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BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vaızflte Üe yurt klı§ına gidecek olanf 

Demlet Bakam Refet iSeagin'e Devdet Ba-
'kaimi Turhan Bilgin "m vefoMilk «tanesi 

— Vazife ifle yurt dışına giden Millî 
Eğitim Balkanı Ortaa OgWia- Devlet Ba-

359 

Sayfa 

98 
ikanı Hüsaanerttıin AtaJbıeyli'mn velk&Mk 
•etaıesi 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunura Balkanı Afamıst Tlopalloğhı'nıa 
Enerji ve Talbdî Kaynaklar Balkanı Ŝalbiıt 
Osman Avcı'nm vökiMk etmesi 253 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Jsapıon TetnBÜcdler Meclisi ve Müşa
virler MeclM (bta f̂cantoıının,, Türkiyıe Bik 
yük .Miftîet M|ecMsinÛtenı Mr (heyeti Jaıpöm-

ya'ya dav-ertlıerine ioalbetı rtLunumasım mjy-
gun görüldüğüne! dair Müşterek Başkanlık 
Divanı /karam 315 

GENSORU ÖNERGESİ 

— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, İstanbul ve Koeaeli'rtde meyda
na gelen olaylar dolayısiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 17 . 6 . 1970 tarihli 
toplantısında, olaylar görüşülürken kamu 

oyunu yanıltacak beyanlarda bulunduk
ları iddiasiyle Başbakan ve İçişleri Baka
nı haklarında Anayasamın 89 neu madde
si uyarınca gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/6) 551:552,598:624 

KANUNLAR 
No. Cilt Sayfa 

1287 Ankara thuVersitesinin 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu 1 399 

4 66, 
320,333,337:338,370,405,44i=444 

1288 petrol dairesi başkanlığının 1966 
bütçe yılı Kesinlıesap kanunu 1 399 

4 66, 
323:324,334,343 =344,370,405,423=426 

1289 Petrol dairesi başkanlığının 1967 
bütçe yılı Kesuıhesap kanunu 1 400 

4 89, 
328 =329,334,355:356,370,405,447:450 

1290 Tekel Genel Müdürlüğü 1962 Büt
çe yılı Kesinhesap kanunu 1 462 

4 89: 
90,330 =331,334,395 =360,371,405,455.458 

1291 Tekel Genel Müdürlüğü 1963 büt* 

No. 
çe yılı Kesinhesap kanunu 

Cilt SsyİA 
1 400 
4 90, 

331 =332,334,361 =362,371,405,459:462 

1292 Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu 1 400 

4 126, 
332 =333,334,363 =364,371,405,463 =466 

1293 Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanona 1 399 

4 89, 
326 =327,334,349 =350,370,405,435 =438 

1294 Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı Kesinhesap kanunu 1 399 

4 89, 
327 =328,334,351 =352,370,405,439 =442 

1295 Karayolları Genel Müdürlüğü 
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No. Cilt 'Sayfa 
1966 bütçe yıh Kesınhesap kanunu 1 399 

4 66, 
322:323,333,34i =342,370,405,419:422 

1296 DSİ Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu . 1 399 

4 66, 
320 =321,333,339:340,370,405,415:418 

1297 Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğünün 1965 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu 1 399 

4 35, 
319=320,333,335 =336,370,405,407:408 

1298 Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu 1 399 

4 89, 
325:326,334,347:348,370,405,43i :434 

1299 Ceza ve ıslah evleri ile is yurtları
nın 1963, 1964, 1965 ve 1966 yılla
rı bilançolarınım onanmasına dair 
kanun, 1 549 

4 89, 
328,334,353 =354,370,405,443 =446 

1300 Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
fon işleri saymanlığının 1966 yılı 
bilançolarının onanmasına dair ka
nun, 1 550 

4 89, 
3239 =330,334,357 =358,371,405,451 =454 

1301 27 . 7 . 1967 tarihli 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna üç geçici 
madde eklenmesine dair kanun. 2 91 

4 478, 

No. Cilt Sayfa 
520=521,565 =587,594,597 =598,605,611,617:620 

5 173 
6 252, 

257:258 
1302 930 sayılı Tasarruf bonoları İhracı 

hakkındaki Kanunun geçici 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun. 3 3 

4 153, 
373 =374,405,469:470,502,536,542 =545 

4 667 
5 698 
6 259: 

260 
1303 Toprak ve İskân İşleri Genel Mü

dürlüklerinin birleştirilmesi hak
kındaki 5613 sayılı Kanuna ek ko
nun. 4 35 

5 478, 
1024:1025 

1304 1970 yıh Bütçe kanununa bağlı 
•(A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 6 92, 

395,397 =398,433,440 =441,444,486,491:494 
1305 Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
kooperatiflerine olan borçlarımın 
taksitlendirilmesi hakkında ka
nun. 2 4 

4 90, 
791:815 
6 4: 

51 
1306 2510 sayılı îskâtı Kanununa ek 

kanun. 2 4 
4 231, 

521:536,537,554,565,594,595:596,605,611,613:616 

KOMİSYON KURULMASI VETA HAVALELER 
— 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu 

kamunda değişiklik yapan 6558 ve 6987 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, bâzı madde ve fıkralarının 
kaldırılması, bâzı maddelerine fıkralar ve 
kanuna bir madde eklenmeği hakkındaki 
kanun tasansunın, haıvale edildiği komis
yonlardan seçilecek 3 er üyeden kurulu 

bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair (1/335) 124=125 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin; 28 . 6 , 1938 tarih 
ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 
13 neü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da (2/310) sayılı kanun teklifinin, Der
nekler kanunu tasarısını (görüşmek üzere 
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kurulan Geçici Komisyona havalesi 
Sayfa 

552:553 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
10 arbada§ınııı, (2/35) esas sayılı Petrol 
Kanıununnm bâzı maddelerimin değiştiril
mesi ve bâzı maddelerinin /kaldırılması 
hakkında (kanun teklifimin, (1/335) esas 
sayılı kanun tasarısını ıgörüşmek riizere ku
rulan Geçici Komisyona havalesi 316 

— İş kamunu tasarısının; hasvale edil
diği komisyonlardan seçilecek 2 şer üye
den kurura bir Geçici Komisyonda görü
şülmesi (646 

— «Serbest liman ve bölge kanunu 
tasarısı» nın havale olunduğu komisyon
lardan seçilecek 3 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesi 199 

Sayfa 
— Sermaye piyasasının tanzimi ve teş

viki hakkındaki kanun tasarısının havale 
edildiği komisyonlardan seçilecek 3 er üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesi 257 

— Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konuşumda araş
tırma yapmak üzere kurulması kabul edi
len Meclis Araştırması Komisyonuna üye 
seçimi (10/5) 93,253:254 

— 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanunuaıuaı 7368 sayılı Kanunla değişik 
18 ve 27 nci maddeleri ile ek 2 ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kamıma 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının, havale olunduğu komisyonlar
dan seçilecek 3 er üyeden (kurulu bîr Ge
çici Komisyonda görüşülmesi 597 

— Bursa Milletvekilleri gadrettim 
Çanga ile Nail Atlı'ııan; Marmara Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yöneti
cilerinin tutum ve davranışları sonucu 
meydana geldiği iddia edilen zararları tes-
bit ve gereken tedbirleri almak üzere bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

— Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
in; tarım ürünlerinin maliyet ve satış fi
yatları ile ilgili, alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis Araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

3:4 
315; 
316 

ÖNERGELER 

— Çalışma Bakanı SeyUt öztürjk'ün, İş 
<kanunru tasarısının havale edilıdiği komis-
(yonjlardan seçilecek 2 şer üyeden Ikuralu 
bür Geçici Komisyonda görüşülmestime idair 
Önergesi (4/82) 646 

— Grup temsilcüefmnin, 1970 yılı Büt
çesi Finansman Kanunu, EimJâk Vergisi 
Kanunu, Belediye GeMrleri Vergisi Kanuı-
MU, 657 sayılı Devlet Memuırttaırı Kanunu 
ile Genel Kadro Kanunu taşanlarının gö-
Tiişülmölfcrimin Mtimine 'kadar, 25 . 6 .1970 
gününden itibarten, 

— Cumartesi ve Pazar günleri dâhil 
Genel Kumulun her gün saaıt 10,00 dan 
13,00 e ve 14,30 dan 19,00 a kadar aralık
sız toplanmasına, 726 

— Çarşamba günlerinin de kanunlaşan 

göroşülmıesune hasredıümesöne idair öner
gesi 727 

— Grup temsîlcilerinin; Genel Kurul' 
çahşmaütannın bugünden itibaren saat 
15,00 ten 20,00 ye (kadar d«vam ettirilme
sinle dair önergesi 503:504 

— Grup tetmoilcilleirjnıiın; Meclis çalış-
maılarının Pazartesi, Sak, Çarşamba, Per
şembe ve Cuma günleri olmak üzere haf
tada 5 gtün yapılmasına ve Çarşamba gün
lerinin saat 17 ye kadar geneli görüşme 
ve Meclis Araştırması önergelerime ve saat 
17 <len 19 a kadar sözlü somu önergele
rine tahsisline dair önergesi. 3 

— İçişleri Komisyonu Başkanlığının, 
«Serbest Liman ve Bölge kanunu tasarı
sı» nın havale olunduğu komâsyonilaTtdan 
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Sayfa 
seçilecdk 3 er üyeden (kuruta bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesinle diair önerge-1 

m. (475) 19» 
— Isrtanbul Milletvekili Reşit Ülker'

din, 2/35 esas sayıÛı Kanun teklifinin, 
1/335 elsas sayılı Kanun tasarısını görüs-
mok üzere kurulan Geçici Koımıisyona -ha
valesine ve bu komisyona Ticaret Komis
yonundan da üç üye lalınımaama dair öner
gesi (4/77) 316 

— tamıir Milletvekili BurhanettJm Asu-
tay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı sosyal 
Stigortalar Kanunununun 123 nıeü madde
sinin değiştirilmeline dair 'kanun teklifi
nin, 506 sayılh Kanunun değdştklülmteoi halk-
fcındıaiki kanun tasarısı Hükiknıetten gelin
ceye kadar ertenlenımesine karar veril
diğine dair Çalışma Komisyonu Başjkan-
flıga önergesi (4/73) İM 

— Maliye Balkanı Mesut Erez'in; ıser-
imaye piyasasının tanzimi ve teşviki halk-
kındaki 'kamun tasarısının havale edildik 
ği kondisyonlardan seçilecek 3 en* üyeden 
kurulu bir Geçici Koanıisyonda görüşül
mesine dair öneıngesi (4/76) 257 

Adalet Komisyonu raporları 

— Ateşli silâhlar ve bıçaklar haklkuı-
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine daıir kanun tasarısı üe Gke-
«Mn Milllletvetktili Abdullah Izmenlin, 6136 
sayılı Kanuna geçici. 6 ncı ve 7 mei madde-
lerin etkilenmesi, Istanbull Milletvekili İs
mail Hakkı TeOaineJİ'in, 6136 sayılı Ka
nuna bri mıaldde eklenmesi ve Mardin Mil-
ltetveMli Esat Kemal Aybar'm, 6136 sa
yılı Ateşli laMâhlar ve bıçaHar hakkm-
dalki Kanunun 4 ncü maddıesinin 3 neft 
fıknasımn değiştirilmesi ve bu îkanuna »ge
çici bir (madde 'etklenmesıi hakkında ka
mun teldölerine dair (1/77) 162,175:196, 

199:249 
— istanbul Milletvekili İsmail Halklkı 

Tekinel'in Türk Ceza Kanununun bâzı 
madkiellerinîn deığiştirilmesine ve bâzı m£üct-
deılerine fıkralar İlâvesine dair kamun 
kanun teklifi haitokında (2/357) 97 

Sayfa 
— MiMî Eğitim Komisyonu Başkanlı

ğının, 2/310 esas nuimaraütı Kanon tek-
lüfinin Deraefcler Kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere kurulan Geçaciiı Komli&yona, 
havalesine f̂e bu komisyona Millî Eğitim. 
Komisyonundan da 4 üye alınmasına dair 
Önergesi (4/78) 552:r-53 

— Muğla Milletvekili Ahmet BuHd&mla'-
nın 7/183 esas numaıralb yazıta, sorusunu 
geri aldığına dair önergesi (4/84) 253 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı 
Vedat ÂM Özkan'ın, Geneli Sağluk Sftgor-
taaı kanunu tasarısının, İçtüzüğün 36 neı 
ımaiddıesi uyarınca, gündeme alınmasına 
dair önergesi (4/81) 507 598 

— Ticaret Batanı Gürhan Titrek'in, 
3491 «ayılı Topralk Mahsulleri Ofisi Ka
nununum 7368 sayılı Kanunla değişik 18 
ve 27 nci maddeleri ile ek 2 ve 3 ııcü 
maddelerinin değdştiıriıkn.esi ve bu kanuna 
bâr ımadde eklenmesi hakkındaki (kanun . 
tasarısının, havale olunduğu ikomteyon-
lardan seçilecek 3 er üyeiden ikuruliu bâr 
Geçici Komisyonda ganüşülmesine dair 
Önergesi (4/80) ' 597 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayıîh 
Yüksek Hakimler Kurulu Kanununun bâ
zı maddelerinin yenliden düzenüenmesinıe ve 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
01/210) 98:121,125:160 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ı—• 1970 yılı Bütçe Kanununa baüh 

(A/2) işaretli cetvelde ıdeğisMik yapd-
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/343) 92,395,397 =398,440 j 

441,444,491:494 
Geçici komisyonlar raporları 

— 1970 yılı Bütçdsi Finansman kanunu 
tasarası ve Aidaiet, İçişleri, Malîye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
tkıurullu 38 No. lu Geçioi Komisyon rapo
ru (1/330) 40 500,527:544,553:594,625: 

642,646:695,726 
— Genelkurmay Başkanının görev ve 

yetkilerine ait kanun tasarısı v|e Anaya
sa, Millî Savunma ve Plân komisyonlaıran-

RAFORLAB 
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Sayfa 

dan 3 ©r üyeden 'kurula 20 numarala Ge
çici Koimisyon raporu (1/181) 444;486 

— 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
vö Lokavt Kanununun bâzı (maddelerinin 
değiştârifimıesı ve 818 sayrlı Borçlar Ka
nununun 316 ve 317 nci maıddelerMın kal
dırılması hakkında kanun tasarısı île 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ve1 

4 ankadaşmın, Zonguldak Milletvdknillî Ah-
îmet Güner'in ve İstanbul Milletvekili Rı
za Kuas'ın, aynı mahiyetıte kanun tek
lifleri ve Adalet, Çalışma ve Hân feomash 
yontanından 3 eır üyeden (kurulu 23 nolu 
Geçişi Komisyon raporu (1/193, 2/139, 
2/240,2/288)) 314 

— Manita MHEetveMli Mustafa Ok ve 
12 arkadaşının, Bağcılığımızın moderofleş-
tiiri'lmesd ve bağdlaramzın kalkındırılması 
hakkında kanun teklifi ve 18 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/193) 56:90 

— Millfi Savunana Balkaınlığı görev, 
yetki ve teşkilâtı hakkında (kanun tasamsı 
ve Anayasa, Mdltlî Savunmıa ve Plân ko> 
msisyoııian'indan seçilen 3 OT üyeden tkuru-
lu 20 numaralı Geçidi Komisyon (raporu 
(1/182) 504:527i 

— Sendikalar Kanununun bâzı madde-' 
derinin değ%tdrilmesfi ve bu kanuna bâr 
madde tilüe 31 nci maddesine bir bend ek
lenmesi hakkında kimun tasarısı ile Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun 2 ncıi maddesinin değnştiırilmeai, 
Yozgat MiületvelkritİB Abdullah Baştünk ile 
4 iadkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun bâzı nuadd'elerindn değiştiriinuesi 
ve 657 sayılı Devlet Mamurlara Kamınu-
nun 4 ncü mıadd-esinin(c) bendinin ikal-
dıroılması, İstanbul MÜletveMld Rıza Kuas> 
in, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bir sısi'm maddelerinin değî tirülarueed halk-
kmda kanom tekliflerdi ve Adalet, Çalaşma 
ve Plân komisyonlaınnıdan seçfilen 3 er 
üyeden ikuruıkı 23 numaralı Geçici Komte-
yon raporu {1/194,2/84, 2/140,2/287) 260: 

