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Fihrist 

SAKAKLAR KURULU 

Sayfa 
— Açık bulunan Devlet Bakanlığına 

Afyon Milletvekili Hasan Dinçer"in atan
ması - 694 

— ;DevIet Bakanlığından çekilen Befet 
Sezgin'in istifasının kabul edilmiş ve bu 
bakanlığa Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
beyli'nin, vekillik etmesi 450:451 

— Vazife ile yurt dışına giden Dış iş-

6*7* 
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangîl'e 
Devlet Bakanı Befet Sezgin'in vekillik 
etmesi 567 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişle
ri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangîl'e Dev
let Bakanı Turhan Bilgin'in vekillik et
mesi 632 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— A, P. Grup Başkanvekili Sa/bri 
Keskin'in, görüşülecek işlerin zamanında 
bitirilmesini sağlamak maksadiyle Birle
şimin 27 Temmuz 1970 Pazartesi günü 
saat 10,00 na talikine dair önergesi 641:643 

— Başkanlığın, Millet Meclisinin 
3 ncü dönem 1 nci yıl çalışmaları hak
kında açıklaması 920:921 

— Grup Başkan vekili erinin, birleşimin 
30 . 7 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 e 
bırakılmasına dair Önergesi 754 

— Grup Başkanvekillerinin, birleşimin 
31 . 7 . 1970 Cuma günü saat 10,30 a bı
rakılmasına dair önergesi 799:800 

— 'Grup Başkanvekillerinin, çalışmala
ra 3 . 8 . 1970 Pazartesi günü akşamına 
kadar ara verilmesine dair önergesi 920 

— Grup Başkanvekillerinin, Millet 
Meclisinin, 3 Ağustos 1970 Pazartesi ak

şamından itibaren 1 Kasım 1970 Pazar gü
nü saat 15,00 te toplanılmak üzere, tatile 
girmesine dair önergesi 

— Gündem dışı söz verilmesinin şim
dilik mümkün olmadığına dair Başkan
lığın açıklaması 

638 

119 

— 14 . 7 . 1970 Sah günü 10 - 13 ve 
14,30 - 19 saatleri arasında toplanılarak 
1111 ve 1076 sayılı Askerlik kanunlariy-
le ilgili kanun taşanlarının görüşülmesine 
dair önerge _ 375:376 

— T. B. M. M. Başkanının davetlisi 
olarak memleketimizde bulunan Japon 
Parlâmento Heyetinin Genel Kurul salo
nuna teşrifleri münasebetiyle Başkanlığın 
demeci 207 

— Vâki davet üzerine Japonya'yı zi
yaret edecek olan heyete siyasi parti 
gruplarınca gösterilen adaylara ait liste 30 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz 
Ticaretimizin bugünkü durumundan kur
tarılmasına, millî ekonomiye yararlı kat
kıda bulunacak şekilde organize edilme

sine yardımcı olacak tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme yapılma
sına dair önergesi (8/13) 348:349 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
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Sayfa 
um, mahrumiyet bölgelerinde bulunan. 
köylerin ve köylülerin kurulacak «koy 
merkezlerinde» yerleştirilmesi hakkında 
gereken incelemeleri yapmak maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyannca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/15) 633:634 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı
nın, Tarım alanında 'kontrollü ve plânlı 
bir tarım plânlamasının Türkiye'de de 
tatbik edilmesini sağlamak ve alınması 
gereken tedbirleri tesbit etmek maksa-

GEKSORU Ö 

— istanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, bâzı Doğu illerimizde yürü
tülen komando harekâtının Anayasaya 
aykırı olduğu iddiasiyle, Anayasanın 89 
neu maddesi uyannca 'Başbakan hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/7) 632:633,662:684 

No, Cilt Sayfa 
1309 — Devlet Opera ve Balesi Genel 

Müdürlüğü kuruluğu hakkında 
Kanun 2 64 

4 667 
6 338: 

354,358,391,395,433,434:437 

1310 — 5441 sayüı Devlet Tiyatrosu 
kuruluşu hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bir maddesinin kaldmlmasma ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklen
mesine dair Kanun 1 403 

4 667 

6 338: 
354,354:358,398:432,433,442,444, 

486,495:498 

1311 — Türkiye bağcılığının modernleş
tirilmesi ve bağcılığımızın kalkm-
dınlması hakkında Kanun 2 34 

