 

— 354 Türfoîye Büyük MiOet Mee-
BM üyesi tarafındaın veriler* Türkiye? 
Cuımlhurîyeti Anayasasının 74 neü maıdv 
desînin değiştirilmesine ve Anayasaya 
geçfci Mr madde tfklıenmıesine dair kanun 
•teklifli münasebetiyle 244 

— 27 . 7 . 1967 .taırilhl ve 926 sayıl t 
Türk SllâıMı Kuvvetilerli Personel Kanu-
nutıuın 'bâzı (maddelerinin değişitiniffonesi-
ne ve vtç geçîci madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı mjüııaBe'betiiyte 574:575 

Nuri Bayar (Sakarya) - Tünk'iye E'lefc-
ıtîrik Kurumu kanunu tasarısı münaBe-
betliylö 706:707 

(Hüseyin Baytürk (Zonguldak) - Tür
kiye Efekıfcriİk Kuırunıu kanunu tıasarısı 

Sayfa 
münasebetiyle Ö27 ;628f649,<G60,66'l :G02, 

677,691:692)<ÎW1,e&8)7ü2:7Ü4 
İhsan Binineioğlu (Gümrük ve Tekel 

Bakam) (Trabzon) - Rize Milletvekili- Sa
mi Kunılbasar'ın, RizeMn bâzı kazaların
da çaıy fabrikası ve atölyelerinin işgal 
edilmesi, çtay üretittficrkıki' karşı lastik
li arı gülç dorumlar ve alıiKivaısı gerekli 
tedlbirler hakkındaki gündem dışı demeci 
münasebetiylfc 315:3I7 

Vahit Bozatlı (Sivas) - :»6 Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi tarafiımla-ti: 
verilen Türkiye CnnUİıuılîyeti Anayasa
sının 131 nefi mıadkMri'rraı değiştim I'ı ne
sine dai'r kanun tekiMi! ile Kaıstaemmu 
Milletvekili Sabuî Keskin ve 224 arka-
daşımn, T. C. Anayasasının 131 mfî' mad
desinin değiştirilmesi hakkında: kanını 
•tekfljffi münastfbetâyle "2:08:269 

Ahmet Buldandı (Muğla) - 6802 aayılı 
Gider Verigileri Kanunuma ek Katırn ile 
Culmihurbaşkan'lığı peri gemlerine tez>ko-
resi münasebetiyle 194:195 

— 27 . 7 . 1967 tasrih ve 926 sayılı 
Türk: Sî'lâlhh Kuvvetlıeıü! Personel Katıu-
nunuri bâzı matMelcrinin değî̂ 'i'rirînıu'-
sîne ve üç geçtfeli ni'adtlfc clclcranerâın* dair 
kanunf tasansı münasebetiyle 577:578 

Ömer Buyrukçu (Antalya) - 2510 sa
yılı İskân Kanununa ek kanun tasarısı 
mataitaBeb etiyle 524:525,fi3(sı 

— 346 Türkîye Büyük MHl'ct Met>-
Oisiî üyesi tarafından verilen Türkiye' 
Cumlhuriytil Anayasasının 131 nei mad
desinin değiştîril)rneai)ne dair kanun tek
lifi ile Ka&taml&nu M'iHetv-e-MIli Nabri' 
Kerkini ve 224 arkadıaşmın, T. C. Ana
yasasının 131 iiıei ımacklesini'n değiştiıil-
raesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle. 248:249,274,293,294 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı-
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kaim-
nunun bâzı ma<MeleıLWİn, d&ğiş'tirilııııeısi-
ne ve üç geçici nııadde ekloıiımıesine dî;ı!r 
kanun tasarıısı münasebetiyle ')69;570 
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c 
8*yfa 

Necmettin Cevheri (Turizm Tanıtma 
Bahanı) (Urfa) - Kırklareli Milletve
kili Beyti Arda'nın, KırMaretökin Dere-
köy Gümrük kapısı tesislerinin yapıi-
mamasmııı turizm toafaınıntlan d'oğur-

İhsan Sabri Çağlayandı (Dışişleri 
Bakanı) (0. S. Borsa Üyesi) - Koaeli Mil
letvekili Nihat Erim'in, Kıbrıs'taki son 
gelişmelerle ilgili demeci münaBebe-
betiyle 6:7 

M. Hulusi Çakır (İzmir) - 6831 sayılı 
Orman Kanununa bir maddde eklenme-
sine dair kamun teklifi! münasebetiyle 401 

Rıfkı Danışman (Erzurum) - Türkiye 
Elektrik Kurumu kanunu tasarısı 'münase-
betiyle 591; 

592,678,681,683:684 
Musa Doğan (Kars) - Ankara Üniversi

tesi 'kurtuluş kadınları hakkımdaki 5239 
sayıln Kamuna ek Elâzığ Veteriner Fakül
tesi kuruluş kadrodan hakkında kanun 
+asarraı münasebetiyle 26:28 

— Türkiye Elekkîlk Kuntumu .kanunu 
tasarlısı münasebetiyle 707) 

708 

Şevket Doğan (Kayseri) - Türkiye 
Blıektrilk Kumımu kanunu tasarısı müna-

Bülent Ecevit (Zonguldak) - 346 TtiıM-
ye Büyük Millet Meölisıİ üyesi tarafından 
verilıcn Tüırlkdye Cuımhuıüyeti Anayasası-
nuı 131 nei maddesinin, değiştirilmesine 
dair kanun töklifi ile Kastamonu Millet
vekili Sabri Kesiktin ve 224 arkodagımn, T. 
C. Anayasasının 131 nei maddesinin do-
ğiıştîsnilmesi hakkında kanun teklifi ımü-
mesebetiiyle 256: 

259 

Sayfa 
düğü sakime allara dair güwdem dışı de
meci münasebetiyle 312:313 

İbrahim Oüceoğlu (Ankara) - Uçuş 
Hikmetleri Kanunumun. bâzı maddeleri
min değişti'ri'lınıctfine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 491:50 