309,318,387:390 
— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 

tasarısı ve BayındırU!^ İmar vö takan, 

Sayfa 
İçişleri, MaMye, Enerji -v|e Tabiî Kaynafelar 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 11 numaralı Geçİei Komisyon (rapo
ra (1/154) 318:338,395:397,438:439, 

444,487:49& 
— Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282 

.nci .maddes&niln değiştimknesine ve bu 
kanuna iki ek madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve 25 Nolu Geçidi Komds-
yon raporu (1/103) 162 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı nuaddefterimin değâştirdl'mesinıe ve 3 
geçici madde1 eklenmesinle dair kanun 
tasarıanıa dair Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değisîkKikler hakkında Millet 
Meclisi Milli Savunma,, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyeden fkuruılu 13 
No. lu Geçici Komisyon rapora (1/162) 252, 

257:258 
İçişleri Komisyonu raporları 

— Ateşli silâhlar ve bıçakûar hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değnş-

" tirîlmestoe cTıaıfr kanum tasarısı ile Gare-
ısun MUletvefkdli Abdullah IzmenSn, 6136 
sayılı Kanuna geçici 6 nci ve 7 nci madde
lerin etklenmeai, İstanbul Milletveİkdli is
mail Hakkı Tekinel'in, 6136 saydı Kanu
na bdlrr madde eklenmesi ve Mardin Mil
letvekili Esat Kemali Aybar*ın, 6136 sa
yılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındat-
ki Kanunun 4 neü maddesinin 3 neü fık- . 
rasanın değiştirilmek ve bu 'kanuna geçici 
birmıadde eklenmesi hakkında kanun tefk-
liflerine dair (1/77, 2/184,2/350,2/351) 162, 

175,196,199:249 
ı 

— Maraş MHİetvektw M. Zekerniya 
Küttşad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim 
öztüırikVr, Maraş ilinîn adının (kahraman 
Maraş olarak değiştdritLmıesine dair kanun 
teklifleri hakkımda (2/162, 2/163) 395 

Maliye Komisyonu raporu 

— İstanbul Milletvekili Nuri Broğan-
'ın, 5434 sayılı T. C. EmıakÜl' Sandığı Ka
nununa 23.2.1965 gün ve 545 sayılı Kanu
nun 5 nci madklesiyle eklenen ek madde
nin bitrinci fferasının değiştirilmesinle, 
Iç«l Milletvekili OlâÜ Kargda'nın, 5434 
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Sayfa 
sayı'h T, C. Eımekli Sandığı Kanunuma bâi-
ÜI maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley-
m, 15 , 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş 
Kanununa elk Kanunum. 10 . 3 .1950 gün ve 
5585 sayılı Kanunla değişik bininci ımad-
desine bâr fıkra üe Ocanuna bir geçici 
za maldkleler eddlenmeadne ve Cumhuriyet 
hakkında (2/176, 2/215, 2/245) 164:175 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 
— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru

lumu hakkındaki Kanunun bâzı madde* 
Vrinân değiştirilmesine bir maddesinin 
kaldırılmasına ve bu 'kanuna, bâzı maddie-
lerin oikflenmesıine dair kanun tasarısı hak
kında (1/83) 338=358,398:433,442,444, 

495:498 
— Devlet Opera ve Balesi Genel Mü

dürlüğü lrarulufu halkfcuıda flcanun tasa
rısına dair (1/157) 338,391,395, 

434:437 
Plân Komisyona raporları 

5441 sayılı Derfet Tiyatrosu Kurulu
su haMtındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine bir maddenin »kaldırılma
sına ve bu kanuna bâzı maddelerin Eklen
mesine dair karnın tasarısı hakkında 
(1/83) 338=358,398:433,442, 

444,495:498 
— Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 

Tari'm Kredi Kooperatiflerine olan borçla
rının taksitiendiriknesi hakfkında kanun 
tasarısı ile Curahuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker, Burdur Milletvekili 
Mediüiet özfbey, Giresun Milletvekili 
M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı ve Kasta
monu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın aynı 
mahiyetteki tekliflerine dair (1/151, 2/2, 
2/114, 2/124, 2/126) 4:51 

— Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hafokında kanun tasarı
sına dair (1/157) 338,391,395,434:437 

Sayfa 
— 930 sayılı Tasarruf 'bonoları Kıracı 

hatokmdalki Kanunun geçici 1 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/199) 259:260 

— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'-
ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 23 . 2 , 1965 gün ve 545 sayılı Kâ
nunun 5 nci maddesiyle eklenen ek mad
denin birinci fıkrasının değiştirilmesine, 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bâ
zı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso* 
ley'in, 15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı 
Maaş Kanununa ek Kanunun 10 , 3 , 1950 
gün ve 5585 sayılı Kanunla değişik birin
ci maddesine bir fıkra ile kanuna bîr ge
çici madde oklemnesine dair kanun teklif
leri ha'kkında (2/176, 2/215, 2/245) 164:175 

Tarım Komisyonu raporu 
— Çiftçilerin T. C. Ziraat Banfcası ve 

Tarımı Kredi KJooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker, Burdur Milletvekili 
Mehmet Öabey, Giresun MilletveMli 
M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı ve Kasta
monu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın aynı 
mahiyetteki tekliflerine dair (1/151, 2/2, 
2/114, 2/124, 2/126) 4:51 

Ticaret Komisyonu raporu 
— Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitIendirilnresi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker, Burdur Milletvekili 
Mehmet Öabey, Giresun Milletvekili 
M. Kemal ÇHlesiz ve 11 arkadaşı ve Kasta
monu Millet vekili Hasan Tosyalı'nın aynı 
mahiyetteki tekliflerine dair (1/151, 2/2, 
2/114, 2/124, 2/126) 4:51 

İzinler 
— Adana Milletvekili Fazıl Güleç'e 

izin verilmesi (3/392) 316:317 
— Adıyaman Milletvekili AQi Avni Tu

ranlıya izin verilmesi (3/392) 316:317 

SATIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 
— Ağrı Milletvekili A. Kerim Bayazıt'a 

tein verilmesi (3/392) 316:317 
— An'kara Milletvekili İbrahim Sıtkı 

Hatipoğlu'na izin verilmesi (3/392) 316:317 
— Balıkesir MilletveMli A. ihsan Ki-
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rıanlı'ya izin verilmesi (3/392) 316:317 
— Balıkesir Milletvekili Şükrü Çav-

daroğlu'na izin verilmesi (3/392) 316:317 
— Gaziantep Milletvekili Hüseyin ln-

cioğlu'na izin verilmesi (3/392) 316:317 
— Kars Milletvekili Veyis Koçııhı'ya 

izin verilmesi (3/392) 336:317 
— Malatya Milletvekili î. Hakkı Şen-

güler'e izin verilmesi (3/392) 316:317 
— Maraş Milletvekili Mehmet özdaPa 

izin verilmesi (3/392) 316:317 
— Tokat Milletvekili Yusuf Ulusoy'a 

izin verilmesi (3/392) 316:317 
— Urfa Milletvekili Veh'bi Melik'e 

izin verilmesi (3/392) 316:317 

Sayfa 
— Van Milletvekili M. Emin Erdinç'e 

izin verilmesi (3/392) 316:3.17 
— Yoagat Milletvekili Celâl Sııngur'a 

izin verilmesi (3/392) 316:317 
— Zonguldak Milletvekili Nihat Akın'a 

izin verilmesi (3/392) 316:317 

ödenek 
— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 

içinde iki aydan fazla izin alan Malatya 
Milletvekili I. Hakkı Şengüler'e ödeneği
nin verilmesi 317:318 

Yasama, dokunulmazlıkları 
— Kars Milletvekili Veyis Koçulu'nun 

yasama dokunulmazlığı (3/285) 97 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Eminim Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs'ın Güvenlik "köyü arazile
rinin su taşkınlarından koruramasına ve 
selden zarar gören arazilerin ıslahına dair 
Koy İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru
su (6/145) 96 

imar re İskân Bakanından 
— Manisa Milletvekili Veli Bafkırlı'nm, 

İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihale
si yaptırılan prefabrike ovüctre dair llmaır ve 
İskân Bakanından »özlü sorusu (6/146) 546 

Köy İşleri Bakanından 
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-

raca'nm, Hınıs'ın Güvenlik köyü arazileri
nin su taşkınlarından korunmasına ve sel
den zarar gören arazilerin ıslahına dair 
Köy İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
îmar ve İskân bakanlarından sözlü soru
su (6/145) 96 

Sanayi Bakanından 
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'-

un 1961, 1964 ve 1-969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsâline, pancar fiyat
larının artırılmasına dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu ('6/144) 54 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Yüksek Seçim Kurulu kararlarının yayı
mına dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya 
önder'in yazılı cevabı (7/129) 374:375 

Başbakandan 
— Buı*dur Milletvekili Nadir Yavuz-

kan'm, 1963, 1964 ve 1965 yıllannda pilot 
bölge elaraik ele alınan Antalya, Burdur 
ve İsparta illerindeki bölge kalkınması 
etütlerine dair Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakam Refet Sezgin'in yazılı ceva
bı (7/178) 715:716 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'mrı, 
özel Yükseliş Koleji sahibinin de yatırım 
indiriminden istifade ettirilme sebebine 
dair Başbakandan yazıJı sorusu (7/199) 54 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
sebze üretiminde, müstahsilin satış fiyatı 
ile müstehlikin ahg fiyatları arasında den
genin sağlanmasına dair Başbakandan ya
zıl: sorusu (7/248) 596 

— İstanbul Milletvekili İlhamı Sancar'-
ın, 1966 tarihinden 1970 tarihi başına ka
dar Genel Bütçeden tahsis edilen geliştir
me ve teşvik fonları dle dış kaynaklardan 
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aynı amaçla yapılan tahsislerin kullanış 
geleline dair Barbakandan yazılı sorusu 
(7/226) . 252 

— İstanbul Milletvekili llhami Sancar'-
ın, Yeşilköy Çınar Oteli ilâve inşaatının 
kanunsuzluğu yolunda yapılan şikâyetle
rin incelenmesinin ne safhada olduğuna 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/225) 252 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
3 Nisan 1970 talihinde, Şişli Camiinde bir 
zatın annesine yapılan cenaze törenine da
ir Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı 
Haldun Menteşcoğlü'nun yazılı cevabı 
(7/1:50) ' 708:709 

Bayındırlık Bakanından 
— Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 

Kınmlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde 
programa adınan yatırımlara dair Bayın
dırlık Bakanından yazılı sorusu (7/206) 96 

— Hatay Milletvekili Metanet Aslan'
ın, İskenderun Yayladağ kazaları arasın
da yapılacak sahil yoluna dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in yazılı 
cevabı (7/124) 372:373 

— İstanbul Milletvekili llhami Sancar'-
ın, Sirkeci - Ataköy sahil yolunun güzer
gâh değişikliğine dair sorusu ve Bayındır
lık Balkanı Turgut Gülez'in yazılı cevabı 
(7/169) 714:715 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul - Beyoğlu ilçesi Okmeydanı Tei-
sizaltı semtinde yapılması düşünülen is
timlâke dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık ve İmar ve İskân bakanlarından ya
zılı sorusu (7/204) 55 

Çalınma Bakanından 
— Adana Milletvekili Fazıl Güleç'in, 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genci Müdür
lüğüne© Adana'da yaptırılacak olan işçi 
konutuna dair sorusu ve Çalışma Bakanı 
Seyfii öztürk'ün yazılı cevalbı (7/160) 381 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nnı, Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastanesinin yapımına ne zaman başlana
cağına daii1 sorusu ve Çalışma Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazdı eevaibı (7/172) 383 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu'da Sosyal Sigortalar Şubesinin açıl-

8ayfa 
masına dair Çalışma Bakanından yazılı so
rusu (7/196) 54 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'da su baskınından zarar 
gören vatandaşların yurt dışına işçi ola
rak gönderilmesinde öncelik tanınmasına 
dair sorusu ve Çalığıma Bakanı Seyfi öz-
türfc ile Köy İşleri Bakanı Turhan Kapan-
lı'nın yazıılı cevapları (7/152) 710:711 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Afe-
çal'ın, 18 Ekim 19G8 de imzalanan Avru
pa Sosyal Şartının onaylanması muamele
lerinin hangi safhada olduğuna dair Çalış
ma Bakanından yazılı sorusu (7/242) 546 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Sosyal Güvenlik Avrupa Kodu ve 
Bk Protokolün onaylanmasının ne safhada 
olduğuna dair Çalışma Bakanından yazılı 
sorusu (7/239) 546 

— Uşaût Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'ta Çalışma Bakanlığı aracılığı ile Al
manya'ya gidecek işçilerden para alını]) 
alınmadığına dair sorusu ve Çalınma Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/127) 7C0: 

702 

Derlet Bakanlarından 
— Antalya Milletvekili Ömer Eken'in, 

Antalya ilinin Murat Paşa Vakfının 'kul
lanılış şekline dair Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Hüsamettin AtaibeyH'nin 
yazılı cevabı (7/96) 362 ;368 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur ilinin özellikleri ile prob
lemlerinin neler olduğuna dair Barbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Refet Sez-
gin'in yazılı eevaJbı (7/177) 714:715 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, kamu hizmetlerinin köylere götü
rülmesinde partizanca davranışlara yer ve
rilip verilmediğine dair Devlet Bakanın
dan yazılı sorusu (7/232) 394 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Kuyucak ilçesine bağlı Buea'k kö
yündeki s.ahıs ve Hazine mallarının tespi
tine dair Devlet, Köy İşleri ve Tarım 
bakanlarından yazılı sorusu (7/235) 394 

— İstanbul Milletvekili Hhami Sanear'-
car'm, Topkapı - Kazhçeşme'de bulunan 
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deri ve kösele işletmelerinin Anadolu ya
kasına nakline dair Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Refet Sezj^n'in yazılı 
cevabı (7/107) 711:713 

Dışişleri Bakanından 
— İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt'-

un, Dışişleri Bakanının, 'bir piskoposla 
yemek yeyip yemediğine ve yemekte ge
çen konuşmalara dair sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İhsan Salbri Çağlayangil'in yazı
lı cevabı (7/114) 697:698 

— Rize Milletvekili Kral Yılmaz Ak-
çal'ın, Avrupa İkamet Sözleşmesinin hangi 
safhada olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan yazılı sorusu (7/238) 546 

•—• Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, Uluslararası Denizcilik Istişari Teş
kilâtına Türkiye'nin de katılması için ya
pılan işlemlerin ne safhada olduğuna dair 
Dışişleri Bakanından yazılı sorusu (7/241) 546 

— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'-
m, Suriye uyrukluların Türkiye'deki mal
larına el koyma'k suretiyle yapılan misil
lemeye dair sorusu ve Dışişleri Bakanı ve
kili Devlet Bakanı Rcfct Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/186) 384:385 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 
Kırımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde 
programa alınan yatırımlara dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Balkanından yazılı so
rusu (7/210) 96 

— Çanakkale Milletvekili Mustafa Ça-
Mkoğlu'nun, Biga'da yapılması düşünülen 
barajın yapılıp yapıl mıyaeağına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı sorusu (7/223) 97 

Gençlik ve Spor Bakanından 

— Kocaeli Milletvekili VebJbi Engiz'-
in, lamit Şehir Stat inşaatının durdurulma 

^sebebine dair sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/187) 717:718 

İçişleri Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Ham-

di Hamamcıoğlu'nun, Afyon ilinin Bolva
din ilçesinde bir idare âmiri aleyhine da-

Sayfa 
ğıtılan beyannameye dair İçişleri Baka
nından ya-zılı sorusu (7/193) 54 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Aydm'ın Yenipazar ilçesinde mera 
olarak kullanılan sahanın Belediyece hal
ka yasaklanmasına dair sorusu ve İçişle
ri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile Tarım 
Balkanı llharcıi Ertcm'in yazılı cevapla
rı (7/141) 377:378 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Kuyucak'a bağh Muratdağ köyü
nün bir mahallesine daıir İçişleri Bakanın
dan ya-zılı sorusu (7/233) 394 