4 231 
6 56: 

90 

Sayfa 
diyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi. (8/14) 349:350 

— Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki iarkadaşmm, çeşitli mahsul
lerin taban fiyatlannın tesbit ve ilânın
da vukubulan gecikmeleri önlemek ve 
alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/12) 348 

— Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın, «Müşterek Pazar» geçiş dönemine 
geçişimizdeki usulsüz ve millî menfaatlere 
aykm tutumundan dolayı Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/8) 870:872 

No, Cilt Sayfa 
1312 — Türkiye Elektrik Kurumu Ka

nunu 2 4 
4 368, 

587:594,626:663,676:686,686:713,786:791, 
318.338,395:397,433,438 =439,444,486,487:490 

1313 — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 
2 nei maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kamın 2 160 

3 247 
4 116, 

147,318:319,374:378,405:406,471:472, 
502,536:537,546:549 

1314 — 1970 yılıJBütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 8 2, 

585 =592,602,605 =606,609,616,619:620, 
624,638,650:659 

1315 — 21 . 6 .1927 tarih ve 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler ek
lenmesi hakkında Kanun 4 310 

8 80: 
81,383:411,411:426 

KANUNLAR 

IEEGELEEI 
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No. Cilt Sayfa 
1316 — 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı 

Yedeksubaylar ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Kanun 4 310 

8 80, 
426:443 

1317 — 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve 31 nci maddesine bir bend 
ile bu kanuna 3 geçici madde ek
lenmesi hakkında Kanun 2 749 

4 716 
6 260: 

309,318,358,387:390 
8 450, 

623,643:645y684 =686,694:698 

1318 — Finansman Kanunu 5 2 
6 500, 

527:544 553:594,625:642,646:695 
7 5: 

32,32:79,83:116,117:159,159,160:161 
191,236,237:240 

8 609, 
659,698:727 

1319 — Emlâk Vergisi Kanunu 5 2 
7 2, 

167:190,191=236,243 =271,272 =314,314,315, 
347,390,391:394 

8 623, 
693,727:740 

1320 — 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 5457 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesine bir geçici madde 
eklenmesine dair Kanun 2 875 

7 608 
8 597: 

602 
1321 — Türkiye'de Mukim şahısların ti

cari barklarına mütaallik Anlaşma 
ile' Türkiye'de mukim şahısların 
ticari borçları hakkındaki Anlat
manın muvakkat tatbikine mütaal
lik Protokolün onaylanması hakkın
daki 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair Kanun 5 982 

No. Cilt Sayfa 
8 623, 

638,640,645,654 =655,662,668,687:690 
1322 — Genel Kadro Kanunu 7 396 

8 446, 
451=472,866=867 

1323 — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında Kanun 7 658 

8 450, 
473:515,518:546,546 =560,572 =585,602,603: 

604,609,616,617 =618,624,638,646 : 
649,760,867=869 

1324 — Genelkurmay Başkanının görev 
ve yetkilerine ait Kanun 2 253 

4 666 
5 444: 

486 
1325 — Millî Savunma Bakanlığı görev 

ve teşkilâtı hakkında Kanun 2 253 
4 667 
6 504: 

527 
1326 — Ankara Üniversitesi Kuruluş 

kadroları hakkındaki 5239 ve 1054 
sayılı kanunlara ek Kanun 4 35, 

731 
8 640: 

641 
1327 — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair 
Kanun 5 2 

7 2, 
319 =346,347:390,397 =429,430 =475,479 =508, 
508 =529,534 =563,563:599,600:606,6i 0 =655, 

659=691,692:725 
8 3: 

29,30 =70,81 =113,114 =116,116,119:153,154 = 
187.187 =189,201 =207,207 =232,232:274, 
276:3O5,306:342,343,344,347,376J377 : 

380,760,760,838,841 =866,872:876 
1328 — 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 

Bütçe Kanununa ek Kanun 8 518, 
740:741,876 ;877,919,922:935 
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KAKARLAR 

No. CiU 
415 — 24 . 11 . 1969 tarihli 405 numa

ralı Kararla kurulan ve 3 . 4 . 1970 
tarihli 411 numaralı Kararla da 
görev süresi uzatılan Meclis Araş
tırma Komisyonunun görev süresi
nin uzatılmasına dair 