Necati Çakıroğlu (Trabzon) - 354 Tür
küye Büyük Millet Meclii üyesi tarafın
dan verilen Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 73 nen maddesinin dcğist'iril'-
mesfee ve Anayasaya geçici bir madde 
eklenmesine dair kainin' teklifi münasebe
tiyle 291 

«»ebctiyle 699, 
699 

Hüseyin Dolun (İstanbul) - Eğfiti-
imiıııİKİ-ıı temeli sorunları hakkında 'günıdem 
di£i demeci 97 ;99 

Ahmet Durakoğlu (Sivas) - Türkiyo 
Elektrik Kurumlu kamum tasarısı müna
sebetiyle 658 

Mshmet Emin Durul (Denizli) -
27 . 7.. 1967 tamh ve 926 aayılı Tiktk Sâl&h-
ilî Kuvvetlcui PeıUonol Kanununum bâzı 
ınaıJIdclorinin değî tiniH meşine ve üç ge
çici imnid.de elklıen meşine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 576, 

579,583,587 

Ali Erbek (Kütahya) - Kütahya'nın il
çe ve köylcıiıindo vukubulian zeüzelie feîâ-
.kdti, uğrannllan zararlar ve yapdian yar* 
ıdinraJar ha.ldkmda günıdem (dışı demeci 91:94 

Ali Naili Erdem (İzmir) - Kapıcıların 
1$ Kamunu kapsamına alınmasına, idair ka-
nuıı teklifi ile osıki İstanbul Mıffletvekîfiİ 
Kaya Özdemıir'i n, 931 sayılı İş Kanununun 
5 nei nnaddesinin değiştirilmesi ve bu 
İnamına, bâzı hükümler ilâve cdifcücsii halk-

D 
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Sayfa 
kımıda 'kanun teklifleri münasebetiyle 105: 

106 
Orhan Eren (Ankaıa) • 354 Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyesi tarafından ve
rilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
73 ncü maddesinin değrış.1ıirillmesine ve Aaıa-
yabaya geçici bir madde eMenmesine dair 
kaimin tdklifi münasebetiyle 291 

Mesut Erez (Maliye Bakanı) (Kütah
ya) - 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
na ek Kamun ile Cumthurbaşkanhğı geri 
gömdetmue tteaketfesi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 208: 

210,211ı 
— Mi'lîetlerarası Para Fonu Anasözleş-

mesinde değişiıldülk yapılmasına dair An
ılaşmanın uygun bulunduğu hakkımda ka
nun tasarısı -münasebetiyle 138: 

139 
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu

vazzaf veteriner hokimllere de tazminat 
vejriitonsesî hakkında kanun teMfifii müna
sebetiyle 135: 

136 
Nihat Erim (Kocaeli) - Kıbrıs'taki 

son gelüşmıel'eırHe (ilgili demeci 5:6 
Nuri Eroğıau (İstanbul) - Kütahya'

nın ilce ve köylerinde vnikubuflıaıı zelaele 

Orhan Oeraai Fensoy (tsıtanlral) -
6 . 4 . 1070 sabahı îstanlbuıl Ümvermtetskı>-
de başlıyan ve dev-aım eden olaylara dair 
gündem dışı dameei 128:129 

— 346 Türkiye 'Büyük Millet Me*K-> 
si üyesi tarafından verilen Tiiıtkiye Cum
huriyeti Anayasasının 131 nıci 'maddesâ-
nân d«ğiştirulıınesıiae 'dair Kanuni tdkMJÎ 

Halkla Gökçe (MaÜEutya) - Medeni Ka
nunun 253 ncü ımaddesinnn 'dıeğî ftirilmuosıiı 
halkkııkha İkanun -teklifi m.ünıasebeitiyle 140:142 

— SıMihdı Kuvvetletfd'e görevli mtuvaz-
aaf veteriner hekatalene de taamdnat veril-

Svf* 
felâketti, ugrıanilaa aartanlar ve yapılian 
yardımlar halkkımkla 'gündem dışı denme
di 96 

— V<alkıfilar Genel Müdürlüğü vaaifie vta 
teglüLlâJta haikkınıdaki Kantumıun bâzı muad
dellerinin ıdeği§.tfiriknıesinıe, ibnı ifcantuna bin1 

fikna ve ek maddelerle bâzı geçiei ımıalddse-
lor eldenmıesine dıaiır foanınn tasarısı mü-
îiasebötiyle _ 988 

tliaan Eraoy (Kütahya) - 27 . 7 . 1967 
tarih vs 926 sayalı Türik Sifllâhb Kuvvetflıe-
ri Peısonlal Kanununun bâzı nnalddeJLeri-
ııin değiş^ıiilımesinıe ve üç geçici ıruadldie 
efkleııım'eenıı-e dair [kamın tasamı nnıütnaseb* 
tiyle 587 

Muammer Erten (Manisa) - Arakana 
Milletvıefkild Şinasi özdemoğ'lu'nııın, Gediz 

'd«premindjı meyidanıa getirdiği zararlar, 
yıabaai'Ciknn yaptığı ym^dıımiıar ve adımma-
sı 'geıpeıkflıi tıedlbfLrfler 'hıafklkındıa güımdem dı
şı demeci mümıaBelbötıiyie 610 

— MeanJıeıketiimİOTi Avrupa Ekonomik 
Topluluğu bünyesinde htaatrüalk dönıeımfflrL-
den geçiş dönemine girmıeaiıılin ve 'bunun 
için ileni sürülen şiartlıan saikınefailanna 
dair gündem dı§ı deımeıoi. 623:626 

ile KaataımicmUı İMüUetveOdli Salbri Kerkin 
ve 224 iaîJkadaşının, T. C. Anayasası mu 
131 nci 'maddesinin 'eğiştârİlimesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 261:962 