— İstanbul Milletvekili Regİt Ülker'in, 
232 sayılı Kanuna göre tesbİt olunan As
gari Sigorta meblâğında bir artırma yapı
lıp yapılmıyacağma dair sorusu ve İçişle
ri Bakanı Haldun Mcntcseoğhı'nun yazılı 
cevabı (7/132) 706:707 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul i l özel İdaresi Müdürü tarafın
dan, halkkında rapor yazılan zata dair 
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/192) 54 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Beykoz ilçesinde meydana Ke
len soygun olayına dair sorusu ve İçişle
ri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'ııun yazılı 
covaibı (7/162) 717 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
köy muhtarlarına da silâh taşıma halikının 
verilmesine dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeogılu'nun yazılı cevabı 
(7/180) 716:717 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nıtı, 
3 Nisan 1970 tarihinde, Şişli Camiinde bir 

zatın annesine yapılan cenaze törenine 
dair Başbakandan sorusu ve İçişleri Ba
kanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı eeva-
'bı (7/150) 708:709 

—. Urfa Milletvekili Vehbi Meiik'in, 
Urfa'mn Ceylânpmar bucağının ilçe haline 
getirilmesine dair İçişleri Bakanından ya
zılı sorusu (7/215) 96 

İmar ve İskân Bakanından 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar'ın, Polatlı ilçesinin Poyrak 'köyünün 
başka bir yere nakline dair İmar ve İskân 
Bakanından yazılı sorusu (7/229) 252 
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— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
nıaz'ın, toprak kayması nedeniyle yıkılan 
Taşyayla köyiindc yapılacak yeni konut-
ılara tlair imar ve İskân Bakanından yazılı 
sorusu (7/234) 394 

— Erzurum Milletvekili Gıyascttİn Ka-
raca'nın, 18 - 19 Temmuz 1966 da Hınıs'
ta meydana gel on depremden zarar gören 
'bir vatandag-a kımut yapılmaması sebebine1 

dair İmar ve İskân Bakanından yazılı so
rusu (7/227) 252 

— tyel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Güven Sigortası tarafından Hacı Ali I>-
«nirolV açılan krediye dair Barbakandan 
sorusu ve İmar ve İskân Ba&anı Hayret
tin Ma'kiboğlu'nun yazılı cevabı (7/164) 381: 

383 
— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 

İstanbul - Beyoğlu ilçesi Okmeydanı Tel-
sizaltı semtinde yapılması düşünülen istim
lâke dair Bayındırlık ve İmar ve İffkân 
bakanlarından yazılı sorusu (7/204) 55 

— İstanbul Milletvekili Res/ıt Ülker'in, 
İstanbul - Üsküdar, gecekondu önleme böl
gesi ıslah sahasına dair İmar ve İskân 
Bakanından yazdı sorusu (7/243) 546 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya ilmin Kaynarca ilçesinde 
yarıda kalmış altyapı tesislerinin tamam
lanmasına dair Başbakandan sorusu ve 
İmar ve İskân Balkanı Hayrettin Nalki-
'boğlu'nun yazılı cevabı (7/153) 378:379 

— Urfa Milletvekili Vehbi Melik'İn, 
Hilvan ilçesinde sel felâketine uğrıyan 
vatandaşlara, yapılacak yardımların çabuk
laştırılmasına dair sorusu ve İmar ve İs
kân Bakanı Hayrettin Na'lu'boğlu'mın ya
zılı cevabı (7/198) 54,720:721 

Köy İşleri Bakanından 

— Aydın, Milletvekilli1 M. Kemıal Yıl-
maz'ın, Kuyueak ilçösime bağlı Bucak kö
yündeki şalhı3 ve Hazine 'mallarının tes-
bitine dıari, Devlet, Köy İşleri ve Tarımı 
bakanlaraııdlan yaızılı sorusu (7/235) 394 

— Balıkeisir Milletvekili İhsan Kı-
rımlı'nın1, buı yıl Balıkesir ili dâhilinde 
programa alman yatırımlara dair Köy 
tşlletri Bakanından yazılı sorusu' (7/208) 96 

Sayfa 
— Erzincan MiHctvekili Hasan Çetin-

kaya'nm, Erzincan - Sivas illerini banbiri-
ne bağlıyacak Tuzftzü .köprüsünün yapı
mına dair Köy İşleri Bakanından yazılı 
«orusu (7/222) 97 

— İstanbul Milletvekili Reşit 01-
kerî'n, istanbul'un turistik yertlerind'eiK 
KSlyos'a BU ve elektrik verolfmıesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair Köy İş
leri ve Turizm. ve1 Tanıtma bakanlanndamı 
yazılı sorusu' ('7/244) 546 

— Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uy-
sal'ın1, Sakarya'da su baskınlarından za-" 
rar gören vatandaşların yurffc dışına işçi 
olarak gönde ri'lm esinde ancelîik tanına 
masınıa dair sorusu ve Çalışma Bakanı 
Seyffi Öztürk ile Köy İşleri Bakanı Tur
han Kapanlı'nm yazılı cevapları (7/152) 710: 

711 
Maliye Bakanından 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
mn, Ankara'da bulunan, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Yardımlaşmaı Derneğinin, 
gübre satmalına yetkisinin bir kararna
me ile fcaDdırrlış sebebine dair sorusu ve 
Tarım Bakanı İlham! Ertem, Maliiye Ba
kam Mesut Erez ile Ticaret Bakanı Gür
han Titrek'in yazılı eevapları (7/117) 370: 

372 
— Kocaeli Milletvekilli Vehbi Engiz'in, 

Kocaeli ili merkezinde bir vilâyet ko
nağı yapılmasına dair Maljyd Bakanın
dan yazılı sorusu: (7/247) 596 

— Orduı Milletvekili Ferda G-ütey'in, 
Ordu ilikı-e bir T. C. Merkez Bankası şu
besi laçılnıaısma lair MaHiye Bakanından 
yazılı sorusu (7/197) 54 

— Sakarya MMeivekili VedaU Ön1-1 

GsiaJİ'ın', Barbakanın kardeşleri tarafımdan 
ödenen vergilere dair Maılliye Bakanından: 
yazılı sorusu (7/198) 54 

Millet Meclisi Başkanından 
— İstanbul MilHeltveklli Nuri- Eı>oğan''-

ın> yabancı PaTMımeritolarırı yaptıkları 
da/vetLeır dışında, milletvekîllerinin hanıgi 
iSebeplerfte yurt dışına gittiklerine dair. 
Mîllet Meclisi Başkanımdan yazılı so
rusu (7/245) 640 
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Sayfa 
— Muğla Milletvekili Ahmet Buî-

danlı'nın, Meclîse devanu etonîyen üye
lere dair yazılı sorusu (7/1S3) 253 

MÜH Eğitim Bakanından 
— Bâlıkesâfl Milletvekili Aiblmet lb-

san Kırımlı'm m, bw yîl Balıkesir ili dâ
hilimde programa alman yıatırıtmiara dair 
MiHIÎ Eğitim Bakanından yazılı .sorusu1 

(7/209) 96 
— Bursa MMletvekili SaidröMrin ÇJan-

ga'nın, Orhaneli ilçesinde bir lise açıl
masına dair sorusu ve Mîllî Eğdltlitn Ba<-
kanı Orhan Oğuz'un yaaıh cevabı (7/203) 53, 

733:724 
— Hatay Milletvekili Mehimet As

lan'ım, Hatay'a, bağlı Samandağ kazasına 
bir lise bînasıl yapılmasınla ve öğretmem 
ihtiyacının karşılanmaısımıa dair sorusu ve 
Millî Eğitâm Bakam Orhan Oğuz'un ya-
ariı eeva-bı (7/128) 373' :S74 

— Kaytserî Milletvekilli Mehmet TûVk-
menoğlu'nun, Kayseri Yüksek Islâto Ens-
titüöüm>d>e cereyan eden ölaylaıra dair so
rusu ve Millî Eğitim1 Balkanı Orman 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/191) 719:720 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi Ensgiz^n 
Kocaeli ilimde bfir öğretmen' okulunun 
açılmasına daîr Millî Eğittim' Bakanın
dan yazdı sorusu (7/246) 596 

— Konya Milletvekili1 özer Öltç'inen'-
in, özel yüksek okulalrda okuyan öğren
cilerle bu okullardan mezun olanların 
hak ve menfaatlerine dair sorasu ve Millî 
Eğitim Balkanı Orhan Oğuz'um yazılı ce
vabı (7/156) 379:381 

— Maraş MîÜHetvekill M. Nejat Çuluv-
dtar'ın, yatıılı bölge »kullan hakkında 
MMi Eğitim Bakanlığınca yapılan çalış
malarım» dair Millî Eğitim Babanından 
yazılı sorusu (7/201) 54,722:723 

— Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çtoğlu'nun, Millî Eğitim Baktanılığınea1 

yayittlanaıı «1 -000 temel eser'e» dair 
Millî Eğitimi Baklanından yazılı sorusu 
(7/231) 394 

— RÖıze MUl1etveki'lii Erol Yılraaz1 Ak-
çal'ra, kültürel varlığın korunmasını te
min için, Avrupa sözleşmesini hazırhya-

Sayfa 
cak olan Daimî Komitenin çalışmaların
da memleketlimizin tutumuma dair Millî 
Eğftitaffi Bakanından yazılı sorusu (7/237) 546 

— Uşak Mi'liletovekiılli Âdil Turan'm, 
boykot medeniyle işten el çektirilen öğ
retmenlere dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakam Orhan Oğuz'un yazılı cevabı 
(7/116) 698:700 

— Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lamtürk, Trabzon'un Çankaya ilçesâ1 Orta
okuluna tâyin edilen müdüre dair so
rusu1 ve Mîllî EğiMm Bakanı Orhan Oğuz'
um yazıl'ı cevabı (7/47) 696 

Millî Savununa Bakanından 
— Aydım MilleUve'Mi M. Kemal Yıl-

•maız'ın, Kore Savaşında yara almış bifr 
vatandaşa malûl aylığı bağlanmasına 
dair Millî Savununa Bakanından yazılı 
sorusu (7/236) 394! 

— Erzurum Milletvekili G-ıyasettifu 
Karaca'nın, Erzurum Çat' ilçesinin Söbe-
çayır köyümden bîr vatandaşın fcftiklâl 
Madalyası .almak için yaptığı müracaata 
dair Millî Savunma Bakanından yazılı 
sorusu (7/328) 252 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Kana'eafrLiin, Erzuıruim ve ilçelerindeki as
kerlik şubelerine müracaat eden- İstiklâl 
Madalyası alacak vatandaşlara dair so
rusu ve Millî Savunma Bakanı Vekili1 

ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa
bit Osman Avcı'nur yazılı cevabı (7/131) 703: 

706 
— Erzurum Milletvekili Gıyasettinı 

Karaca'nın, İstiklâl Madalyası akmak içim 
Erzurum Askerlik Dairesi Başkanlığıma! 
•müracaat eden1 iki vatandaşa dair sorusu 
Millî Savunma Bakanı Vekili Sabit Os-
uma Avcı'nin' yazalı cevabı (7/149) 707:708 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettim 
Karaıca'nın, İstiklâl Madalyası almak için 
müracaat efanâş/ üç vatandaşın1 müracaat
larınla dair Millî Savunma Bakanından, 
yazılı sorusu (7/224) 97 

— İçel Milletvekili Celâl Kargi'lı'nı-n, 
Anamur'a bir hava al'anı yapılmasına 
dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahfrt 
Menteşe üe Mîl*î Savunma Bakanı Ahmet 
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Sayfa 
Topaloğlu'tııiMi yazılı cevapları (T/13T) 376•; 

376 
— İstanbul Mfiltetfvekîli Sezai Or-

kunt'un, Milttî Sa/vunıma Bakanının, NA
TO ve Stratejisi ite ilgili olanak babına 
yaptığı açıklamaya dair sorusu ve Millî 
•Savunma Bakanı Ahımet Tapalloğlu'nun 
yazılı cevabı (7/113) 369:370 

— istanbul MMfetrroMfllî Sezai Orkunt'-
ura, nükleer silâhlar hususunda gene! po
litika görüsüne dair sorusu ve Milî Sa
vunma Balkanı Ahmet Topa'toğılu'nun ya>-
zıh cevabı (T/34) 35S^60 

Orman iBafcanından 
— Ankara Milletvekili S/inasi özden-

oğlu'nun, biır profesör tarafımdan Tür-
ikiye Vlefctî ormanlar hakkımda yayım
lanan rapora dair Ormanı Bakanından yaı-
zılı sorusu (T/206) 55 

— Rfae Milletvekili Ertol Yılmaz1 Ak-
çal'ın, Avrupa Konseyi tstiişarı Meclisi-1 

nin, ormanların korunması ve geliştiril1-
ınesİ amaciyle alınması öngörülen tedbfıv 
lere uygun öiaırak, memleketimizde! ne 
gibi çalışmalar yapık^ğma dair Ormanı 
Bakanından yazılı sorusu (7/240) 546 

Sağlık ve Sosyal Vardım (Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekilli Sü-
leyman Mutlü'nun, Dinar Kaızası Çiçek-
tepe köyündeki sadlgın hasitalık için ne 
gibi bir tedbir alındığına dair sorusu ve 
•Sağlık ve Stosyal Yardım Bakanı Veda* 
Ali Özkan'ın yazılı cevabı (7/110) 368:369 

— Ba'lrkesirr Milletvekili Ahmet ihsan 
Kıramlı'nm, bu yıl Balıkesir ili dâhi-
d-îrıldo programa alman1 yardımlara dairt 
doras.ui ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
lkanı Vedat Aid Özkan'ını yazılı cevabı 
(T/212) 96,385' :386 

Sanayi Bakanından 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan1 

Kırımlı'nım, bu yıl Bıadıkesi'r i'Iİ dâMl'ün-
dö programa alınan yatıramlara dair Sa
nayi Batanından yaızak sorusu (T/207) 96 

— Sakarya Milletvekili Vedat önsal1'-
ın, 1969, 1970 yi'lSarmda montaj kota
sına ayri'lan dövizi miktarına dair Sas-
mayi Bakanından yazılı sorusu (7/194) 54 

Sayfa 
— Uşak Mılfletvekili Adil Tuıran'ıny 

Ugak Hinde pancar fiyatlarının tesbitine 
ve pancar paraliarının zamanında öden-
nıefeine dair sorusu ve Sanayi Bakanı Se-
lâıhartttin Kılıç'm yazılı cevabı (T/90) 696;6©7 

— Uşak Mi'HetıveMli Adil Turan'ın, 
Uşakta bir efimento fabrikasının kuru
lup kurulmıyacağına dair sorusu ve Sa
nayi Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazıh ee-* 
vabı (T/92) 360:361 

— Zonguldak MîlletrvekiH Ahmet Gü-
ner'in, Karabük Demir Çelik îşl'etmele-
rimce 1967, 1968, 106» yıllarında Divriği 
Demir Madenleri Müessesinden1 satın-
alhnanı cevher miktarına .dair sorusu ve 
Sanayi Batanı Selâhattin! Knlıç'm yazılı 
cevabı (T/95) 361:362 

Tarım Bakanından 
— Ankara Milletvelrili Şinafci özden-

oğlu'ııun, Avrupa EfeoısamSk Topluluğunun 
Türkiye'ye tanımış olduğu tâvizi eri'n 
değeri endinilmıesine dair Tarım Bakâ -
nıtndan yazılı sorusu (T/216) 96 

— Antalya Milletvekili Hasan Ali 
GHilcan'ın, pamukı taban1 fiyatının yüılc-
seitÜmesîne dair Tarım Bakanından ya
zılı sorusu (7/220)1 9T 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Aydm'ın Yenipazar ilçesinde mera 
•olarak kullanılan sahanın belediyece 
halka yasalklanımıasmat dair sorasu ve İ'ç-
İsteri Bakam Haldun Menteşeoğlu ile Ta
rım Baaknı tUhami Ertem'in yaızıh cevap
ları (T/141) 877:378 

— Aydın MiMebveMî M. Kemal Yıl'-
maz'ın, Kuyueak ilçesine bağlı Bucak 
köyündekü şahıs ve Haizine malılarının 
.tdabitrne dair Devlet, Köy işleri ve Ta
rım bakanlarından yazılı sorusu (T/235) 394 

— Denizli Milletvekili! İlhan' Açıka-
lın'rn, afyon ekiminin Denizli'de yasakla
nıp yasakl'anmıyacağına dair Tarım' Ba
kanından vazıh sorusu (T/21&) 96 