416 — İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
• sebebiyet verildiği iddia olunan is

raf ile Sivil ve Askerî Resmî mües
seselerin dinlenme kampları için 
yapılan harcamalar konusunda in
celeme yapmak üzere kurulan Mec
lis Araştırması Komisyonunun gö-

Sayfa 

7 533 

No. 
rcv süresinin uzatılmasına dair 

Cilt Sayfa 
8 153: 

154 
417 — Öağlık kuruluşlarının tedavi 

usulleri konusunda inceleme yap
mak üzere kurulan Meclis Araştır
ması Komisyonunun görev süresi
nin uzatılmasına dair 

418 — 405, 406, 407 ve 409 numaralı 
kararlarla kurulan Meclis Araştır
ması komisyonlarına dair 

8 383 

8 568: 
572 

419 — Millet Meclisinin 1 Kasım 1970 
Pazar gününe kadar tatiline dair 8 638 

KOMİSYON KUBULMASI VEYA HAVALELER 

— 0881 sayılı Orman Kanunıuna geçici 
(bir madde eklenmesine dair (11/361) esas 
sayılı kanun tasamsımm1 havale olunduğu1 

(komisyonlardan 5 er üye seçilerek kurula
cak ibir Geçici Komisyonda görüşülmesi 

— îş kanunm tasarısının, '%M sayılı Sen
dikalar Kanununun bâzı maddelerini de-

154 

ğiştirem kanun tasarısını göriişmesk üzer© 
kurulan Geçici Komisyona ıhaıvalesi 688 

— Kalkınma ve İhracat Manikası hak
kındaki kanun tasansıram harvale edildiği 
komisyonlardan seçilecek 5 er üyeden ku
rulu !bir Oeşicî Komisyonda görüşüllmesi 2-;3 

MEOLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

— Erzurum MiQletv^kilİ Gıyasdttin Ka-
Taiûa'nını; Hınıs ilkesi, K»zılaihmet köyü hal
famın 'karşı karcıya bulunduğu heyelandan) 
koruraması ve yerleşme mıntakasınm tes-
(bit edilmesi maksadiyle Anayasanın 88 n«i 
îmaddesi 'gereğince bir Meclis araştırması 
yaıpıknaBLiıa dair öraengesi (110/29) 353 

— Konya MiletvekMi Vefa Tanır ve iki 
arkadaşımın, Iktfeaıdi Devlet Teşekkülle
rinde israfa sdbebiyet verildiği iddiasiyle 
(bir Meclis araştırması yapıİtoasHüa dair 
-önergesi (dO/4) 083:154 

— Malartya Mil'letvekiIS Mustafa Katf-
tan'm, Türkiye'de aıryon ekimmiıı kısmen 
veya tamamen yasaklanmasında, 'ge^hnini 
(bu yoldan sağlryan ekieiterin uğrıyacağı 
zararı tedbit etmelk nralksadiyle Anayasanınt 
88 ııei maddesi gereğince bir M&elis araş
tırması yapılmasuiıa dair Önergesi (10/30) 362:: 

353 

— Manisa MillötVeMli. Mustafa Ok'um, 
(haşhaş ekimi ile afyon itetmsalimin smır-
laudiTilmasma süratle gidiJnuesinim efk'orao-
miik ve sosyal gençeMere uygun olup oimaı-
dığını, bu sınırlamanın yapılmasında foaşfca 
ülkelerin bir baskıda bulunup bulunımaJdi'-
ğını tedbit etmek, üzere Anayasanın 98 n«i 
maddesi gereğhuee bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/311) 351:352 

— Nevşehir MHletivelri'li Salâüıattin 
Hakkı Esatoglu'nuın, Devlet Plânlama Teş
kilâtının buıgünkü yönetici kadrosunun* 
ıçalışma'lan, kişilikleri ve Plânlama Daire
sinin genıel tutumu hakfanda iooeîenıe yap^ 
mak üeere bir Meelis araştınmıası açılmaBK-
na dair önergesi (H0/3Ö) 960 ffîfr 

— Ordu (Mültetive'kili Mem'dufh Ek§if-
nin; fındık mahsulünün değeri pahasına 
rpaızarlaııması ve üreticimin em'eği karşılığı
nı alaJbiknesini temin içini bir Meelis araş-
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Sayfa 
tırması yapılmasıma dair önergesi (.'10/3)2) 567': 