Turhan Peyztoğlu (Kayseri) - Vııkubu-
lan öğrenci olaylarına re bu bonoda oıhn-
ması geretkflfi tedbirlere dair gündem dışa 
demeci 283:288 

m'e&i foafcfcmdta Onanım tefclfi fmiinaıseSıe* 
tiyle 132:133 

— Uçuş hiıznuetleri iJaamioat Kamunu» 
nun bâzı tmıalddtalerinân deği^ni'lmesinıe 
dıair fcanun tasarısı münaöelbetiyLİıe 47:48 

F 

G 
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Sayfa 
Haaan AH GüMdan (Antıalya) - - Metdıe-

ı*i Kamumun 253 nıeai ımıatf'dlcısûındn d.eğG$ti-
riLmıesti hja!k!kındia laanıuın! tokllifü ını'ünrasıoibe-
Mylic 142 

—U.ftuş bAz\mıdt(l<eırd toalz-manialö Kanunıı-, 
ıuun bâzı ımı&cldeterinin eğiştirdim-esime kİJaıiı* 
tornun tasarısı aıalüniasclb'etiyılc 52:53 

I>azıl <JiÜIieç (Anlkjaar'a) - Güney bölgeıle-
ninde bmğlday aılını •figraltılaiiKtıa ve Ziraat 
Üaıılkıasnııu pöâtsmiaın ısikmitısı çeîktfciğine 
rladr «guddem "dışı tlieımıeci 626:626 

FeHda GtiJey (Ordu) - 'SaiâMı Khıvvot-' 
1*1x1(1 görtcivıÜ ımıuivaEtaalf volfceır'iner hıtfldİTn-

Hamdi Hamamcıoğlu {Afyon Karahi-
sar) - Kapıcılann tş İKaıııuım kapsamına 
alınmasınla dair kanun teklifi ile istanbul 
Milletvekili Kaya özdemir'in, 931 sayılı 
İş Kanununun 5 ııei maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanıma bazı hükümler ilâve 
edilmesi hakkında kanun teklifleri müna
sebetiyle 104:105 

Hayrettin Hanağusı (Elâzığ) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkında
ki 5239 sayılı Kanuna ek .Elâzığ Veteriner 
Fakültesi ikuıruluş, kadroları hakkında ka-

Hilmi işgüzar (Sinop) - Medeni Kanu
nun 253 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tdklifi münasebetiyle 145: 147 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf veteriner hekimlere de tazminat veril
mesi hakkımda kanun ıteikliifi münasebe
tiyle 133:134 

— Uçuş Hizmetleri Tazminat Kamumu-
nun büzı ırnadd elerinin değiştirilmesine 

İhsan Kabadayı (Konya) - Ankara Üni
versitesi kuruluş ıkadrolan hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner 
Fakültesi kuruluş, kadroları hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 23:2C> 

— Türkiye Elektrik Kurumu kamunu 
tasarısı münasebetiyle # 636:639y653:654 

Sayfa 
tene dıc taıaminat vemlmıesi haddkaıvda ka
mun tetolfi mıiiııaâebıelâjy'lc 130:13i. 

Alî Kula GüJM (Adama) - Hasat ımövsi-
miuıd-cn ©vv-d huığklay fiyatlarının tosbiti 
ve Tıopnalk MöihstıJUeıri Ofiisiin'öe yiapıüacaik 
alıım.l'arr konusunda güntlıeim. (dışı d«tmıeoi 563' :505 

— Tü'iikûye EMîltMk Kııtfunva 'laanuınlu 
tasamı tmtüJiasebıertfiyle. 648 :64'9,656, 

Ahmet Oüner (Zonguffldi&k) - TüıMyto 
ÇVıcufk Kslngıeımte Euıtumıuaıiun ıbâzı votrtgi-
Lerdfen vte bütün hare ve mum'lerden ımnıaf 
tutalnvasma diair ikamın tlıefkîdfi ım'ünaaelbıen 
tiyüe " 43:44 

•irnıı tasarısı münasebetiyle 31:32 
— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayıh Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunutmn 
bâzı (maddelerinin değiştirilmesine ve üç 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 582:583,584 

Mehmet Sakıp Hiçerimez (Ankara) -
Millî Eğitim. Bakanlığı Merkez kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunun 4, 5 ve 6 neı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanuıni tasarısı münase
betiyle 514:515 

1 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 51:52 

— 346 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyesi tarafından verilen Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 131 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Kas- . 
ıtamojıu Milletvekili Sabrı Keskin ve 224 
arkadaşının, T. C. Anayasasının 131 nei 

maddesinin değiştirilmesi hakikıında kamun 
teklifi münasebetiyle 265:266,271:272 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü -vazife 
ve (teşkilâtı hakkradaki Kanunum bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir 
•fıkra ve ek maddelerle bâzı .geçici mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 384 $86 

H 
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Sayfa 
Ekrem Kangal (Sivas) - 2510 sayılı is

kân Kanunıma ek kamın t asa tısı münase
betiyle 5-22:524 

Gıyaseîtin Karaca (Erzurum) - 6831 
sayılı Orman Kanunuma bir m adile eklen
mesine dair kamın, teklifi münasebetiyle 403: 

404 
— 2510 sayılı İskân Ka<tuımuıa ek ka

mın tasarısı münasebe! iyle 528,531,,>33 
— Medenî Kanunun 25:) neü maddesi-

•ııiıı değiştirilmesi hakkımla kanını teklifi 
münasebet iy le 142; 144 

Cahit Karabaş (Zonguldak) - Türkiye 
Elektrik Kurumu kanunu tasarısı müna
sebetiyle (;41,022,(;80,684;685,fi8:>,(i88, 

fi!m,(«)2,-<î!):J,fi9r»,6fKİ,fi<K>,fiî)7.«98,«!H),710 :711 
Kemal Kaya (Kars) - Vakıflar fîeııel 

Mi'rtirliiğ'ü vazife ve teşkilâtı 'hakkın
daki Kamvnun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, im kamuna, bir fıkra ve ek mad
delerle bâzı «eeifi maddeler eklenmesine 
dair kaniim tasarısı .münasebetiyle 387:388 