— Elâzığ Milletvekili Hayrettin Ha-
nağası'nın, Elâzığ ve civan-ndaki böl<ge-
mftn ağaçllandınlnıasına ve yabani' ağaç 
türlerinin ıslahına dair Tarım Bakanın
dan yazılı sorusu (T/217) 96 

http://doras.ui
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Sayfa 

— tçel Milletveikili Celâl Karğıh'nın, 
Ankara'da bulunan, Tarım Kredi Koope
ratifleri Yardımlaşma Derneğinin, gübre 
satifnaltoıa yetkisinin bir kararname1 ile 
kaldınlış sebetbliti'e 'dair eıorusu ve Tanım 
Bakanı IIihami> Ertem, Maliye Bakanı 
Mesut Erez ile Ticaret Bakanı Gürhan 
Titrek'in yazıllı cevapları (7/117) 370:372 

— Urfa -Milletvekili Vehbi Melikin. 
Tarım Bakanlığı tarafından şahıslar adına 
merkezden direkt olarak yapılan gübre ve 
tohumluk buğday yardımına dair Tarım 
Bakanından yazılı sorusu (7/221) 97 

— Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'm, 
Hükümetin tarım politikasına ve Türki
ye'de bir traktör fabrikası kurulmasına 
dair Tarım Bakanından yazılı sorusu 
(7/219) - 96 

Ticâret Bakanından 
— Adana Milletvekili Turgut Topal-

oğlu'nun, buğday fiyatının tesbit ve ilânına 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Tit
rek'in yazılı cevabı (7/181) 383:384 

— Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Merkez Bankasına dağı
tılan fonlardan hangi bankanın ne miktar 
faydalandığına dair sorusu ve Ticaret Ba
kanı Gürhan Titrek'in yazılı cevabı 
(7/200) 54,721:722 

— tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Ankara'da bulunan, Tarım Kredi Koope
ratifleri Yardımlaşma Derneğinin, gübre 
satmalma yetkisinin bir kararname ile kal
dırılış sebebine dair sorusu ve Tarım Ba
kanı llhami Ertem, Maliye Bakanı Mesut 

Sayfa 
Erez ile Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in 
yazılı cevapları (7/117) 370:372 

—Kars Milletvekili Veyis Koçulu'nun, 
1969 yılında Kurs Canlı Hayvan ihracat
ları Birliği tarafından yapılan ihracattan 
elde edilen gelirin kullanılışına dair Tica
ret Bakanından yazılı sorusu (7/213) 96 

— Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, 
fındık taban fiyatının tesbitine ve iç ve dış 
piyasada yüksek bir fiyat temin edilmesine 
dair Ticaret Bakamdan yazdı sorusu , 
(7/214) 96 

— Uşak Milletvekili Âdil Turanin. 
«Mahdut Mesulİyetli Uşak - Afyon ve ci
varı pancar ekicileri İstihsal Kooperatifi* 
nin kongresine dair Ticaret Bakanından 
yazılı sorusu (7/202) 54 

Turizm ve Tanıtma Balkanından 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

İstanbul'un turistik yerlerinden Kilyos'a 
su ve elektrik verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Köy İşleri ve Tu
rizm ve Tanıtma bakanlarından yazılı so
rusu (7/244) 546 

Ulaştırma Bakanından 
— Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 

Kırımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde 
programa alınan yatırımlara dair Ulaştır
ma Bakanından yazılı sorusu (7/211) 96 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'İn, 
İzmit hudutları dâhilinde yapılan telefon 
konuşmalarına şehir içi tarifenin uygulan
masına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/189) 718: 

— 5441 sayıh Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine «bir maddesinin kal
dırılmasına ve bu kanuna bâzı maddele
rin efelenmesine dair (1/83) 398,433,422, 

444,495:498 
— 1970 yılı Bütçe Kanununa l>ağh 

(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/343) 92,395,397:398,440: 

441,444,431:494 

TASARI 

—i 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu 
kanunda değişiklik yapan 6558 ve 6987 sa
yılı kanunların bâzı maddelerinin değişta-
rilmesi, bâzı madde ve .fıkralarının kaldı
rılması, bâzı maddelerine fıkralar ve ka
nuna. bir madde eklenmesi hakkında. 
(1/335) 124:125 

— Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair (1/77) 162,175:196,199:249 

TASARILAR 
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Sayfa 
— 1970 yılı Bütçesi Finansman 'kanu

nu tasamı (1/330) 500,527:544,553:594, 
625 =642,646 r695,726 

— Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tanın Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirilmesi 'hakkında (1/151) 4:51 

— Devlet, Mühendislik ve Mimarlık 
Aka dönülerinin kuruluş, hazırhk ve esas
ları hakkında (1/348) 198 

— Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluğu hakkında (1/157) 338,391, 

395,434:437 
—• 930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı 

hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında (1/199) 259:260 

— Emniyet Sandığı 'kanun tasarısı 
(1/344) 162 

>— Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı (1/181) 444:486 

— Genel Sağlık Sigortası kanunu 
(1/187) 597:598 

— 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Ka
nununun 316 ve 317 nci maddelerinin kal
dırılması hakkında (1/193) 314 

— Tş kanunu tasarısı (İ/347) 198,646 

— Millî Savunma Bakanlığı görev, 
yetki ve teşkilâtı hakkında (1/82) 504:527 

•— Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu 
Kuruluş kanun tasarısı (1/317) 163 

— Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirüfmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31 nci maddesine bîr bend ek
lenmesi hakkında (1/194) 260:309,318,387:390 

— Serbest Liman ve Bölge kanunu ta
sarısı (1/254) 199 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'în, çiftçi ve köylülerin Ziraat Banka
sına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksite bağlanması hakkındaki 
kanun teklifi (2/114) 4:51 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Sayfa 
— Sermaye piyasasının tanzimi ve 

teşviki hakkında (1/334) 257 
— Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf 

ve Telefon İşletmesi kuruluş kanunu ta
sarısı (1/349) 500 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanu
nu tasarısı (1/54) 318:338,395:397,438: 

439,444,487:490 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükü
meti arasında imzalanmış bulunan Huku
kî ve cezai iışlerd* Adlî yardım sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair (1/345) 162 

—• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanmış buftınan Konsolosluk 
sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair (1/346) 162 

— Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282 
nei maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna ek madde eklenmesine dair (1/103) 162 

— 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 
18 ve 27 nci maddeleri ile ek 2 ve 3 neü 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir ımaddc -eklenmesi hakkında (1/351) 597 

— Yeniden açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri) nin ku
ruluş, hazırlık ve esasları hakkında 
(1/948) 198 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
3 geçici madde eklenmesine dair (1/162) 252, 

257:258 

Yiğit Köker'in, çiftçi ve köylülerin T. C. 
Ziraat Ban'kası ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarının taksite bağlan
ması hakkında kanun teklifi (2/2) 4:51 

— Cum'hu'riyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köfcer ve 3 arkadaşının, inhisar Bc-

TEKLtrLEE 

(OUt : 6) 
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Sayfa 
yiyeleri üçte birlerinin harb' malûllerine 
ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
30 . 5 . 1929 tarih ve 14-85 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi (2/368) 395 

— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ti
caret ve Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», 
•«Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren kanun teklifi (2/59) 256 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebnıre Aksoley'in, 15 , 1 . 1943 gün ve 
4379 sayılı Maaş Kanununa ek kanunun * 
10 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla 
değişik birinci maddesine bir fıkra ile ka
nuna bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/245) 164:175 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat (ktürkcine'nin, 28 . 6 . 1938 tarih vo. 
3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 13 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/310) 552:553 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı A'talay ve 13 arkadaşının, Atatürk 
Üniversitesi kanun teklifi (2/358) 92 

— Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Adil Altay'ın, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Bandığı Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/367) 250 

•—• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Muzaffer Yurd aküler 'in millî mücadelede 
'büyük yararlıklar gösteren zevata vatani 
hizmet tertibinden bağlanacak maaşlar 
hakkında kanun teklifi (2/365) 198 

— Erzurum Milletvekili Gıyasct'tin Ka-
raca'nm, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun 
teiklifi (2/359) 92 

— Giresun Milletvekili Abdullah Iz-
nıen'in, 6136 sayılı Kanuna geçici G neı ve 
7 nci maddelerin eklenmesi hakkımla ka
nun teklifi (2/184) 162,175:196,199:249 

— Giresun Milletvekili A'bdull'ah \z-
•men'in, 6136 sayılı Kanuna geçici 6 neı ve 
7 nci maddelerin «klennıesi hakkında ka
nun teklifi (2/192) 162,175:196,199:249 

Sayfa 
— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz ve 11 arkadaşının, T. C, Ziraat 
Bankasının tarım üreticilerinde olan ala
caklarının tahsilinin ertelenmesine dair 
kanun teklifi (2/124) 4:51 

— Gümüsjanc Milletvekili Ekranı Saat-
çi'nin, Fahrî Asistanlıkla geçen sürelerin 
borçlandırılmak suretiyle emeklilik ey
lemli süresine eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/360) 92 

-— İçel Milletvekili Celâl Kargdı'nm, 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun aday
lık şartları bağlığını taşıyan 34 neü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/366) 256 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/215) 164:175 

— içel' Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Emekli Sandıkları ile mâlûiyet, ihtiyarlık 
ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 5.1.1961 
gün ve 228 sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi halokında kanun teklifi (2/373) 726 

— istanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
Teikinel'in, 6136 sayılı Ateşli silâhlar ve 
bıçaklar hakkındaki Kanuna 1 madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/350) 162, 

175:196,199:249 

— istanbul Milletvekili ismail Hakkı 
Teldncl'in, Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâ2i 
maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi (2/357) 97 

— istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'-
ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 nei maddesiyle eklenen eik madde
nin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/176) . 164:175 

— istanbul Milletvekili Kesit Ülker'
in, Enıinsuların zararlarının giderilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/361) 92 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve 9 arkadaşının, Bina kiralan hakkında 
kanun teklifi (2/369) 395 
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Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 

ve 49 arkadaşının, Halk hastalık sigortası 
kanun /teklifi (2/362) 92 

— İstanbul Milletvekili Regit Ül'ker 
ve 18 arkadaşının, Petrol Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı mad
delerinin kaldırılması hakkında kanun 
teklifi' (2/35) 316 

~ İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'-
m, 275 sayılı Kanunun adının değiştiril
mesi, bir kisım caddelerinin değiş'tiril-
mesti, bir kısım maddelerinin kaldırılma
sı haıkkmda kanun teklifi (2/288) 314 

— İstanbul Millefövekrild Rıaa Kruas'm 
274 sayılı Sentdİka'liaT Karaumuun bâr kı
sım maddelerinin değiştirilmesi hakkında-
kd Jkaımn tdküf i (2/287) £(60:309,318:387:390 

— Izımir MUle^vefeili 'Burhanettin 
Asutay ve 4 eırkaklasınııı, 506 sayılı Stas-. 
yal Sigortalar Kanunumun. 123 ncü mad
desinin değişrtMûmesme dair kasınım ftlcîklifi 
(2/323) 163 

— Kaistaıtnonıı Mıilleftve'kıUi Hassan Ttos-
yaih'nm, Zirai (kredi borçlarının -beş yıl vâ
de ve taksit» Ibağiaramıa&ı hakkında Ik&mm 
tetklifi (2/126) 4:51 

— Konya MilldtftteJbii özer Ölçmen ve 
3 «.rkfakiaşıııın, 1 MJarît 1969 dan sonna 
etmöMi olidufeları halde 28 Şubat 1970 ta
rihine (kadar ek görevlerde şahsan memıur 
ve hî m.'efttMl'eniın bm «üre dçintle aldıkları 
ettuakE aylıiklanmn (keBÜme'mıesd haldkınldai 
kanun •tekltfi (2/363) 92 

— Manisa Mil'latvetkid Mıupıtafa Ok ve 
12 'arkadaşının, Bağcılıği'mızan. (nTodemuleşi-
târilımesi Ytö bağcıltaMnııziin ikaltkınidırıl(ni)a~ 
eı nakikiMdıa kıamun. ıtefoliS (2/193) 56 r90 

— Maras fMillıetv̂ fk'Jü İbnaham ö-atıirk'-
'iiira, Manas ilinin adımı «Kahnaımıan Ma
nas» olanak ıdeğİşItMtaesine >dair kantun 
teklifi (2/162) 395 

— Maaıaş Mükıtve(k)ili M. Zdkeıriya 
Kürşald'ın Manas ilinin adının Kaihnajman 
Maras, 'oferalk ıdeğiştirilnnesinie dair ka
nun teklifi (2/163) 395 

— Matfdin Miietv<Mli Esat Kama! 
Ayfbar'ın, 6136 ı&ayılı Ateşli salâhlar ve 
bucaklar halrikınldalkâ Kantonun 4 n-cü mad-

Sayfa 
İdetsimin 3 oraü fokmasnun değagtiınilmcssi ve 
bu ıkanunıa •g'dçiei itaâr mıaldde 'dişlenmesi 
haklkınida kamun telklM (2/351) 162,175:196, 

199:249 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy

sal ve 16 arkadaşımın, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 rnei ımıadld'asinlin değişti
rilmesi hakkımda buum teklifi (2/84) 260:309. 

318,987:390 
— Sakarya MiMetVelkili Hayrettin Uy

sal ve 13 'arkadaşımın, 274 sayılı Sendi
kalar Kannıımmum 2 niei maddesinin dıeğ%-
tirâilimesine dıair kantuı teklifi (2/84) 260:309, 

318,387 $90 
— Trabzon MilİEİÖvtekü Ahmet Şeneır 

ve 3 a'i=lkıaldaışmın, Deniz Kuvvetleııi Kjotmıu-
tanlığı ikuruluş ve Ikadrölarmlda görev yıa-
pan rmakina favanışı tmtuvaaaaf Aatsıubajyıla-
ra vcriVcelk yıpranmaı 'fcâ mintatı hakkında 
kamın teklifi (2/375) 726 

— Tnabziotf MiHeıfcveıkili Ahmet Ş*ner 
ve arkadaşının, 5434 sayılı Emekli San
dığı KJauunıunnın -bâzı madıdelerimn içle-
ğıiıjtiriÎNnnesi ve ifou Iktannura 'bâzı madde ve 
fıkralar eklenımtelsiıiıe dair kanun tdklifi 
(2/374) 726 

— Trabzıon Milfetve'kili Atalet Şenter 
v*1 3 arkadaşmın, Muvtaıazaf Asteuib&ylara 
verilecek elhdse ve teçhizat haktkındıa ka
nun teklifi (2/376) 726 

— Yozgait ûVfilll.ettv'effciıli Abdulla'h Raiş-. 
türik ve dört .arkadaşınan; 276 sayaı "Ilofpdiu 
% Sözl^şmasi, Grev ve Lokavt Kanunurtfun 
fcâzı maddelerinin değişti mlımesi ve 818 ısa-
yılı Borçlar Kanuıramın 31fi ve 317 mcd 
[maddelerinim (kaldınltausı haktoındsa te
min teklifi (2/139) 314 

— T-oagat Mili'e'fcve'kii AlhdraMah Baş-
tiiıik ve 4 arkadaşının, 274 Aaryılı Scn'dika-
lar Kanununftm 'bâzı ımaddeeılrMn 'deği^bi-
rilıme î ve 057 sayılı Devlet M^mrur-lairî Ka-
nunomun 4 noü maddeisinân («) fbenldinin: 
kaldıMmiası haückmidafki (kanun tekÜfü 
(2/140) 2160:309,318,387:390 

— Yozgtast Millietveflcili İsmet Kapı-
sıa'm, Mer̂ İDutm (Sayın Mareişal Fevzi Çaik-
mıok'ın kızkarde^ Ali Sim dazı 1310 dıd-
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Sayfa 
ğumJu Nıelbafoat Çakmıaıkîa 5981 sayılı Ka-
iLTHiılLa bağlanan şetx>f 'ayılığının artırılma^ 
«i 'hususumda 'kaimin teklifi (2/364) 92 

— Zonguldak: Milletvekili Ahmet Oü-
ner'iıı, 275 sayılı Kanunun 7 ııei mıaddıcsi-
nin 1 nei fıkrasının -son 'bendinin 'değişjtıi-
ırümıesi haıMkında karnıun teklifi (2/240) 

Sayfa 

314 

TEZKERELER 

Anayasa. Mahkemesi 'Başkanlığı, tezkeresi 

— 1188 sayılı Kanunun iptal edildiğine 
dair (3/297) 597 

Başkajkanlflî tezkereleri 
('Gıetiveıime isteği) ' 