968 
— Sağlık kuruluşlarının tedavi usul

leri konusunda aragtınmıa yapmak üzere 
•ku!ruil<an komisyon DagüraHİığının, komis-
iyonun görev süresinin 7.7.1Ö70 tarîhinı-
den itibaren 3 ay dana uzatılmasına dair 
teskeresi (1,0/3) 3S3 

— Sinoıp Mi'H'etovdkiıli Hilmi liştgulzar'ın, 
Gima T. A. Ş. Müessesesiirûn' 1&% malî yılı 

•— A.. P. Grup Balgkaııtveki'li Safari Kes-
kin'İn, göıtüşülecek işlerin zamanında ibiıtâ-
rilmesini sağlamak mıaksadiyle BM«şiaıım 
27 Temmuz 1970 Pazartesi günlü saat 10,00 
na talikine dair öneflgesi 641:643 

— C, H, P. Grup Başkanvekili Necdet 
Ugur'un, C. H. P. Grupundan iki üyenin 
Bütçe ve Plân Komıisyommdan çekildiğine 
dair Önergesi öOStıSte 

— Çalışma Bakanı Seyfİ öztürk'üfn, î§ 
kanunu taısarıtsinın, 27H sayılı Sendikal.v 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ka
nun tasarısım giör%mıe'k üzere kurulan 
Geçici Komi'ayona havalesime dair Öner
gesi (4/89) 'G®8 

— Devlet Bakanı Relfet Sezgfcı'in, Kal
kınma ve fihraicat Bankası hakkındaki ka
mın tasari'sımn. havale edildiği komîsyon^ 
lardan seçilecek 5 er üyeden fcurulu trir 
Gemici Komisyonda g[or%ülflnet&ine dair 
önergesi (4/85) 2J3 

— Grup Bagteaııveikilte-rindn, birleşimin 
30 . 7 . 1370 Perşeımfbe •günü saat 15,00 * 
(bırakılmasına dair ömengesi 754 

— Grup BaşkanvekSlerinin, birleşimin 
31 . 2 . 1970 Cuma günü saat 10,30 a 
bırakılmasına dair önergesi 799:800 

— Grup Baskanvekillerindn, çalışmalara 

Adalet Komteyoıra raporları 
— Harcırah Kanununa ek kanun tasa

rısı hakkında (1/198) 80 
— 2956 sayilı Hâkimler Kanununun 

Sayfa 
IbdlâmçüBU. übra edilmediği ve müessesenin 
usulsüz ve ımüessese aleyhine mubayaalar 
yaktığı iddiaslyle bir M'eclis -araştınmıasi' 
yapııknasıma dair önergesi (10/34) '813f9rö4l 

— Sinop Milletvekili Hilmi îişjgüzar'ın, 
tktisadî Devlet Teşekkülleri ile sMl aökerî 
ve resmî müesseselerdn dinlenme (kampları 
için yapılan harcatmalar (konusunda bir 
•Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (HO/8) 103:154 

3 . 8 . 1970 Pazartesi günü aksanıma -ka
dar ara verilmesine dair önergesi 930 

—• Grup Başjkanvekillerimn, Mîllet 
Meeüisinin, 3 Ağustos 1970 Pazartesi aksa
mından itibaren 1 Kasım 1970 Pazar günü 
saat 15,00 te toplanılmak üzere, tatile gir
mesine dair önergesi 63S 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Halk Sağlık Sigortası kanun teklifimin İç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince günde
me alınmasına dair Önergesi (4/90) 637:638 

— tamir Milletvekili Talât Orhun'un, 
Bütçe ve Plân Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi • (4/88} 637 

— 14, 7 .1970 Salı günü 10,00 - 13,00 
ve 14,30 - 19,00 saatleri arasında toplanıla
rak 1111 ve 1076 sayılı Askerlik kanunla-
riyle Ögfli kanun taşanlarının görüşülme
sine dair önerge 375:376 

— Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
ımadde eklenmesine dair 1/361 esas sayılı 
ikamın tasarısının havale olunduğu komis
yonlardan 5 er üye seçilerek kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (4/86) 154 

— Zonguldak Milletvekilli Sadık Tekin 
Müftuoğlu'nun, Bütçe ve Plân Komisyo
nundan çekildiğine dair önergesi (4/87) 568 