Sabri Keskin (Kastamonu) - 0831 saydı 
Orman iKauuınuna bir madde eklenmesine 
dair kîrnuıı teklifi münasebetiyle 3;)4:390 

tlyaa Kılıç (Samsun) - Kayseri Millet
vekili Enver Turgut'un, İşi;] Yardımlaşma 
Kurumu (İVAK) kanun teklifinin havale 
edildiği komisyonlardan seçilecek 2 şer 
üyeden ıknrulu bir ('(erini Komisyonda gü-
i'ifciiülmeşine dair lönengesi münasebetiyle 100 

— Kütahya'nın ilee ve köylerinde vıı-
kubulaıı zelzele velâkeıti, uğranılan zarar
lar ve yandan yardımlar hakkında güm-
denı dışı demeci 95 :% 

•—• Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf veteriner hekimlere de tazminat veril
mesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle 136:137 

— Türkiye Elektrik .Kurumu kanunu 
tasarısı münasebetiyle 028 :63ü,682 :683, 

684,.685,()96,7O0:70l 
— Uyuş hizmetleri Tazminat Kanunu -

tuurıı bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
clairkanun tasamı münasebetiyle 48:4!) 

— 27 . 7 . 19(57 tarih ve 926 sayılı Tüdk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâ,zı maddelerinin değiştirilmesi ve ü> ge-

Sayfa 
çiei madde eklenmesine dair kauuıı tasa
rısı niiünasc betiyle 570:573,.TJ76,577, 

579 :580,58 i :582,,r>8f> :5£6 
ibrahim Etem Kılıçoğlu (Konya) - 354 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi tara
fından verilem Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 73 ııeii maddesinin değiştirilme
sine ve Anayasaya yenici bir madde eklen
mesine dair kamın teklifi münasebetiyle 245: 

240,291 
Doğan Kitaplı (Samsun) - Nevşehir 

Milletvekili Salâhattiu Hakkı Esaboğlu'-
nun, dış ticaretimizin Kalkınma Plânına 
ve ulusal çıkarlarımıza, uygun olup olma
dığım araştırmak ve meydana gelen ak
saklıkları tesbit etmek üzere bir Meelis 
araştırması yakılmasına dair öııengesi ımii-
nasebeliyle 171:175 

Sadi Koçaş (Konya) - 346 Türkiye Bii-
yıiik Millet Meelisi Üyesi tarafından ve
rileni Tüukİye Cumhuriyeti Anayasasının 
131 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Salıri Keskin ve 224 arkadaşının, T. V. 
Anayasasının 141 nei maddesinin değişti-
nlnıesi hakkında kamını teklifi münase
betiyle 267:208 

Nuri Kodamanoğlu (Niğde) - Millî Kği-
tinı Bakaiidığı kuruluş kadroları ile Mer
kez kuruluşu ve ıgıörevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
»dan 4926 saydı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair 
2 . 7 , 1902 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı münasebetiyle 213 :214 

— Türkiye Elektrik Kurumu kamumu 
tasarısı münasebetiyle 646,647 :(i48,654 

Talât Köseoğlu (Hatay) - 6831 sayılı 
Orman Kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 399:400 

— Millet Metlisi İdare Âmirlerinin 
21 . 2 . 1967 tarih ve 8:12 sayılı Sayıştay 
Kanununda değişiklik yapılması ve bu 
Kanuna geçici 3 m,ad*le eklenmesi- hakkın
da kanun teklifi nrimti-selıetiyle 383:384 

— T ünlüye Elektrik Kurumu Kanunu 
tasarısı münasebetiyle 632 
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Sayfa 
— 354 Türkiye Büyük Millet Meclîsi 

üyesi tarafından verilen Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasmm 73 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve Anayasaya geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 344:245 

— 346 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi tarafından verilen Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 131 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
224 arkadaşının, T. C. Anayasasının 131 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 264:265 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve üç 
geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 575,577,578 

Salih Zeki Köseoflu (Rize) - Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanunu tasarısı müna
sebetiyle 677:678 

Sayfa 
Rıza Kuas (istanbul) - Kapıcıların İş. 

Kanomu kapsamına alınmasına, dair ka
nun teklifi ile eski istanbul Milletvekili 
Kaya özdemir'in, 931 sayılı îş. Kanununun 
5 nci ma ddesinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı hükümler iîâve «dilmesi hakkında 
kanun teklifleri münasebetiyle 109:110 

Sami Kunibaaar (Bize) - Rize'nin bâzı 
kazalarında çay fabrikası ve atölyelerinin 
işgal edilmesi, çay üreticilerinin karşılaş-
tılkları güç durumlar ve alınması gerekli 
tedbirler hakkında gündem dışı demeci 313: 

315 
Oevat Küçük (Trafozon) - Ankara Üni

versitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner 
Fakültesi kuruluş kadroları hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 30:31. 

Melih 'Kemal Küçüktepepmar (Adana.) -
C, H, P. Grupu adına, Kadirli'de cereyan 
eden olaylarla ilgili demeci 668:670,671 

Cemal Külâhlı (Bursa) - Türidye Elek
trik Kurumu Kanunu tasarısı münasebe
tiyle 688 =689,693,712:713 

M 
Haldun Menteşeoğlu (tcişlemi Balkanı) 

(Cumhuriyet Senatom Muğla Üyesi) -
Adana Milletvekili Melüh Kemal Küçük-
tepepınar'm, C. H. P. Grupu adına, Kja-
dirli'de cereyan1 eden olaylarla ilgili de
meci münasebetiyle 670:671 

— 28 Mart 1970 Cumartesi gecesi 
Kütahya'nın ilçe ve köylerinde meydana 
gelen zeizele felâketi dolayısiyle demeci 37: 