— Selüloz ve Kâğıt iSanayii Kurumu 
Kuruluş kanun tasarısının geri gönderil
mesine dair (1/317, 3/287) 163 

(ölüm cazalan) 
— Boğazhyan ilçesine bağlı Yenifakılı 

'Bucağı Yiğitler Köyünün 14 hanesinde 
nüfusa kayıtlı ©öndü Şahin'den doğma 
Mehmet Alioğlu 2,1.1950 doğumlu Sır-
çalı köyünde oturun* Hüseyin Şahin'in ölüm 
cezasına çarptırılması 'hakkında (3/290) 314 

— Eskişehir'in Alpu »adliyesinin Kozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus 
sk-ıilinıde kavutla Mehmet ve Habihe'den 
doğma 10.4.1946 doğumlu Nail Kır'ın 
Ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/291) 314 

(Tasama dokımulınariığı) 

— Kars Milletvekili Veyis Koçulu'nun, 
yasama dokunulmazlığının kaldınmasına 
dair (3/285) 97 

'Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/2) işaretli eetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve iBütçe 

Karma Komifeyonu raporuna dair (1/343) 
395, 

397:398,440:441,444,49i :494 
OııniiuilbagSîanlığı tezkereleri 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı Kefet -Sezgin'e Devlet Ba
lkanı Turhan Bıilgin'in vakittik eitomesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/289) 253 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'a Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli"nin vekillik öt
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/286) 

98 
— Vazife ile yurt dışına giden Millî 

(Savunma 'Bakanı Ahmet Topaloğlu'na 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı Sabit 
Oaraan Aveı'nm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair (3/288) 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
maddelerinin yeniden düzenlemesine ve 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nunun geri gönderildiği hakkında (1/210) 

253 

98; 
121,125:160 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

—- Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde iki aydan fazla izin alan Malatya 
Milletvekili î. Hakkı Şengüler'e ödeneğinin 
verilmesine dair (3/293) 317:318 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/292) 316:317 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

Cilt S«rf* 
30 . 5 . 1970 tarihli 92 nei Birleşim tuta
nak özeti 6 2 
1 . 6 . 1970 tarihli 93 ncü Birleşime ait 
tutanak özeti 6 54: 

55 
* 2 . 6 . 1970 tarihli 94 ncü Birleşime ait 

tutanak özeti 6 92 

Cilt Sayfa 
3 . 6 . 1970 tarihli 95 ııei Birleşime ait 
tutanak özeti 6 96: 

97 
4 . 6 . 1970 tarihli 96 ncı Birleşime ait 
tutanak özeti 6 124 
5 . 6 . 1970 tarihli 97 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 6 162 
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Cilt Sayfa 
8 . 6 . 1970 tarihlî 98 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 6 198 
9 . 6 . 1970 tarihli 99 neu Birleşime ait 
tutanak özeti 6 252 
10 . 6 . 1970 tarihli 100 ncü Birleşime ait 
tutanak özeti 6 256 
11 . 6 . 1970 tarihli 101 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 6 313: 

314 
12 . 6 . 1970 tarihti 102 nci Birlerime ait 
tutanak özeti fi 394 
15 . 6 . 1970 tarihli 103 ncü Birlegime ait 
tutanak özeti 6 444 
16 . 6 . 1970 tarihli 104 ncü Birleşime ait 

Cilt Sarfa 
tutanak Özeti 6 500 
17 . 0 . 1970 tarihli 105 nci Birleşime ait 
tutanak Özeti 6 502 
18 . C . 1970 tarihli 106 nci Birleşime ait 
tutanak Özeti 6 546 
1 9 . 6 , 1970 tarihli 107 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 6 596 

22 . 6 . 1970 tarihli 108 nci Birleşime aît 
tutanak özeti 6 645 

23 . 6 , 1970 tarihli 109 nen Birleşime ait 
tutanak özeti 6 726 
24 . 6 . 1970 tarihli 110 neu Birleşime ait 
tutanak özeti 7 2 

YOKLAMALAR 

Cilt Sayfa 

O 3,55,56,98,124,163,199,257,314,395,44, 
502,547,596,646 

DÜZELTÎŞ 

Aşağıdaki, Millet Meclisi 121e ek Sıra Sayılı Basmayazmm, 12 . 6 . 1970 tarihli 102 nci BU 
leşim tutanağı sonuna eklenmesi gerekitlkem unu tulmuştur. özür diler, düzeltiriz. 

Tutanak Müdürlüğü 

Dönem : 3 
Toplantı : 1 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : I 2 I ^ 6 K 
Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve 
İskân, İçişleri, Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komis

yonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 11 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/154) 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/154 
Karar No. : 3 

Geçici Komisyon ek raporu 

11 . 6 .1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Daha önce Genel Kurula intikal etmiş bulunan ve öncelik, ivedilikle müzakeresi yapılmakta 
iken 37 îici maddenin a-2 fıkrası üzerinde cereyanı eden (müzakereler neticesinde komisyon ıgöıtü-
çrüne aykırı bir önerıgonin kabulü üzerine metva-mı bahis madde ıvc bununla ilgili olarak diğer madde
ler •üzerinde yeni baştan komisyon rgtörüşihıü tesbit etmek için tasarının komisyona iadesi talebe-
dilmi§ ve buna Başkanlıkça 18 . 5 . 1970 günkü Oturumda karar .verilmiş idi. 
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9 , 6 . 1970 günü ıtekrar toplanan Komisyonumuz, 37 nei madde ve mütaakıp maddeleri verilen 
önergeler muvacehesinde ve Hükümet adına yapılan izahatlar ışığında müzakere etmiştir. 
' Hüknimet adına ilfgili (Bakan tarafından yapılan izahatta 37 nei maddenin a-2 fıkrasında bahis 

konusu -olan, ive 2819 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Elektrik 'İğleri Etüt idaresinin bir etüt pro
je dairesi -olarak Hükümetçe muhafaza edilmek ist endiği, bütün elektrik işlerinin TEK'e devredile
ceği elektrikle ilgili bilûmum istatistikî bilgiler, t oplanmıs; doneler <v. s. aıin TEK'e aktarılacağı, 
Defletin her sahada muhtaenlduğu proje ve etüt ihtiyacını karşılamaik gayesiyle ve yeni hazır
lanmakta -olan bir kanutnı değişikliğiyle EtE, ne başka bir mıâına kaşandırmak istenildiği defaatlo 
ifade edilmiştir. Bu sebeple de 2819 sayılı Kanunum heyeti umumiyesinin kaldırılmamasının Hü
kümetçe hazırhğı yapılan yeni Etüt Proje Dairesi kuruluşu için daha iyi olacağı fikri ileri sü
rülmüştür. 

Hükümetçe yapılan bu izahat üzerine 2819 Siiyılı {Kanunla kurulmuş bulunan.EÎE'den ileride 
Devlet proje etüt idaresi olarak istifade edilebilir düşüncesiyle ve bilûımunı elelktrik işlerine sa
hip kılman TEK'in "faaliyetlerinin bü düşünce idinde dağıtılamıyacağı görüşünden hareketle Hü
kümet teklifi olanı 37 inci maddemin a-2 fıkrası müzakereler neticesinde ve ekseriyetle aynen 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bu fıkra muvacehesinde ive komisyona intikal eden onengelerin de müzakeresiyle 
Geçici madde 1. — Geçici madde 4. — Geçici m adde 5 ve Geçici madde 10. yeniden değişikliğe 
tabi tutulmuştur. 

Geçici madde 6 mn itâvesiz aynen kabulün o ve bir başka önenge ile talebedilen geçici 11 nei 
maddenin eklenmesine karar verilmiştir. 

Arz ederim. 
Geçici Komisyon Başkam Amasya Aydın 

ve bu rapor Sözcüsü Söz hakkım mahfuzdur. Mehmet Çelik 
Zonguldak Afyon Salih Ayıgiün imzada bulunamadı 

Söz haikkım ımahftüzdur. Kâzım uysal Konya Maraş 
Cahit (Karakaş imzada bulunamadı Sezai Ergnn Nejat Çuhadar 

Bursa Denizli İmzada bulunamadı 
Ahmet Türkel M. Emin Durul Ifcize Sakarya 

İmzada bulunamadı E. Yılmaz Akçal Turgut Boztepe 
Muğla Nevşehir İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Mualtâ Akarca Esat Kıratlıoğlu 
Sinop 

Hilmi Biçer 

G-Eptet KOMİSYONUN DEGlŞTİKlŞÎ 

Türkiye Elektrik Kurumu kanan tasarısı 
Kaldırılan ve istisna edilen hükümler 

MADDE 37. — a) Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 
1. 2805 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi (D) nkrası ile 6 ncı maddesi. 
2. 2819 sayılı Kanunun bu kanıma aylkırı olan hükümleri. 
3. 6200 sayılı Kanunun 28 nei maddesi (E) fıkrası. 
b) Aşağıdaki hükümlerin bu kanuna muhj.Mf olanları yürürlükten kaldırılmışıtır. 
1. 2805 sayılı Kanunun 7 ve 9 ncu maddeleri ile 8 nei maddesinin (C) fıkrası. 
2. 6200 sayıh Kanunun 33 ncü maddesinin enerji satışına dair hükmü. 
3. 4483 sayılı Kanun. 
4. 1580 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi (4/ A) bendi ile aynı maddesinin 5 nei fıkrası. 
5. 7116 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin (F) fıkrası. 



- S a 

fi. 6973 sayılı iKa,mm ile bu. kanuna bâzı maddeler ekliyen 7347 sayılı Kanun. 
7. 3646, 3481 ve 4762 sayılı kaımnlar. 
8. 4335 sayılı Kanuni ile bu kanunu değiştûen 7004 sayılı Kanun. 
e) Aşağıdaki hükümler «TEK-» e uygulanın ııuuz : 
6973 sayılı Kanunun 7347 sayılı Kanunla değişik 3 neü maddesinin (€) Mirasının (2/a), (2/h) 

ve 3 neü. bendi. 

BÖLÜM - V i n 

Geçici hükümler 
TKK e devredilecek tesisler 

GEÇİCİ MADDE 1. — a) Etibaııkın enerji grupu her türlü hak ve vecibeleri ve mukayyet 
değerleri üzerinden bütün ailatif ve pasifleri, 

b) Otaprodüktlör tesisleri haricolmak üzere Etibanka ait bütün elektrik üretim, iletim ve da
ğıtım (tesisleri, bunlarla iLgİH taşınır ve taşınmaz mallcr ve TEK'in faaliyet konularına giren işti-
raklerdeki hisseleri mukayyet değerleri üzerinden taahhütleri de dâhil olmak üzere her türl-'İ 
hak ve vecibeleri, 

e) Otopnodüktör tesisleri haricolmaîk üzere, Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğüne ait bütün 
elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ile kanlarla ilgili taşınır ve taşınmaz mallar, 30 neu 
madde esasları dâhilinde tesbİt edilecek maliyetlerden Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş amor
tisman miktarları dıoşülcrak elde edilecek bedeller üzerinden bor türlü hak ve vecibeleri ile bir-
likto TEK'e devredilir, 

d) Etîibank ve DS't den TEK'e mukayyet değerleri ile devrolunan varlıklar, 440 sayılı Kanun 
gereğince, mâkul değerleri yansıtacak şekilde yeniden değerlendirilir. 

GEOİCt MADDE 4. — Etinbank nezdinde mevcut önerji ıgnıpu borçlu cari hesabının devir ta-
rihinddki bakiyesi Etibankça Hazine borç ve hesabına, buna karşılık kurumca bu meblâğ da Ha
zinenin ödenmiş sermaye hesabına aktarılır. 

GEÇİCİ 1 ve 2 neî maddelere göre TEK'c devredilecek varlıkların tesbiti ve devir bilançosu
nun düzenlenmesine ait içler her defasında Bakanlık, Maliye Bakanlığı, iligilı kurum ve belediye 
TEK tarajfından seçilecek birer üyeden kurulu Mr kurul tarafından yapılır. 

Bu kurul, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en geç altı ay içerisinde yapılacak 
devir yönetmeliğinle ıgörc çalışır, 

Bu yönetmelik, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Maliye, İçişleri ve İmar ve iskân bakanlıkları tara
fından hazırlanır. 

TEK'e geçecek personel 

GEÇİCİ MADDE 5. — a) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Etibankın Enerji Grupu 
personeli İle Etibanıkm elektrikle ilgili işlerde çalışan bütün personeli yeni bir tâyin işlemine lü-
îium kalmadan ücret, emeklilik gibi özlük hakları saklı kalmak üzere, TEK'e geçer. 

b) Bu kanunum geçici 1 nci ve 2 nci maddeleri gereğince belediyeler, Detvlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü, ve iller 'Bankasından TEK'e devr-oluuacak personel, TEK ile bu kuruluşların her biri 
tarafından müşte rolken. tesbit lOİunur. Teshil olunanı bu personel, listeleri TEK'in Yönetim Kuııı-
İnooa onanmakla ayrıca bir tâyin işlemine lüzam kalmadan ücret, emeklilik gibi özlük hakları 
saklı kalmak üzere TEK'e /geçer. 

Dovrohnıacak dosya, evrak ve demirbaşlar 

GEfltOt MADDE 10. — Bu kamın yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1 ve geçici ikinci maddele
rinin uygulanması dolayısiyle TEK'e düvpolunaeâk idare, fkuraılus., ikunım ve işletmelerin bu kanu
nun 3 ııeü maddesinde belirtilen işlerle ilgili her türlü dosya ve evrakı Geçici 1 ve 2 nci maddeler
deki süreler için TEK'e devrolunur. 



SÖZ ALANLAR 
(Soy adları alfebetik sırasına göre) 

A 
Sayfa 

Yaşar Akal (Samsun) - Türkiye Elekt
rik Kurumu kanunu tasarısı münasebetiyle 340, 

347 
Adnan Akarca (Muğla) - Ateşli silâh

lar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve teklifler münasebetiyle 189 

Hasan Akçalıoğlu (Malatya) - 22 Ni
san 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun bâzı maddeleri
nin yeniden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanunun 
Cumhurbaşkanlığınca geri gönderilmesi 
münasebetiyle 128 

Şükrü Akkan (İzmir) - 1970 yılı Büt
çesi Fmansman kanunu tasarısı münasebe
tiyle 633,635,639,690 

Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmcsi hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 14:15,24.47:48 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı münasebetiyle 329 ;331,335,337 

Enver Akova (Sivas) - Ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve teklifler münasebetiyle 180:181,209 

tsmail Hakkı Alaca (Kars) - 5441 sa-
sayı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 422:423,426 

— 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu 
tasarısı münasebetiyle 631:632,689 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
12 arkadaşının, Bağcılığımızın modernleş
tirilmesi ve bağcılarımızın kalkındırılması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 89 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı münasebetiyle 336:337 

Sayfa 
Cahit Angın (Çorum) - Manisa Millet

vekili Mustafa Ok ve 12 arkadaşının, bağ
cılarımızın modernleştirilmesi ve bağcıla
rımızın kalkındırılması hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 78:79 

Maahar Arıkan (İçel) - Ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve teklifler münasebetiyle 187:189,207, 

210,216:218,219,239,247 
Turgut Artaç (Kars) - 1970 yılı Büt

çesi Finansman kanunu tasarısı münase
betiyle 475,581:582 

Burhanettin Asutay (İzmir) - 5441 sa
yılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine bir maddesinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 357 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesiyle eklenen ek 
maddenin birinci fıkrasının değiştirilme
sine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
15 . .1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 
5585 sayılı Kanunla değişik birinci mad
desine bir fıkra ile kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifleri mü
nasebetiyle 175 

— 1970 yılı Bütçesi Finansman Kanu
nu tasarısı münasebetiyle 632, 

636 =637,642,647,660 =661,668,669,677,685,687 
— Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesî hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 41 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
12 arkadaşının, Bağcılığımızın modernleş
tirilmesi ve Bağcılığımızın kalkındırılma
sı hakkında kanun teklifi münasebetiyle 83:84 
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Sayfa 
— Sendikalar Kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31 ııci maddesine bir bend ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ile 274 
sayılı Sendikalar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 4 ncü maddesi
nin (c) bendinin kaldırılması, hakkında
ki teklifler münasebetiyle 261:264:283,298: 