(5457 sayılı Kanunla değişik 5 nei madde
sine bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/195) 597:602 

— Nafaka alacaklarının yabancı memle-

ÖNERGELER 

RAPORLAR 



Sayfa 
ketlerde tahsili île ilgili Sözleşmeye katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı hakkında (1/120) 887:889,930:933 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kırath-
oğlu ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfük-
oğlu Hatice'den doğma 1339 doğumlu Nev
şehir Yenimahalle 10 hanede kayıtlı Mus
tafa Farmaksız'ın affı hakkında kanun 
teklifine dair (2/196) 742:743 

— 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Federatif Cumhuriyeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (1/95) 877:878,926:929 

Anayasa Komisyonu raporu 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
223 arkadaşının, Anayasanın 68 nci mad
desinin değiştirilmesine ve referandumla. 
kabul edilen geçici 11 nci maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/371) 693 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 

— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/360) 446,585:592,605: 

606,609,619:620,624,650:653 
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/374) 838 

— Cumhuriyet Senatosu İdare Amirle-
irinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) İşaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifine dair (2/382) 659 

— 30,5.1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 
yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı 
hakkında (1/364) . 659,740:741,876=877, 

922:925 

Dışişleri Komisyonu raporları 
— 30 Mart 1968 tarihinde AnkaraMa 

imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Federatif Cumhuriyeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (1/95) 877:878,926:929 

Sayfa 
— Nafaka alacaklarının yabancı mem

leketlerde tahsili ile ilgili Sözlegmeye ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında (1/120) 887:889, 

930:933 
— Rİze Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 

ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 
nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve 
bîr madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/145) 878:880 

— Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaaHik Anlaşma ile Türkiye'
de mukim gahısların ticari borçları hak
kındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine 
mütaallîk protokolün onaylanması hakkın
da 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/341) 623,638:640,654: 

655,662,687:690 

Geçici komisyonlar raporları 

— 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Tür- , 
kiye Ziraat Odalan Birliği Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanım tasarısı İle Bursa Milletvekili Kasım 
önadım ve 12 arkadaşının, Ziraat Odalan 
ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçi
ci madde eklenmesine ve Sakarya Millet
vekili Hayrettin Uysal ve 11 arkadaşının, 
15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerinin kaldırıiJmasıııa ve- adı 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu 39 No.lu Geçici Komisyo raporu 
(1/333, 2/50, 2/79) 2,744:754,764:799, 

880:887,889:921 

—. 5383 sayılı öümrük Kanununun 24 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun tasarısına dair 16 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/350) 639,764, 

743:744,755:756,828:831 
— 1050 sayılı Muhasebeİ Umumiye Ka

nununun 50 nci maddesi ile 83 neü madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkın-
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da kanun tasarısı ve Millî Savunma, İçiş
leri, Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
2 şer üyeden kurulu 25 No.îftı Geçici Ko
misyon raporu (1/24) 200 

— 1970 yılı bütçesi Finansman kanunu 
tasarısı halkkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 38 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (1/330) 659,698:727 

— Emlâk "Vergisi kanun tasarısı hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
içişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen üyelerden kurulu 38 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/332) 693,727:740 

— Sendikalar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31 nei maddesine bir bend ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ile Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun 2 nei maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 
4 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 4 ncü maddesinin (e) bendinin kaldı
rılması, İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'-
ın, 274 sayılı Sendikalar Kanununun bir 
kısım maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Adalet, Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 23 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/194, 2/84, 2/140, 2/287) 623,643:645, 

684:685,694:598 

Plân Komisyonu raporları 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sa-

Sayfa 
kıp Hiçerimez ve 57 arkadaşının, 14.7,1965 
gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir 
kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında 
kanun teklifine dair (1/331, 2/279) 3:29,30:37, 

81 =113,114 =116,116,119 =153,154:187,187 =198, 
201 =207,207 =232,232 =274,276:305,306:342, 

343 =344,347,377 =380,838,841:866 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı ka
nunlara ek kanun tasarısı hakkında 
(1/273) 640:641 

— Bâzı İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin sermayelerinin artırılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/275) 80 

— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'-
ın, 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı 
T. O, Emekli Sandığı Kanununun 12 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/190) 80 