38,41 

Süleyman Mutlu (Afyon Karaihisar) -
Ankara Üniversitesi Kuruluş kalrolan 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ 
Veteriner Fakültesi kuruluş -kadroları 
'hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 21:22 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf veteriner hekimlere de tazminat veril
mesi halikında kanun teklifi münasebetiy
le 130 

N 
Hayrettin NaMboğlu (imar ve İskân 

Bakanı) - (Kayseri) - Ankara Milletvekili 
Şinasi özdenoğlu'nun, Gediz depreminin 
-meydana getirdiği zararlar, yabancıların 
yaptığı yardımlar ve alınması gerekli ted
birler hakkında gündem dışı denveci mü
nasebetiyle 605:610 

— Konya Milletvekili Mustafa Üstün-
dağ'm, Konya'nın bâzı ilçe ve köylerinde 

vulcua gelen su -baskınlarına ve bu yüzden 
yolların da kapanmış olduğuna dair demeci 
münasebetiyle 10:12 

— Küathya'nm ilçe ve köylerinde vu
kua gelen deprem felâketi hakkında gün
dem dışı dengeci 232:237 

Ksvni Nedimoğhı (Zonguldak) - Millet 
Meclisi İdare Amirlerinin 21 . 2 . 1967 ta-
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Sayfa 
rih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda de
ğişiklik yapılması ve bu kanuna geçici 3 

( 
Mevlût Ocakçıoğhı ('Niğde) - Medeni 

Kammun 253 ncü maddemin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi münasohetiy-
le 139:140 

Orfıan Oğuz (Millî Eğitim Bakanı) . 
(Eskişehir) - Ankara Üniversitesi kurullus 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kjanuna 
ek Elâzığ Veteriner Fakülîtesi kuruluş 
kadroları hakkında kanım tasarısı müna
sebetiyle 29:30 

— Kayseri MSltetveikili Tufan Doğan 
Avşargil'in, öğretmenlerin boykotu ve bu
nun sonucunda Kayseri'de yapılan idari 
baskılara dair demeci münasebetiyle .158:159 

Nurettin Ok (Bafikanvefkili (Çankırı) -
5 M-ayıs'm, Avrupa günü ve Avrupa Kon
seyinin 21 nei yıldönümü olması dolayı-
siyle, günün önemini ve başarı dileklerini 
bildiren demeci 561:562 

Mehmet Sebil Oktay (Siirt) - 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun 
ile •Cumhurbaşkanlığı geri gönderme tez
keresi münasebetiyle 197:199 

Kemal önder (İzmir) • Türkiye Elek
trik Kurumu kanunu tasarısı münasebe
tiyle 655 

öevat Önder (Emmim) - 354 Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi tarafından ve
rilen Türkiye »Cumhuriyeti Anayasasının 
73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
Anayasaya geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 292 

Şinasi Öadenoğlu (Ankara) - Gediz 
depreminin meydana getirdiği zararlar, 
yabancıların yaptığı yardımlar ve alın
ması gerekli tedbirler Lakkmda gündem, 
dışı demeci 602:605,605,607,608 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı (Esatoğhı'nun, dış ticaretimizin 
kalkınma plânına ve ulusal çıkarlarımıza 
uygun olup olmadığını araştırmak ve mey-

Buyfa 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 381 

— Siirt'te son oynanan fuJbot maçın
dan sonra meydana gelen olaylara ve alın
ması lâzımgelen tedbirlere dair gündem 
dışı demeci 562:563 

— 354 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi tarafından verilen Türkiye "Cumhu
riyeti Anayasasının 74 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve Anayasaya geçici bin 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 239:240 

— 346 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi tarafından verilen Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 131 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri (Keskin ve 224 
arkadaşının, T. C. Anayasasının 131 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 259:261 

Kemal Okyay (Kars) - 6802 sayılı Gi
der Yergileri Kanununa ek kanun ile Cum
hurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi 
münasebetiyle 188:192 

dama gelen aksaklıkları tesbit etmek üze
re bîr Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi münasebetiyle 176,177 

— 346 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi tarafından verilen Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 131 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Kas
tamonu Milletvekili, T. C. Anayasasının 
131 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle 297:299 

Turan <Ö8gttn*r (İçel) - 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununa ek kanun ile Cum
hurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi 
münasebetiyle 193:194 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadro-

ö 
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lan hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le. 25:26 

— Kaplıcaların îş 'Kanunu kapsamına 
alın masuna dair kanun teklifi ile eski İs
tanbul Milletvekili Kaya özdemir'in, 931 
sayılı İş Kanununun 5 ııei m,addesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler ilâve edilmesi hakkında kanun teklif
leri münasebetiyle 107:108 

— Türkiye -Çocuk Esirgeme Kurumu
nun bâzı vergilerden ve bütün hare ve re
simlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 43 

— Uçuş Hizmetleri Tazminat (Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 50:51 

— 7245 sayılı Kanunun 1 ııei madde
siyle 3312 sayılı Haricîye Vekâleti teşki
lâtı Kanununa eklenen maddenin değişti
rilmesine, 3312 sayılı Kanunun 4 neü mad
desine bir fıkra eklenmesine ve 3656 sayılı 
Kanuna bağh (1) sayılı cetvelin Dışişleri 
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklen
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 15:16 

— 27 . 7 , 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilm.esinc ve üç 

Ömer Faruk Samıaç (Elâzığ) - Anlkana 
Üniversitesi Üaınııfaş Ik'akTıtKİai'i hıaflalınıklcı-
ki 5239 say/ılı İCaîuuıııa. efk Elâzığ Vcferiıuor 
Fiiikiltasi llfliııınbış kıarlra>la;i'j hıaüdkm'dia k.&-
nııın tasarısı sniaıiıaısetoettiyle 22:23 

Kemal Satır (Adanla) - 28 Mart 1970 
OiDiTnaTteki gcıöcisli Kîitafeyia'ıum 'ilçe ve, 
.köylerinde »meydanla golen aeıMe folâllsetii 
dolayıtsiyile demeci 38 