299,301 
— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 

tasarısı münasebetiyle 325,333 =334,342,343: 
344,347,350:351,352:353 

İhsan Ataöv (Antalya) - İstanbul Mil
letvekili Mehmet Ali Aybar'ın, İstanbul ve 
Koeaeli'nde meydana gelen olaylar dola-
yısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
17 . 6 . 1970 tarihli toplantısında, olaylar 
görüşülürken kamu oyunu yanıltacak be
yanlarda bulundukları iddiasiyle Başba
kan ve İçişleri Bakanı haklarında Anaya
sanın 89 ncu maddesi uyarınca gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 606 

Sabit Osman Avcı (Enerji ve TaJbiî 
Kaynaklar Baikanı) (Artvin) - genelkur
may (Başkanının görev ve yetkilerine ait 
kanun tasarısı münasebetiyle 466:467 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı münasebetiyle 327,331:332,334:335 

Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) - Tür
kiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı 
münasebetiyle 353 

Esat Kemal Aybar (Mardin) - Ateşli 
silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 
tasarısı ve teklifler münasebetiyle 220 

Mehmet Ali Aybar (İstanbul) - istan
bul ve Koeaeli'nde meydana gelen olay
lar dolayısiyle Türkiye (Büyük Millet Mec
lîsinin 17 - 6 . 1970 tarihli toplantısında, 
olaylar görüşülürken kamu oyunu yanılta
cak beyanlarda bulundukları iddiasiyle 
Başbakan ve İçişleri Baltamı haklarında 
Anayasanın 89 nen maddesi uyarınca gen
soru açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 599:606,619,621,624 

Sayfa 
Şalin Aygını (Amasya) - Ateşli silâh. 

lar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve teklifler münasebetiyle 204,235 

— 5441 sayılı Devlet Tiyatfcrosu Kuru
luşu hakkındaki kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine bir maddesinin kaldı
rılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin 
eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 421 

— 1970 yılı Bütçesi finansman kanunu 
tasarısı münasebetiyle 626,627,637,651,656,691 

— 'Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı münasebe
tiyle 464:465,477 

— Millî [Savunma Bakanlığı görev, 
yetki ve teşkilâtı hakkımda kanun tasansı 
münasebetiyle 523 

— 22 'Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek İHâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi
ne ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanunun Cumhurbaşkanlığınca geri 
gönderilmesi münasebetiyle 131:132 

İbrahim Aytaç (Balıkesir) - Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok ve 12 arkadaşı-
nın, bağcıilığımızın modernleştirilmesi ve 
bağcılığımıam kalkındırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 79:80,84,86,88, 

88:90 
Mehmet Aytuğ (Elâzığ) -1970 yılı Büt

çesi finansman kanunu tasarısı münasebe
tiyle 658:659,669 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasansı münasebetiyle 338 

—. (Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve teklifler 
münasebetiyle 181:183,222:223 

Fuat Azmioğlu (Kütahya) • Ateşli si
lâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve teklifler münasebetiyle 192: 
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B 
Sayfa 

Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale) - 22 Ni
san 1062 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun bâzı 'maddele
rinin yeniden düzenlenmesine ve htr/.r 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanu
nun Cumhurbaşkanlığınca geri gönderil
mesi münasebetiyle 104:107,109:11.1,153 

Hüsamettin Başer (Nevşehir) - Ateşli 
Silâhlar ve Bıçaklar hakkmda'ki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve töklifler münasebetiyle 238 

— 1970 yılı bütçesi finansman kanunu 
tasarısı münasebetiyle 666,683 

— Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 46 

— Genelkurmay Başkanının giirev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı münasebetiyle 465 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
12 arkadaşının, Bağcılığımızın modernleş
tirilmesi ve bağcılarımızın 'kalkındırılma
sı hakkında kanun teklifli münasebetiyle 79, 

86,90 
— Millî Savunma Bakanlığı görev, yet

ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 526:527 

— Scndi'kalar Kanununun bâzı nıaddc-
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31 nei maddesine bir bend ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ile 274 
sayılı Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin 
(c) bendinin kaldırılması hakkındaki tek
lifler münasebetiyle 296 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimücr Kurulu Kanununun bâ
zı maddelerinin yeniden düzenlenmesine 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanunun Cumhurbaşkanbğmca geri gön
derilmişi münasebetiyle 136 ;137 

Abdullah Baştürk (Yozgat) - Sen
dikalar Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bîr 

Sayfa 
madde ile 31 nei maddesine bir bend ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ile 274 
sayılı Sendikalar IOmununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 neü maddesinin 
(e) bendinin 'kaklırdnıası hakkındaki tek
lifler münasebetiyle 290 

Nuri Bayar (Sakarya) - 5441 sayılı Dev
let Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanu
nun bâzı m add eleri mi n değiştirilmesine 
bir maddesinin kaldırılmasına ve bu kanu
na bâzı maddelerin eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 356,357,400, 

403:404,406,414,415,419:420,42i, 
423,423:424,424,426,42i) 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı münasebetiyle 342,343,344,345 

346,348,349,353:354 

Hüseyin Baytürk (Zonguldak) - 5441 
sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine bîr maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesi
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle 355: 

356,398:401,4O4:405,406,407:408, 
415,416,416:417,418,419,420:421, 

423,428 
— Tüı'kiye Elektrik Kurumu kanunu 

tasarısı münasebetiyle 325,329 

Turhan Bilgin (Devlet Bakanı) (Er
zurum) - 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı 
Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesiyle eklenen ek mad
denin birinci fıkrasının değiştirilmesine, 
bâzı maddeler eklenmesine ve 15 . 1 . 1943 
gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek 
Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı 
Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fı'kra ile kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri münasebetiyle 174 

— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, İstanbul ve Koeaeli'nde meyda
na gelen olaylar dolayısiyle T. B. M. Mec
lisinin 17 . 6 . 1970 tarihli toplantısında. 
olaylar görüşülürken kamu oyunu yanıl- . 
tacafe beyanlarda bulundukları iddiasiyle 
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Sayfa 
Başbakan ve İçişleri Bakanı haklarında 
Anayasanın 89 neu maddesi uyarınca gen
soru açılmasına dadr önergesi münasebe
tiyle 606 

İsmail Hakkı Birler (Tokat) - 22 Ni
san 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ-
ıkimler Kurulu Kanununun bâzı maddele
rinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanunun 
Cumhurbaşkan lığmca geri gönderilmesi 
münasebetiyle J 59:160 

Ahmet Buldanlı (Muğla) - Ateşin silâh-
laı- ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştânilmclsinc dair kanun 
tasarısı ve teklifler roîinasebctiyto 176: 

177:201 

— 5441 sayılı Devlet Tiyatnotîu Ku-
ıml'iışu hakkındaki Kanunun bâzı jmadlden 
derinim değiştiııilmeBİne bir maddesinin 
ıkaMımlınasına ve bu (kanuna bâzı madde
lerin eMnenuerSİne dair kanun tasarısı 
ınünasıebetB.yile 407,414 

—- Gene^lkurîmay Balkanının görev v<e 
yettikilcvine ait ikanun tasarısı ımninasebe-
tiyüe 463:464 

— Millî Savunma Bakanlığı gönav, yet
ki ve teşkilâtı halkkındaki Kanun tatsansi' 
münasebetiyle 513:514 

Halil İbrahim Cop (Bolu) -1970 yılı 
Bütçesi Finansman ikanunu tasarısı mü
nasebetiyle 663,674 

İbrahim Cüceoğlu (Ankara) - Çiftçile-

Süleyman Çağlar (Manisa) - Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok ve 12 arkadaşının 
Bağcılığınızın modernleştirilmesi ve Bağ
cılarımızın kalkındırılması hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 65:67 

Hasan Çetinkaya (Erzincan) -1970 yılı 
Bütçesi Finansman kanunu tasaımsı mü
nasebetiyle 659 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) - FHI-
4ık üreticilerinin içinde bulunduğu sı-

Sayfa 
— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 

tasan-ısı münasebetiyle 347,351:352 
Ömer Buyrukçu (Antalya) - Çiftçiler 

irin T. 0. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatİfilcı-ine elan borçlarının taksit-
llendinilmesi hafekmdald İcanunun t as an
ısı münasebetiyle 50 ;51 

Vahit Bozatk (Sivas) - Ateşli silâh
lar vo bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştin!] meşine dair kanun 
tasarısı ve tdklifleri müııascİKJtiyıle 225 r 

226,240 

— 1970 yılı Bütçesi Finansman iktanu-
ıuı taasrısı :ıııiiııa«ebetiyle 583:584,588 s 

589,594,627,634,049,656:657,665,073, 
676,683,685,695 

— Çiftçilerin T. C. Ziraat Banfkası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan. borç
larının taksiti enidirilmesi hakkındaki K;ı>-
nun tasarısı 'miünasebetİyle 24,25,38, 

42:43 
— 22 Nisan 1962 tainihlM ve 45 sayılı 

Yükselt Hâkimler Kurullu Kanununun bâzı 
maddelerinin yeniden düzenlenmcKune ve 
bâzı 'maddelerinin, doğtfgtiırilm.eisine dair 
Kanunun Cumhurbaşkanlığınca geri gön
derilmesi tıiıü-nasebetSyıle 102:104,107:109, 

127:129,147,14» 

rin T. ('. Ziraat Bankası-ve Tarım Kredi 
Kooperati benine ulan borçlaırının taksit-
'lpııdirLlm'e.'ii hakkındaki kanun tasaı^ı 
münasebetiyle 13:14,33 

kıntılı ıdurumlara ve alınacak tedbirler© 
dair dönmeci imünasebetâyl'e 548:549 

Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep) -1970 yılı 
Bütçesi Finansmanı kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 574 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
12 arkadaşının bağcılığımızın modernleş
tirilmesi ve bağcılartmıizm kalıkındınlnUa-
sa halkkmda kamın teklifi münasebetiy
le 77:78,86 

c 

ç 
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D 
Sayfa 

Rıfkı Danışman (Erzurum) - Çiftçi^ 
ritı T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifilerine olan borçlarının talesİLt-
lendirilmesi hakkındaki kanun tasam-
sı münasebetiyle 33,34,36,43,46 

Kemal Demir (Bolu) -1970 yılı Büt
çesi Finansman kanunu tasarısı münase
betiyle 670:671,671:672,693 

Musa Doğam (Kars) -1970 yılı Bütçesi 
Finansman ataraunu tsaasnısı münaseıbetiy-
le 693:694 

Cengiz Ekinci (Ordu) - İstanbul Mil
letvekili Mehmet Ali Aybar'm, İstanbul 
ve Koeaeli'nde meydana gelen olaylar dola
yısıyla T. B. M. Meclisinin 17 . 6 . 1970 
tarihli toplantısında, olaylar görüşülürken 
kamu oyunu yanıltacak beyanlarda bu
lundukları iddiasiyle Başbakan ve İçiş
leri Bakanı haklarında Anayasanın 89 nen 
maddesi uyarınca gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 606 

Memduh Ekşi (Ordu) - Ateşli süâhlaı 
ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve teklifler münasebetiyle 234 

— 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı 
Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen ek 
maddenin birinci fıkrasının değiştirilme
sine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanu
nuna ek Kanunim 10 . 3 . 1950 gün ve 
5585 sayılı Kanunla değişik birinci madde
sine bir fıkra ile kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dalir kanun teklifleri münase
betiyle 165:166 

Ali Naili Erdem (tamir) - Sendikalar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir madde ile 31 nci 
maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile 274 sayılı Sendikalar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştitdl-

Sayfa 
Şevket Doğan (Kayseri) - Ateşli silah-

laır ve bıçaklar »hakkındaki Kanunun bâzı 
madldeflerinin değiştirilmesine dair kanun 
•tasarısı ve teklifler münasebetiyle 249 

Ahmet Durakoğlu (Sivas) - Ateşli silâh-
lair ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve teklifler ımümaöebetiyle 217: 

218,218 

mesİ ve 657 sayılı Devlet Memurları'Ka
nununun 4 neü maddesinin (e) bendinin 
kaldırılması hakkındaki teklifler münase
betiyle 278:280 

Mesut Erez (Malîye Bakanı) (Kütah
ya) - 1970 yıh Bütçesi Finansman kanu
nu tasarısı münasebetiyle '559:567,573,59i: 

592,593,626,627,630:631,633,634,647,650: 
651,651,653,661:662,673,674,67G,677:678, 

679:680,681,68i :682,684,687,689: 
691,692:693,694 

Muammer Ertem (Manisa) - Tarım 
ürünlerinde, özellikle pamuk ve üzümde, 
takibolunan fiyat politikasının üreticileri 
güç durumlara soktuğuna, gerekli tedbir
lerin alınmasına dair demeci 547:548 

Nuri Eroğan (tstanbul) - İstanbul Mil
letvekili Mehmet Ali Aybar'ın, İstanbul 
ve Koeaeli'nde meydana gelen olaylar do 
layısiyle T. B M. Meclisinin 1.7 . 6 . 1970 
tarihli toplantısında, olaylar görüşülür
ken kamu oyunu yanıltacak beyanlarda 
bulundukları iddiasiyle Başbakan ve İçiş
leri Bakanı haklarında Anayasanın 89 ucu 
maddesi uyarınca gensoru açılmasına da'ir 
önergesi münasebetiyle 615:619 

Salâhattin Hakkı Esatoğlu (Nevşehir) -
Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 2 ar
kadaşının bağcılarımızın modernleştiril
mesi ve bağcılarımızın kalkındırılması hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 76:77 

E 



F 
Sayfa 

Turban Feyzioğlu (Kayseri) - Sendi
kalar Kanununun bâzı maddelerinin değiş 
tirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 31 nci 
maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile 274 sayılı Sendikalar 

Naci Gacıroğlu (Erzurum) - Ateşli si
lâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka 
nun tasarısı ve teklifler münasebetiyle 232 

— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kurulu
şu hakkındaki Kanunun bâzı maddele
rinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâüi 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 356 

— Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı münasebetiy
le , 475 

Hakkı Gökçe (Malatya) - 22 Nisan 1962 
tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun bâzı maddelerinin yeni
den düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanunun Cumhurbaş
kanlığınca geri gönderilmesi münasebetiy
le 119:120 

Hasan Ali. Gülcan (Antalya) - Ateşli 
silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve teklifler münasebetiyle 170:180 

— 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu 
tasarısı münasebetiyle 590 

Kaimdi Hamajmcıoğkı (Afyon Karfahi-
sar) - istanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın İstanbul ve Koeaeli'dc meydana 
gelen olaylar dolayısiyte T. B. M. Meclisi
nin 17 . 6 . 1970 tarihli toplantısında, olay
lar görüşülürken kamu oyunu yanıltacak 
beyânlarda bulundukları iddiaslyle Baş
bakan ve İçişleri Bakanı haklarında Ana
yasanın 89 neu maddesi uyarınca gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 614:615 

Sayfa 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 4 neü maddesinin (e) bendinin kal-
dırhması, hakkındaki teklifler münasebe
tiyle 283:286,288:289 

Abdyrrahman Güler (Çorum) - 1970 
jniı Bütçesi Finansman kanunu tasarısı 
münasebetiyle 534:538,582:583,589:590,C47, 

652,659:6G0,66l,C65)6(i8:6G9,C)71.67a 
Zekiye Gülsen (Çanakkale) - Türkiye 

Elektrik Kurumu kanunu tasamı münase
betiyle 347 

Ahmet Güner (Zonguldak) - 5441 sayılı 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki 
Katıunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine bir maddesinin kaldırılmasına ve 
bu Kanuna bâzı maddelerin eklcnmesiaıc 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 406 

— 1970 yılı Bütçesi Finansman Ka
nunu tasarısı münasebetiyle fi51,678,679, 

680:081,690,095 
— Genelkurmay Başkanının görev ve 

yetkilerine ait kanun tasarısı münasebe
tiyle 473:474,478 

Hasan Güngör (îsitambul) - 1970 yılı 
Bütçesi Finansman Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 651 

Mustafa Fevzi Güngör (İ&banibul) -1970 
yılı Bütçesi Finansman Kanuınu tasarısı 
münasebetiyle 651 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanunun Cumhurbaşkanlığınca geri gön
derilmesi münasebetiyle 99:102 