Mehmeit Şemraettiıı Sönmez (R<M!şe-
hir) - U<?uş 'h'iümıeltllictri tazlııiflinlaıt Kamıntıı-
ıraıı bâızı mialıldtek'1 turam dx>ğişt!ir ilmesin e 
dair fcanuıv tassaımı ımliimiase'lmtıiylift 46:47 

Refet Sezgin (Devlet Balkanı) (Ça
nakkale) - SiAııt M'üUletv^ki'ld Mebınot Nv-
bil Oktay'ın, Siirt'te son ioyııjanıan 'fııtbıul 
ıtnabından ssonHa mtıydamıa g^kın «jl'aylanıa 
ve tı-h'nııııası lâzutnjfdcn teklbirlene ıtair 

Sayfa. 
«eçie-i madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 573:574 

Hüsnü Özkan (Hatay) - Uçuş Hizmet
leri Tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 47 

ibrahim öztürk (Maınaş) - MiMî Eğitim: 
liaüffliıühğı tıu'n-lu-z llttiiimıluıg ve 'giiııevle»i 
lıaiktkımiaıld 22'87 ssıyııh Kananının 4, 5, ve 
<! tı-cı mmklklöİ!»'ııinİn kleğişfıi riftımem haklkıır-
dla Ikanımı 'tasanen ım'ünasdlmtiyll'e '515 :5.1 (ir517: 

— 354 TiMöiyci Hiyiiık Millet ML»C1İNİ 
üyeMİ tam fi ışılat ı vcriıleu, Tüt'kiye Cuımluu.-
ılıyeli Amıyıı.Maisııi'in 73 ncü mııakMıesimıı.' 
deği§ttirı.i|]lmıe,sirııe ve Atuayuusayıa Rn^iei bir 
ımaiıtde •elkkııııııi'C'i.sinlü dair tornanı tdklifli ınıiİ-
hMsellKilliyilr 243:244 

Seyfi Öaftirfk (Çalığıma Baîkanı) (Es-
fcjşehir) - Kapıcıllau'm îş Klanınım 'kapsa
mına laılmlıti'îiisnva, klaıû- ikıaıuun 1n l̂lif*i >ilo 
eftk'i tstıaniİMLİ MilUıot-VielkıiM 'Kiniyıa özvliemıir'-
iVıı, 931 isalyıh İş Kannitiunni.ii 5 ııtsi ımıaıtMc-
Kİııin değliştiriliıtıietsii ve bu kanınım bâızı Jıü-
ıkaimılm1 ilâve >rtdi!İımowî lıalklkuıkla. Inııuıur 
IJCIMB fileri m ii'imısvbetıiylc 112 

S 
î«;hndwır). klnşı idwınieci ıınÜıısı^dbetıiylo 5<>3 

A h m e t Şener (TinaJbson) - Millî Eği
limi lialk.anılağ'i ımuütez knnuıilnş ve g ö t w -
İeri 'lıatalaırtlalki 2287 sayılı .Kamımın 4, -5 
ve G ıveı ınııaildıılıemiıılin değişHiriılmıcm hıaik-
kıt ıda skıannm taranışı ımjiiııııaısıclbet'iyi'e 2J 15^217,507, 

-508 
— T M i i y o Qn>öu.k Esirgıeııııe Kuınnıını-

nıuıı 'bâzı vcımnüleirdiMi ve bültiün 'haırc -ve. mu 
sıiınılerdeıı ıınuaf ıtmtıı binasınla ıdıaıir Ikn-mın 
tekllıiffi m'üıwus<4betliyle 44 

— 'TüıAijyk1. Kılejkitrilk Kuranını lka.inu.iMi 
tasar ıs ı •ıniiiKi^ciİM'tiylı^ (İSİ ;(W2 

— 27 , 7 . 1907 (tarih w <>26 .sayılı T ü r k 
Silâhlı Kiiıvvıeittleıi PcıtMmııel Kaıımımımtı 
Jıâzı jııavtT<'U'l*>rÎTiıi11, (dvğisjlıiriıbıi'esiııe ve 'üe 
^•e-çkıi aiLaklilt'. eîkleıııtıesino vkıiı* 'kei-nımı. tta-
.saıriiM iUiüiKttidjeıtiyfc ö(ifi:5ö7 

http://Kannitiunni.ii
http://lka.inu.iMi
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Sayfa 
Kemali Şemsoy (Ondu) - 354 Türkiye 

Bülyıü'k Millet 'İtedâsi iüyıesi taraıfınldan ve
rilen Türkiye Ouınrhuriyeiti Aniajfiusaısmııı 

Sayfa 
7;i neü ııuacldeMİıııiıı değıiştiıâlınu'isim' ve 
Anayiasaıya geçici bir ımatlfle dkkmrtnesine 
duîır kaıııın JtkıtaM nnihıiaisclbK.'Ştiylie 241:243 

V«fla Tanır (Konyıa) - Silâhlı Kuv-
vetl'&ıldıe görevM muvaızaaf vdtK r̂İMer ıhe-
fe!toıder« de tıaamıînıaıt wrilm«£i faalklkmdıai 
ikamın tdfelifi m.ünase'b'eltliylie 134 

— 28 iMart 1970 Gumtaırtesî •gfeıoaai Kü
tahya'mın ilçjc ve kfiyleriııdıe mreıydanıa -ge» 
k>n aölz'slc fcM'kerti dioHatyusiyle dıetmoei 39:40 

FetbuÜSaln Taşbesenffioğlu (Erzurum) -
25 Mart 1970 tıaıriıhU Hürriyet Gaaotosiıı-
de, ansan sona ifllkahı 'ile ilgili htalber hafk-
kında gninUetm. (ligi demeci 154:159 

Mustafa Tayyar (Bursa.) - Silâhlı Kiuiv-
Vötlend* görevli ma.vwnf& veteriner hc-
kimilere de tıaaminaifc •vernlınıeaâ -haklkında 
karam 'teklifi ınünas'dbefciyk 131:132ı 

Gürhan Titrek (Ticaret Bakanı) (C. 
S, Çankırı Üyesi) - Nevşehir Milletvekili 
Salâlhaıftiia Hakkı fea.'toğ'lu'nun, dış ti
caretimizin kalkınma plânına ve mıısail 
çıkarla nmıza uygun ohıp alın ad ığtm 
(arattırmak ve meydantıl gelen aksaklık
ları tesbflt etımek üzere bir MceMfe araş
tı rarası yapılmasına dair ötııergcsi tn-ii-
•naselbetîyl'e 161:17.1 
Turgut Toker (Ankara) - 6802 sayılı Ai

de r Vergileri Kanununa ek Kanun ik* 
Cutoıhıırbaşkanilığı geri gönderme tezıke-
resl m'imasebettyile 202:200 

Ahmet Topaloğlu (Millî Savunma Sa
kanı) (Adana) - Beuş Hizmetleri Taz
minat Kanununun bâzı maddelerinin de-
ğii^Üîri'lmesine dair kanunu tasa r t ı mütva1-
sebetSyle G4 

— 27 . 7 . 1&G7 taıih ve 926 sayılı 
Türk Ş,HH)MI Kuvvetleri Personel Ka
nununu/n bâssı maddelerinin değiştiril »le
bine dair İfamın tasarısı mimasebe-
•tiyle 568:563,584 

Hasan Tosyalı (Kastamonu) - 6831 
«ayılı Oıımıatı Kamun'una bir maddi' ok-
lenımeBİıift dair kanım t^kii-fİ müua's6he-
•tiiyile 400:401 

— Ar.ae iıleesJnde vukuape.Vn yangı ti 
ölaymıa ve halkın isi eklerin e dair güm 
deıırt dışı demeci. 126:1281 

— Millî Eğiti'nı Bakanlığı nı-erkcz ku-
ırurusş ve görenleri hakkındaki 2287 sayılı: 
Kanunun 4, 5 w 6 neı miaddeleii.mil 
değîş/tiril'mesî hakkında kamım tasarısı 
nminiaiseb eriyle 217 

— Türkiye Elektrik Kumum kamı
mı tasarısı münasebetiyle 500:591,626:527, 

890^80:801,681,686,090,704:705 

— Uçuş Hizmetleri İKanııtranun bâzı 
maddelerimin. değiştiril t imsin e dair katım 
•tasarısı miiıiiaısebrAiyle 40,56:57 

— »46 Türkiye Büyük -Millet Mec
lisi üyesi tarafından1 verilen Tii ı-k'lyo 
Cttm.huriyti Anayasaısjtntı 131 nci mad
desinin clcrğiştilriı'lme'jsfıne dair kamın tek
lifi ile Kast ara mu M'J'Dctveki'li Kabri 
Ketfkiııı ve 224 arkadaşının, T. O. Ana
yasasının 131 n cima dd esinin değiştiril'-
rnesi hafekınıda kanun teklifi nı'iinasebe-
itöyle 271 

— 27 . 7 . 1907 taralı! ve !>2fi ssayılı 
Türk »Silâhlı Kuvvetken Personel Kanu-
uurtiuın bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve üç geçici madde eklenmesine dair 
kamın tasarısı ni'üyınaısebctiyle M9,57H 

Addl Turan (Uşak) - Mfilî Eğitim 
Bakanlığı Merkez kuruluşlun ve görev
leri. hakkmdakıi 2287 saydı Kanunun 4, 
5 ve 6 ncı ma dd el esrini ti değiştiril.iR'sr 
hakkında kamın tasaı-ısı ııriinısısclıetiyl'e- 50:1:' 

504,509:510 
— Türkiye Klektrik Kurumu kanının1 

•tasanssı tnüna^ebctiyle 588(-G.W|:6S2,64ö 

Enver Turgut (Kayseri) — Kapıcıla
rın İğ Kanunu kapsamına alınmasına 
dair kaiiııitti toklrfiî île psiki latanlnıl M'il- -
letvekil1! Kayji: (İademir'iu, 931 sayiilı İç 
Kanununun 5 m-i ntıaddesimıı- değiştiril-
•raeisi ve bıH kaııunıa bâzı hükümler ilâ-

http://miaddeleii.mil
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Sayto 
ve edilmesi hakkında kaımu teklifleri! 
•münasebetiyle 111 -112 

Hasan Tiirkay (İstanbul) - Kayseri 
Milletvekili Enver Turgut'un, İşçji Yar-

Pffihri Uğrasızoğln (Uşak) - ©831 sa
yılı Onman Kanununa bir madde eklcıı-
mıes-ine dair kam-uaı teklifi münasebetiyle 390: 

398 
— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Zeı-in Tüzün'ün, Mîllî Eğitim BÎU-
kanlığı Meslekî ve Teknik' öğretim oku'I-
'laın. öğretmenlerinin intibakı hakkında
ki 1064 sayılı Kamınım 1 nci müHİd'&sine 
2 ek maudlde ilâvesine ve gemici maddcNİ'-
nin değiştirilmesine (laik" kamın teklifi 
ıile EskSşehir MMe'feveldli1 İsmet Atığı v-e 
10 arkadaşının, Millî Eğitim Bakımlığı 
Meslekî vo Teknik Öğretim okul
ları öğretmen'lerinin intibakı hakkımla-
M 5 . 7 . 1968 tarihli' 1064 sayılı Kanu
nun biriınei maddesinin değiştirilmesi ve 
Niğde Milletvekili M. Nurii Kedaman-
oğlu'mm ve Cu'mlhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Mobmro Aksoley ve 13 arka
daşının Millî Eğitini Bakanlığı M-cMlckî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmen
lerinin intibakı hakkındaki Kamına ek 
kanun teklifleri münasebetiyle 1T:1'8 

— 444, sayılı Kanunun birinci mad
desine bir fıkra oklenm^si1 hakkındaki kın-
mın mıüıraasebetiyle 374-:377 