Hayretifcin Hanağaaı (Elâzığ) -1970 yılı 
Bütçesi Finansman Kanujnu tasarısı mü
nasebetiyle 665:666 

G 
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Sayfa 
—. Genelkurmay Başkanının görev ve 

yetkilerine ait kanun tasarısı münasebe
tiyle 445 ;448,446,469,484:4S5 

.•— istanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'nı istanbul ve Kiocaeli'nde mey
dana gelen olaylar dolayısiyle T. E. M, 

I 
Hilnm îşgröar (Sinop) - Ateşli Silâhlar 

ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve toknifler münasebetiyle 201:203, 

215:216 
— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru

luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine bir maddesinin kaldı
rılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin 
eklenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 419,422,424,428 

— 5434 sayılı T. C. Emekli 'Sandığı 
Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen ek mad
denin birinci fıkrasının değiştirilmesine, 
(bâzı maddeler eklenmesine ve 15 .1.1943 
gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek 
Kanunun 10 , 3 . 1950 gün ve 5585 sa
yılı Kanımla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile 'kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri münasebetiy
le 172 

— Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı münasebetiy
le 454:468,469:470,474:475,478 =479,482,485 

İhsan Kabadayı (Konya) • 1970 yılı 
Bütçesi finansman kanunu tasarısı müna
sebetiyle 567:571 

— Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle 21:22 

— (Millî iSavunma Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkındaki -kanun tasarısı 
münasebetiyle 512:513 

Sayfa 
Meclisinin 17 . 6 . 1970 tarihli toplantı
sında, olaylar görüşülürken kamu oyunu 
yanıltacak beyanlarda bulundukları iddia-
siyle Başbakan ve içişleri Bakanı hakların
da Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
gensoru açılmasına dair Önergesi münase
betiyle 611,612 

— Manisa MülletvekfiS Mustafa Ok ve 
12 arkadaşının bağcılığımızın modernleş
tirilmesi ve bağcılığımızın kalkındırılma
sı hakkında kanun teklifi münasebetiyle 75: 

76,85 
— Millî Savunma Bakanlığı görev, 

yetki ve Teşkilâtı haıfekında kanun tasarı
sı münasebetiyle SOS :511,521:422,525,526 

— 'Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31 nci maddesine bir bend ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ile 274 
sayılı Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunnunun 4 neü maddesinin 
(c) 'bendinin kaldırılması hakkındaki tek
lifler münasebetiyle 290,294,298 

— Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu 
tasarısı münasebetiyle 333 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
'maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanunun Cumhurbaşkanlığınca geri gön
derilmesi münasebetiyle 148:150 

K 
Mustafa Kaptan (Sinop) - İstanbul 

Milletvekili (Mehmet Ali Aybar'ın, İstan
bul ve Kocaeli"nde meydana gelen olaylar 
dolayısiyle Türkiye Büyük Millet [Mecli
sinin 17 . 6 . 1970 tarihli toplantısında, 
olaylar görüşülürken kamu oyunu yanılta
cak beyanlarda bulundukları iddiasiyle 
Başbakan, ve İçişleri Bakanı haklarında 
Anayasamın 89 ncu maddesi uyarınca gen
soru açılmasına dair önergem münasebetiyle 611 



Sayfa 
Oıyasettin Karaca (Erzurum) - "Çiftçi

lerin T. 'C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 20:21,36,39 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâ
zı maddelerinin yeniden düzenlenmesine 
ve bazı maddelerinin değiştirilmesine da
ir Kanunun ıCumhurba^ltanlığınca gen 
gönderilmesi münasebetiyle 117:119 

Coşkun Karagöaoğlu (tsmir) - Ateşli 
silâhlar ve bıçaklar hakkındaki kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesin* dair 
kanun tasarısı ve teklifler münasebetiyle 191, 

228:229 
— 1970 yılı [Bütçesi finansman kanunu 

tasarısı münasebetiyle 590 
— Çiftçilerin T. C Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerine olalı bone* 
larının taksiti endir ilmesi hakkında kamun 
tasarısı münasebetiyle 16:20,34,35,44:45 

— .Manisa Milletvekili Mustafa ök ve 
12 arkadaşının bağcılığımızın 'modernleşti
rilmesi ve bağcılığımızın kalkındırılması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 59:65 

Cahit Karafeaş (Zonguldak) - Türkiye 
Elektrik Kurumu kanunu tasarısı münase
betiyle 319,321,322,323,325,329,396,397 

Bahri Karakeçili (Urfa) - Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki kanunun bâzı 
(maddelerinin değişimlim esine dair kanun ta
sarısı ve teklifler münasebetiyle 208 

Celâl Kargılı (İgel) - 5434 sayılı T. C. 
'Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 
gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci madde
siyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, bâzı maddeler ek
lenmesine ve 15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sa> 
yılı Maaş Kaıımnuna ette Kanunun 10.3.1950 
ıgün ve $585 sayılı Kanunla değişik foirinai 
maddesine bir fıkra ile kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun ıtekMifileri 
.münasebetiyle 167:168 

Kemal Kaya (Kara) - Ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanım ta
sarısı ve teklifler münasebetiyle 219:220,226: 

227 

Sayfa 
— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru

luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine bir maddesinin kal
dırılmasına ve bu kanuna bâzı maddele
rin eklenmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 432 

— Çiftçilerin T. C Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larımın taksitle ndirilmcsi hakkındaki Ka
nun tasarısı münasebetiyle 41 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hakimler Kurulu Kanununun bâ
zı maddelerinin yeniden düzenlenmesine 
ve bâzı madde! erinini değiştirilmesine da-
iıj kanunun Cumhurbaşkanlığınca geri 
g«Tulerilın,osi münasebetiyle 156 

SaJbri Keskin (Kastamonu) - Ateşli si
lâhlar ve bıçaklar hakkındaki kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kaimin tasarısı ve teklifler münasebetiyle 229: 

230 
— 1970 yılı lîütçcsi finansman Kanu

nu tasarısı münasebetiyle 578 
— Çiftçilerin T. C. 'Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirilmesi hakkındaki ka-
nun tasarısı münasebetiyle 32 

ilyas Kılıç (Samsun) - Ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve teklifler münasebetiyle 209, 

213:215 
— 5441 sayılı (Devlet Tiyatrosu kurulu

şu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine bir maddesinin kaldırıl
masına vo bu kanuna bâzı maddelerin ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 426,426:427,429 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı 
Kanunun 5 nci madesiyle eklenen ek mad
denin birinci fıkrasının değiştirilmesine, 
bâzı maddeler eklenmesine ve 15 . 1 . 1943 
gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek Ka
nunun 10 , 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı Ka
nunla değişik birinci maddesine bir fıkra 
ile kanuna bir geçici madde eklenmesine % 
dair kanun teklifleri münasebetiyle 170:171 
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Sayfa 

— 1970 yılı Bütçesi Finansman Kamu
nu tasarısı münasebetiyle 587:588 

—• "Genelkurmay (Başkanının, görev ve 
yetkilerine ait kanun tasansı ınünascbe-
tiyle 445,468 =469,474 

—• Millî Saivımma Bakanlığı görev, yet
ki ive teşkilâtı lıakkmda kanun (tasarısı 
münasebetiyle 505 =508,518:519 

İbrahim Etem Kıhçoğlu (Konya) -
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
Kanunun bası maddelerinin değiştirilme
sine dair kamun tasarısı ve teklifler müna
sebetiyle 193:196 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı münasebetiyle 319 

Doğan Kitaplı (Samsun) -.Çiftçilerin 
T. € . Ziraat İBaaılkası ve Tarım Kredi Ko
operatiflerine <olan bnrçlantım taksitlcndi-
rilmcsi hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle 39:40,40,45 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
12 arkadaşının, Bağcılığımızın .modernleş
tirilmesi ve bağcılarımızın kalkındırılması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 70:71 

Sadi Koçaş (Konya) -1970 yılı Bütçesi 
finansman kanunu tasarısı münasebetiyle 654; 

655,666 =667,675 
— istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-

bar'm, istanbul ve Kocaeli'de meydana ge
len olaylar dolayısiyle T. iB. M. Meclisinin 
1 7 . 6 , 1970 tarihli toplantısında, olaylar 
görüşülürken ikamu oyunu yanıltacak be
yanlarda bulundukları iddiasiylc Tîaşba-
kan ve İçişleri Bakanı haklarında Anaya
sanın 89 nen maddesi uyarınca gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 606: 

614 
Nuri Kodamanoğhı (Niğde) - Ateşli Si

lâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve teklifler münasebetiyle 200 

— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddoleri-

Haldun Menteşeoğlu (İçişleri Bakanı) 
(Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) - Ateş
li süâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanu-

Sayfa 
nin değiştirilmesine bir maddesinin kaldı
rılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin ek
lenmesine dair /kanun tasarısı münasebe
tiyle 410:413,416,430 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasansı münasebetiyle 339=340 

Talât Köseoğlu (Hatay) - 5434 sayılı 
T. .0 Emekli Sandığı Kanunuma 23.2.1965 
giün ve 545 sayılı Kan/unun 5 nci madde
siyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, bâzı maddeler ek
lenmesine ve 15 . 1 . 1943 güm ve 4379 sa
yılı Maaş Kanununa ek Kanunun 10.3,1950 
gün ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinci 
maddesine bir fıkra ile kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri 
münasebetiyle 169:170 

— Çiftçilerin T. C. Ziraalt Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçla
rının taksiti endi rilmesi naıkkmdaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 35,38=39 

— Genellmırmay Başkanının 'görev ve 
yetkilerine ait kanun tasansı münasebe
tiyle 459 

Rıza Knas (İstanbul) - Sendikalar Ka
nunumun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bit* madde ile 31 nci madde
sine bir bomd eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ile 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun bâızı maddelerinin değiştirilmesi ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 
4 ncü maddesinin (e) bendinin kaldırıl
ması hakkındaki teklifler münasebetiyle 260, 

267 =272,280:282;2S6 =288,293 =294,299 =300 

Oevat Küçük (Trabzon) -1970 yılı Büt
çesi finansman ikanunu tasarısı münasebe
tiyle 627rfl28,630,«31 

Kasım Küfrevi (Ağrı) - Ateşli Silâhlar 
ve bıçaklar hakfcındaki 'Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve teklifler münasebetiyle 204 = 

206,209 

nunun basa maddelerinin, değiştirilnıesilne 
dair kanun tasarısı ve teklifleri münase
betiyle 189:191,192,245 

M 
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Sayfa 
— istanbul Milletvekili Mehmet Ali 

Aybar'm, İstanbul Ve Kocaeli'nde mcyda-ı 
na gelen olaylar duflayısiyîLe T. B. M. Mec
lisinin 17 . G . 1970 tarihli toplantısında, 
alaylar görüşülüiiken kamu oyunu ya
nıltacak beyanlarda bıilundukilan iddia-
siylc Başbakan ve Içişlem Balkanı hakla-
ırınıda Anayasanının 89 ncu inaiddesi uya
rınca genso.ru açjlmasnıa dair önergesi 
münasebetiyle 600,601,606,619:624 

Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar) -
Ateşli silâhlar ve bıçaklar haîökındakı Ka
nunun bâzı imaddoleninin değiştirilmesine 
dair 'kanun tasarısı ve teklifleri münase
betiyle 241,242 

Mevlüt Ocakçıoğlu (Niğde) - Ateşli si
lâhlar ve bıçaklar hakkımla ki Kanunun 
nâzı maddelerimin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiy
le 203 ;204 

— Çiftçilerin T, C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperaıtifieıiine olan borç
larının taksitlendiırillmesi hak&ındaflcî 'ka-
,nun tasarısı münasebetiyle 11:12 

— Sendikalar Kanununun bâzı maddıe-
Jerinin değişUirüımesi ve bu ikanuna bir 
•madde ite 31 ned maddesine ter bensd! ek
lenmedi hakkında kanun jtasansı ile 274 
sayılı Sendükalar Kanununun basa rasadde-
demİnin değiştirilmesi ve 657 sayılı Dev* 
let Memurları Kanununun 4 ncü maddem 
isıirnin (c) bendinin ıkaiMırüması, hakkında-
ki teklifleri münasebetiyle 292,293 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayıh 
•Yüksek Halkımı] er Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerimin yeniden düzenılenmesd-
ne ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanunim Cumhurba^kanılığmca geri 
göıuleıiilrmcai münasebetiyle 155:156 

Orhan Oğtız (Millî Eğitim Bakanı), 
(Eskişehir) - 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 

Sayfa 
— Çiftçilerin T. C, ziraat Bankası ve 

Tarıtm KrediKooperatifîerine olan bo.rç-
l&rmm takaitlcııidâriılmesi hakkndaki ka
nun tasarısı •m.ünasebetiyi e 42,47 

Baha Müderrisoğlu (Konya) -1970 yıh 
Bütçesi Finansmian ıkamınu tasamsı mü-
nasebetÜylo 681,687 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok vo 
12 arkadaşının bağcılığımızın modernteş-
tiîiti'kııscai ye bağcılarımızın kalkıııidınlma-
tsı hatokında kanun tdklifi münasebetiy
le 78 

— Türkiye Elektrik Kurumu İtanunu 
tasamı münasebetiyle 347:349 

'kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmeşine bir maddesinin 
'kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı madde
lerin eklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 403,418 

Mustafa Ok (Manisa) - Bağcılığımızın 
modernleştirilmesi ve bağcılarımızın kal
kındırılması hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle 57:59,68 =70,83,88,89:90 

Mehmet Nebil Oktay (Sürt) - 22 Ni
san 1962 tarihli ve 45 sayılı Yükselt Hâ
kimler Kurulu Kanununun bâzı maddele
rinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanu
nun Cumhurbaşkanlığınca geri gönderil
mesi münasebetiyle 129:131 

Cavit Okyayuz (İçel) - Türkiye Elek
trik Kurumu kanunu tasarısı münasebe
tiyle 332:333 

Hüdai Oral (Denizli) - 22 Nisan 1962 
tarihli ve 45 sayılı YiVksck Hâkimler Ku
rulu Kanununun bâzı maddelerinin yeni
den düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanunun Cumhur
başkanlığınca geri gönderilmesi münase
betiyle 132:136 

O 
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jSfoy/o 
Kemal Önder (izmir) - Çiftçilerin T. 

O. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine olan borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 25 

Şinasi Ösdenoğlu (Ankara) - Ateşli Si
lâhlar ve Bıçalklar hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
İtanun tasarısı ve teklifler münasebetiyle 212:213 

— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine bîr maddesinin kaldı
rılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin 
Eklenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 401 =402,404,409:410, 

425,431:432 
— 5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı Ka

nununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı 
Kanunim 5 nei maddesiyle eklenen ek 
maddenin birinci fıkrasının değiştirilme-

;sine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
15 . 1 , 1943 gün ve 4379 sayılı Maaşf Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 
5585 sayılı Kanunla değişik birinci madde-
:sin« bir fıkra ile kanuna bir geçici madde 
«eklenmesine dair kanun teklifleri münase
betiyle 172:173 

— Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tanın. Kredi Kooperatiflerine odan borç
lanma taksitlendirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 27:28,34 

— Millî Savunma Bakanlığı görev, 
.yetki ve teşkilâtı halikında kanun tasarısı 
münasebetiyle 520:521 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
-tasarısı münasebetiyle 346 

Turhan özgüner (tçel) - Ateşli Silâh
lar ve Bıçaklar haikkındaiki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve teklifler münasebetiyle 208,210: 

212,248:249 
— 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru

luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine bir maddesinin kaldı-

Sayfa 
rılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin 
Eklenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 355,356,408:409,418, 

421:422,422,427 

— 5434 sayılı T. C. Eme-ldi Sandığı Ka
nununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesiyle eklenen ek 
maddenin birinci fıkrasının değiştirilme
sine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş. Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 
5585 sayılı Kanunla değişik birinci madde
sine bir fıkra ile kanuna bir geçici madde 
efelenmesine dair kanun teklifleri münase
betiyle 166,173:174 

— 1970 yılı bütçesi finansman kanunu 
tasarısı münasebetiyle 683:684,685:686, 

691:692 
— Genelkurmay Başkanının görev ve 

yetkilerine ait kanun tasarısı münasebe
tiyle 458:460 

->- Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
12 arkadaşının 'bağcılığımızın modernleş
tirilmesi ve bağcılarımızın kalkındırılma
sı hakkında kanun teklifi münasebetiyle 74: 

75,80:81 
— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 

tasarısı münasebetiyle 344,352 
— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâ
zı maddelerinin yeniden düzenlenmesine 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanunun Cumhurbaşkanlığınca geri gön
derilmesi münasebetiyle 153: 164,157 

İbrahim tfztürk (Maraş) - Ateşli Si-
lâfhlar ve bıçaklar haikkınidaki Kamunun 
bâzı müddetlerinin Ide^tMIlra^tefine datif 
kanun tasarısı ve teklifler münasebe
tiyle 183:186 

Seyfi öztiirk (Çalışma Bakanı) (Es-
kigebir) - Sendikalar Kanununun !bâzı 
maddelerinin değigitirilttneeâ ve bu fkamıu-

(OİM : 6> 
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Sayfa 
na bir inıaldlde tile 31 neti nıaidlde&ine Mr 
ftenld eklenmesi hafkkınlda kanun tasarısı 
ile 274 sayılı Sendikalar Kanununun bası 
ımaldldelerinan Ueğiştnritaıeısii ve 657 sayılı 

Sait Rega (Hatay) - p i l i ler in T. C. 
Ziraat Bankası TC Tarım. Kredi Koopera
tiflerime olan 'borçlarının tafksîtlenfdlird 1-

Nuretthı Sandıkçıoğlu {(Balıkesir) -
Çiftçilerin T. C. Ziraat Barikası -ve Taran 
Kreidi Eooperaiffleriîıne olan /borçlarının 
talksitlenldirdıknıesi. hakkımldiaM Kanun ta-
«anısı ıriikıase-'betiyıle 0:10,24 

Refet Sezgin (Devlet (Bakanı) (Ça
nakkale) - 22 Nisan WQ2 itaırîhM -ve 45 
Biliyih "YKiksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun 'bâzı >mad!delerinin yeniden vditeenılen-
oneBİne ve Ibâzı maddelerinin Ideğfestfailfme^ 
fftne *dair Kanunun Cumlıurbaşkanlığınea 
geri gönderilmesi imünaselbetiyle 144:148 

Mehmet ıSeydibeyoğlu (Kastamonu) -
Ateşli silâhlar ve îbi'çaMar ıhaSdkınldaki 

Ahmet «Şener (Trabzon) - 1970 yılı 
"Bütçesi finansman kanunu tasarısı Imlü-
nasebeftîyle 538 ;542,357:6S8 

— Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitieııldürîlm«si nakkındaki Ka
nun tasarısı «ıtünase'belüyle 45:46,48:49 

Vefft Tanır (Konya) - Sendikalar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi 've bu kanuna bir madde ile 31 nci 
maddesine bir bend eklenmesi hakkım
da kanun tasarısı ile 274 sayılı Sendika
lar Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve 657 sayılı Deylet Memurları Ka
nunumun 4 ncü maddesinin (c) bendinin 
ikaldırılması hakkındaki teklifler münase
betiyle 275 

Sayfa 
Devlet Manurları Kanununun 4 nen mad
desinin (e) Şeridinin -kallldımlması haflckın-
dalkİ teklrfter ınünaBenatİyle 275: 

278,'2#2:283,29(2J3Ol,309 

•me&i hakkınJdaki kanun tasarısı uminase-
foetiyle 37:3» 

Kanunun Ibâzı mafdldelerinin d'eğiştirfi'linae-
isline Idair kanun tasarısı ve teklifler ımii-
nalsdbetiyle 208 r 

209,224:225,231 
Orhan Demir Sorguç (İzmir) - Sen-

Idikalar Kanunumun Ibtâzı makJIdelerinin1 

değiştErillmesi ve im kanuna Ibir maiMe ile 
Hfl ıııdt 'mald'desine bir Ibenld dklemmosfi hak
kımda 'kanun tasarısı ile 274 sayılı Sen-
Idîkalar Kanununun bâzı ımaldidel erinin 
ideğiştânîilmja^i ve 667 sayılı Devlet Ma
murları Kanununun 4 möü maidldesinin (c) 
•braıldînin kaildi rılımaisı, hakkırtdaiki teklf-
ler ımtünaseibetlİyle 294:295 

•— 22 Nisan 19'62 tarihli ve 45 sayılı 
YükMk Hâkimiler Kurulu Kanununun 
'bâzı ınakM etlerinin yeniden tUizenleranetfr-
no ve ibâzı maddelerinim değiştirilmesine 
dair Kanunini ÖUmh'Uifcaşıka.nhğınea ge-
ı i pimdenim esti münasebetiyle 99* 

Mustafa Tayyar (Bursa) - Genelkur
may Başkanının .görev ve yetkilerine ait 
kanun tasarısı münasebetiyle 466,470,471,. 

472,475,483,484,485 

İsmail Hakkı TeMııel (istanbul) - 22 Ni
sam 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler kurulu Kanununun bâzı maddele
rinin yeniden düzenlenmesine ve bazı (mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanunun 



Sayfa 
Cumhuriyet Senatosunca ıgeri gönderil
mesi münasebetiyle 113;117,140:144,155,157 

Gürhan Titrek (Ticaret Bakanı) (C. S. 
Çankırı Üyesi) - Çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının -taksitlendirilmesi' hakkın
daki (kanun tasarısı münasebetiyle 5:9, 

22:24,25,26 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'İn, fıaıdık üreticilerinin iğinde bu
lunduğu sıkıntılı durumlara ve alınacak 
tedbirlere dair demeci münasebetiyle 549 i551 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
12 arkadaşının, Bağcılığımızın modernleş
tirilmesi ve bağcılığımızın kalkındırılması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 71:73 

Turgut Toker (Ankara) -1970 yılı Büt
çesi flnansmaın Ikanunu tasarısı münasebe
tiyle 574,576,578,584:585,587,593,594, 

628,632,633,637:639,642,653,673,678,683,684 

— Sendikalar Kanununun bâzı ımaddcle 
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir mad
de ile 31 nei maddestne bir bend eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 4 ncü maddesinin (e) ben
dinin kaldırılması hakkındaki teklifler 
münasebetiyle 296,301,302:303,308,300 

Ahmet Topaloğlu (Millî Savunma Ba
kanı) (Adana) - Genelkurmay Başkanının 
görev ve yetkilerine ait kanun tasarısı 
münasebetiyle 460:463,472,476,480,48 i 

—• Millî Savunma Bakanlığı görev. yet
ki ve teşkilatı hakkında (kanun tasarısı 
münasebetiyle 514:518,.r>22 

Ata Topaloğlu (Ordu) - 1970 yılı Büt
çesi 'finansman (kamum tasarısı münasebe
tiyle 655:656 

— Çiftçilerin T. C, Ziraat Bankası vo 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 43 

Hasan Tosyalı (Kastamonu) - 5441 sa
yılı Devlet Tiyatrosu Kuruluğu hakkındaki 

Sayfa 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine bir maddesinin kaldırılmasına ive bu 
kanıma bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 402:403 

— Bir aydaın beri bankaların esnatf ve 
tüccarlara ticari muamelelerini kesmiş ol
masının piyasada yarattığı kredi ve para 
darlığına dair gündem dışa demeci 502:503 

— -Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı müınesebetiyle 40,45 

— Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı münasebe
tiyle 448:449,479 480 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
12 arkadaşının Bağcılığımızın modetmleş-
tirilnıesi Ve Bağcılığımızın kalkındırılması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 67:68 

— Millî Savunma Bakanlığı görev, 
yetki ve t>eşkilâtı hakkmda kanun tasarısı 
münasebetiyle 504:505 

— Türkiye (Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı münasebetiyle 337,346,351 

— 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun ba
sı maddelerinin yeniden düzenlenmesine 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanunun Cumhurbaşkanlığınca geri gön
derilmesi münasebetiyle 159 

Suna Tural (Aşikara) - Genelkurmay 
Başkanının görev ve yetkilerine ait kanun 
tasarısı münasebetiyle 449:454 

— Millî Savunma Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 511:512 

Adil Turan (Uşak) - Çiftçilerin T, C. 
Ziraat 'Bankası ve Tarım (Kredi Koopera-
tiflc:ine olan borçlarının taksitlendiril
mesi hakkındaki kamın tasarısı münase
betiyle 26:27 

— Manisa Milletvekili (Mustafa Ök ve 
12 arkadaşının bağcılığımızın modernleş
tirilmesi ve bağcılığımızın kalkındırılma
sı hakkında kanun teklifi münasebetiyle 73: 

74,89 
Havam Türkay (İstanbul) - litesli 

silâhlar ve bıçaklar hakkındaki kamunun 
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Sayfa 
bâzı maddelerinin değ isti rilmesine dair ka
nun tasarısı ve teklifler münasebetiyle 200 

— Sendikalar Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 

madde ile 31 mci maddesine bir bend ek

l i . Fahri Uğramzoğlu (Uşak) - Ateşli 
silâhlar ve bıçaklar hakkındaki kanunum, 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kannn tasarısı ve teklifler münasebetiyle 236 

— 5434 sayılı T. O. Emeldi Sandığı 
Kanununa 23 . 2 , 1965 gün ve 545 sayılı 
Kamunun 5 nei maddesiyle eklenen ek 
maddenin birinci fıkrasının değiştirilme-
sine, bâzı maddeler eklenmesine ve 15.1.1943 
gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa «k Ka
nunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı Ka
nunla değişik birinci maddesine bir fıkra 
ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri münasebetiyle 168:169 

— Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksâtlendirilmesi hakkındaki Ka
nun tasarısı münasebetiyle 43 

— [Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı münasebe
tiyle 467:468,473,477:478 

— Türkiye Elektrik Kurumu kamunu 
tasarısı münasebetiyle 321,340,343,351 

Beşit "Ülker (tstaribul) - 6856 sayılı 
Petrol Kanunu île Ibu kamunda değişiklik 
yapan '6658 ve 0907 saydı 'kanunların bâzı 
maddelerinin değişthi'lmesi, (bâzı madde ve 
(fıkralarının kaldırılması, ıbâsı maddelerine 
fıkralar ve kanıuıua bir ma'dıde eklenmesi 
TıaMondaki kanum tastonsı ittünasefbetiyle '134: 

••— Ateşli silâMar <v-e Ibıçaklar hakkın
daki Kanunun Ibâızı maddelerinin d«ği§ti-
rllmesiıne klair kanun tasarısı ve teklifler 
™üttaselb'e%le 177 Jİ7t9,206âfflfitö :224,2$1 

232:234 

Sayfa 
lcnmesi hakkında kanun tasarısı ile 274 
sayılı Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 4 neü madde
sinin (c) bendinin kaldırılması, hakkında
ki teklifler münasebetiyle 272:275,292,297:298 

Keodat Uğur (İstanbul) - 1970 yılı 
{Bütçesi finansman kanunu tasarısı müna
sebetiyle __ 528:530 

Hayrettin Uysal (Sakarya) - Manisa 
Milletvekili 'Mustafa Ok ve 12 arkadaşı
nın bağcılığımızın modernleştirilmesi ve 
bağcılığımızın kalkındırılması hakkımda 
kanun teklifi münasebetiyle 82:90 

— Sendikalar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31 nci maddesine bir bend ek
lenmesi hakkında kamun tasarısı ile 274 
sayılı (Sendikalar Komününün bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ncü 
maddesinin (c) bendinin kaldırılması hak
kındaki teklifler münasebetiyle 264:266 

AH Rıza Uzuner (Trabaon) - 1970 yılı 
Bütçesi finansman kanunu tasarısı müna
sebetiyle 571 =572,573 

iBahattin Uzunoğlu (Samsun) - 1970 
yılı Bütçesi finansman kanunu tasarısı 
münasebetiyle 636 

— 5434 sayıb T, C. Emekli Sandığı 
Kanununa 23 . 2 . 1965 #ün we '5(46 sayılı 
Kanunun 5 mci maddesiyle eklenen ek 
maddemin (birinci fıkrasının tLeği^trrilmssî-
ne, bâzı mıaddöler eklenmeğime 've ılö.H.l1948 
aunun 10.8.1950 ^ün ve Ö5S5 sayılı Kanun-
gün ve 4379 sayılı Maaş İKanıununa ek Ka
la değişik Ibirintci maddesine fair fıkra ile 
kamuma Ibîr geçici madde eklenmesinle dair 
kamun teklifleri mlüniaselbetiyle 164:165 

— 1970 yılı Bütçesi finansman Kanunu 
•tasarısı münasebetiyle 542k94»*,669:558,580: 

581,62&:€06)i62»:6e&)68ef64816613,€7»fl7&,681,e89 

Ü 
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Sayfa 
— Sendikalar Kanuınuıran ıbâzı madde-

"lerinâa değistirİl'nıesi ve .'bu ıkanıuna bir 
ımadde île BÜ n«i tniaddesine bir Ibend ek-
Henameöi hakikında kanun tasarısı Me 274 
sayılı Sendikalar 'Kanunumun Ibâzı .madde
lerinin değiştirilmişi ive $57 sayılı Devlet 
(memurları Kan-ıııuumun 4 neti maddesinin 
(c) Ibendinita. kaldmlması hakkındiaki tek
lifler münasebetiyle 300:967,297,300 

Sayfa 
— Türkiya Elektrik Korumu kanunu 

tasarısı münasebetiyle 3Q5>:3ı27 

— 22 Nisan 196B tarihli -ve 46 sayılı 
Yüksek; Hâkimler Kurulu Kanununun Ibâzı 
maddelerinin yeniden diizeaılenanesine ve 
bâzı madde terinin değiştirilmesine dair 
Kanunun ıCu'mhuıfoaşkanlığınea geri gön
derilmesi münasebetiyle 'İHI :113vl38 :lS9ı 

Y 
Mehmet Yardımcı (İstanbul) — Türki

ye Elektrik Kuru-mu (kaimim tasarısı mü
nasebetiyle 39& $36,339 

Nadir Yavuzkan (Surdur) - Çitfitçdüe-
•rin T. C. Ziraat ©arakası: ve Tarım Kredi 
Jootope-ratiflerine olan borçfl'arnnn' taksit-
leadirilmesi ihakfkmdaki kanun -tasarlısı 
münasebetiyle 15' :ie;25,33,37 

Nuri Çelik Yaocıoğlu (Çamları) - Millî 
'Samınma Bakanlığı görev, yetki ve teşki
lâtı hakkında 'kanun -tasarısı tmüııasebe-
ıtiyle 028 •&& 

M. Salih Yıldız (Van) - 197Ö yılı Büt
çesi finansman kamunu -tasarısı münaselbe-
-tiyOe '530:5l34)580,68İS^ı9llJl5l9a :5e3,'6ÖÖ,«959,685 

Şevlset Yılmaz (Adana) - Sendikalar 
Kanununun bâzı m#Melerininı değiştiril-
tnesi rve bu kanuna ibir madde ile 31 nci 
maddesine bir benıd eklenmesi (hakkında 
feanun (tasarısı ile 274 sayılı (Sendikalar 
Kanunumun h&z\ maddelerinin değiştiril
mesi ve W7 »ayılı Devlet memurları Ka

nununun 4 neü maddesinin (c) (bendinin! 
.fca'ldi'rılmasj, -haıkkındaıki "teklifler münase
betiyle 388 

Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman) -1'970 
yı>h Bütçesi finansmanı Kanunu tasamı 
mliinasebetiyle '07&,<08e,6i86 

—• -Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
2 arkadaşının. tBağcılığımuzın ımıoidernle^ti'-
•ri'imesi >ve bağeılığı-miKin! kalkııtöınlması 
hakkında -kanun teklifi münasebetiyle 86,89 

— 22 Niaan 1&6Ö ıtarühli <ve 45 sayılı 
Yüksek Kâkim'ler Kurulu Kanunıunun. bâzı 
(maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve 
t>âzı niıaddelerinin değiştirilmesine dair 
Kamımın Cu'mihu-rbaBkanli'ğınea ıgeri gönı-
'derilmesi münasebetiyle 164:15& 

Cengiahan Yorulmaz (Ankara) - Ateşli 
Silâhlar ve (bıçaklar (haMcHidjaki Kanunun 
Ibâzı maddelerinin değiştirilmesinle dair 
-kanun tasarısı ve -fcekttifl'er münasebetiyle 217, 

218 £19,280 SBl J235:39B£M4,'246;MS,a#7]ai8 

(Cilt : 6) 