— Kapıcıların1 İş Kanunu kapsamı
na alınmasına dair kamun teklifi ile 
eski istanbul Milletvekilli Kaya ötfde-
ımir'in, 931 sayıüı İş Kanunumun 5 nci' 
mıaddesimtıj doğistiiril'mesi ve bu kanuna 
bâzı hükümücr ilâve edilmesi hakkımda1 

kanun teklifleri [münasebetiyle 103:1Ü4 
— Kütahya'nın i'lçe ve köylerinde vıı-

kuibulam zetoel'e felâketi, uğranılan' za-
mr la r ve yapılan yardımlar hıafckııwlaj 
gündem dışı demeci 94:95 

— Millî Eğitim: Bakanlığı Merkez 
•kuruluş ve görevfcri hakkındaki 228T 
ısaynb Kanunun 4, 5 ve 6 nci maddeleri
nin d-eği&tiriHm'esii hakkında kanun tasa-

Sayfa 
dıımlasm'a Kurumu (1YAK) kanun tekli
finin havale 'edildiği komifeyomlaıdan 
seçilecek 2 şer üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi münasebetiyle 160 

nsı münasebetiyle 508,512,013 
— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu1 

münasebetiyle 589:590 
Hayrettin Uysal (Sakarya) - 346 Tür

kiye Büyük Milleti Meclisi Üyesi tara
fından verilen Türkiye Cuımluıri'yetü Ana1-
yasaklının 131 nci maddeKİnin değiştiril-
ınesine dair kanun teklüfi ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Keskin ve 224 ar
kadaşının, T. C. Anayasasının 131 nei 
maddesinin değn-ştiriılrnosi halikında ka
mun teklifi münasebetiyle 254 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Cıımlıu-
iriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Zerin Tü
zün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî vio 
Teknilk Öğretini Okulları öğretm imler inim 
intibakı halkkmdalki 1064 sayılı Kanumun 
1 neti maddesine 2 ek madde ilâvesine ve ge
çici maddeninim değiştirilmesine d'aiİ'rkamım 
tteMiffi ile Eskişdhir MiıllefcvcMill îsmtit Amgı 
ve 10 arkadaşının, Millî Eğitim Bafanlığı 
Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğ-
Mcstekî ve Teknik Öğrct'iım okul
ları öğretmelerinin intibakı hakkımda'-
ki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı Kanu
nun birimei 'maddesinin değiştirilmesi VB 
Niğde Milletvekili M. Nutü Kodaınan-
oğlıı'mın ve Cumılıuriyet Senaü'omu İstan-
bul Üyesi Mcbrure Aksoley ve 13 arka
daşının Millî Eğitimi Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim: okıvTları öğretmen
lerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek 
kanun1 teklifleri münasebetiyle 19 

— 346 Tüdu'ye Büyük Millet Mec
lisi üyesi tarafından verilen Türknyty 
Cumhuriyti Anayasasının 131 nci mad
desinin değfcjtiıri'llmeitfiac dair kamın tek
lifi ile Kasta'tnıonıı Milletvekilli Sabri 
Keskim ve 224 arkadaşının, T. C. Ana
yasasının 131 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkımda kanun- teklifi münasebe
tiyle 249 =256,273 

u 
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Sayfa 

Reşit Ülker (İstanbul) - 6802 sayılı Gi
zler Vergileri Kanununa Ek Kanun ile 
Cumhurbaşkanlığı geri gönderme terikere-

,si münasefbetiyle 199:202 
— 6831 sayılı Orman Kanununa bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 393:394 

— Kaplıcaların İş Kanunu kapsamına 
•ahumasına, dair ıkanun teklifi ile eski' İs
tanbul MÜtetve'kilı Kaya özdtfmir'İn, 931 
sayılı İş Kanununun 5 nci maddesinin de-
ğiştirrlmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 

•ilâve edilmesi hakkında 'kanun tekMleri 
münasebetiyle 101,102:103:113 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf veteriner hekimlere de tazminat veril-

Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) - Medeni 
Kanunun 258 neü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi münasebetiyim 145 

— Türküye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı münasebetiyle 642:643,644 

— Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu
nun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı münasebetiyle 53 54,54. :55 

Aydın Yalçın (Ankara) - Karma Par
lâmento Komisyonu Başkanı olarak, Tür
kiye - Ortak Pazar ilişkileri konusunda 
'gündem dışı demeci 671:675 

Mehmet Yardıma (İstanbul) - Millî 
'Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 

-4, 5 ve 6 neı maddelerinin değiştirilmesi 
halfckmda kanun tasarısı münasebetiyle 510,511: 

512 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) - Mil-

ılî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluş ve 

Sayfa 
mesd hakkında kanun teklifi münasebetiy
le 115,134:135 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı münasebetiyle 592,648,657:658, 

«77,686:687,687:688,689,69i ,629, 
693 ;6G4,697,701:702 

— 354, Türkiye Büyük Millet MoclM 
üyesi tarafından vemlen Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 73 neü maddesinin de
ğiştirilmesine ve Anayasaya geçici bir 
madde efelenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 240:241 

Mustafa Üstündağ (Konya) - Konya'
nın bâzı ilçe ve 'köylerinde vukuağelen su 
baskınlarına ve bu yüzden yolların da ka
panmış olduğuna dair demeci 7:10 

Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 
4, 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
haiklkında kanun tasarısı münasebetiyle 217: 

218,007,508,511,513 £14,516,519:520 
— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 

tasarısı münasebetiyle 650,652 

Mehmet Salih Yıldız (Van) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veterine Fa
kültesi kuruluş kadroları hafkkmda kanun 
tasarısı münasebetiyle 28:29 

M. Kemal Yılmaz (Ankara) - Vakıflar 
Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, bu kanuna bir fıkra ve ek 
•maddelerle bâzı geçici maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 390 

Cengizhan Yorulmaz (Ankara) - Tür
kiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı 
münasebetiyle 656,695 

Y 

(Cüt : 4) 