— Genel kadro kanunu tasarısına dair 
(1/354) 446,451 =472,866:867 

— Harcırah Kanununa ek kanun tasa
rısı hakkında (1/198) 80 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
5457 sayılı Kanunla değişik 5 nei madde
sine bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/195) 597:602 

— Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında (1/120) 887=889,930=933 

— 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Federatif Cumhuriyeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı hakkında (1/95) 877:878,926:929 

— Bize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nei maddesinin (e) bendinin tadiline 
ve bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/145) 80,878:880 

— Yeniden açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık akademilerinin) kuru
luş, hazırlık ve esasları hakkında kanun 
tasarısına dair (1/348) 80 
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Sayfa 
— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 

Sualdi 'Kuvvetleri ÎPersıonel (Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/359) 450,473:515,518: 

546,546:560,572:585,603:604,609, 
617:618,624,646 ;649,867:86i) 

Karma Komisyon Raporu 

«Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Ko
misyonlarından kurulu» 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sa
kıp Hftjerimez ve 57 arkadaşı ııın 14.7.1805 
#tVn ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 'bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanıma bâzı hükümler eklenmesi 
ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifinin Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen ve Millet Mecli
since benimsenin iyen metni hakkında 
(1/331, 2/279) 838,872:876 

Maliye Komisyonu Raporları 

— Bâzı İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin sermayelerinin artırılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/275) 80 

— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'-
ııı, G70 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 ııci 
maddesine bir fıkra eklenmesine, dair ka
nun teklifi hakkında (2/190) 80 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline 
ve bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/145) 80,878:880 

Millî Eğitim Komisyonu Raporları 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı ka
nunlara ek kanun tasarısı hakkında 
(1/273) (İ40:641 

Sayfa 
—Yeniden açılacak (Devlet Mühendis

lik ve Mimarlık akademileri) nin kuru
luş, hazırlık ve esasları hakkında kanım 
tasarısına dair (J/348) 80 

Millî. Savunma Komisyonu Raporları 

— '6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı 
Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memur
lar Kamımı mm bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kamına bâzı geçici madde
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Hasan Tosyalı'nm, 1.076 sayılı Yedek Su
bay Kanununda muvazzaf yedek subaylık 
hizmetinin iki yıldan bMaie.uk yıla indi
rilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(1/303, 2/1G0) 80.375:370,426:443 

- - 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 .sayılı 
Askerlik Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna, bâzı geeifei 
maddeler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Semıtosu Tunceli 
(rycsı Arslan lîora'nın, 1111 sayılı Asker
lik Kanununun 4173 sayılı Kamınla de
ğiştirilen 5 nci maddesini değiştiren 5673 
sayılı Kanunun 1 nei maddesinde zikre
dilen askeri hizmet müddetlerinin tenzi
line, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya
lı'nm, 1111 sayılı Askerlik Kanununda 
muvazzaf askerlik hizmetinin iki yıldan 
biriniçuk yıla indirilmesine ve Cumhuri
yet Senatomu Trabzon Üyesi A. Şakir 
Ağiuıoğlu ve 4 arkadaşının, 1111 saydı 
Aske-ı lik Kanununun 104 ve 105 nci mad
delerinin değiştirilmesi ve kanuna ek bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri 
hakkında (1/304, 2/154, 2/161, 2/353) 80: 

81,375:376,383:411,411:426 

Sanayi Komisyonu Eaporu 

— Bâzı İktisadi Devlet Tevekkülleri
nin sermayelerinin artırılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/275) 80 

Ticaret Komisyonu Raporları 

— Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkında ka
nım tasarısına dair (1/275) 80 

http://bMaie.uk
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— Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mutaallik Anlaşma ile Türki
ye'de mukim şahısların ticari borçlan 
hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbi
kine mutaallik protokolün onaylanması 

Sayfa 
hakkında 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/3-11) 623,638: 

640,654:055,662,687:690 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

Çekilmeler 
— Burdur Milletvekili Nâdir Yavuz-

kan'm, Bütçe ve Plân Komisyonundan çe
kilmesi 592:593 

— İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
Bütçe ve Plân Komisyonundan çekilmesi 592; 

593,637 
— Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 

Müftüoğlu'nun, Bütçe ve Plân Komisyo
nundan çekilmesi 568 

İzinler 

— Adıyaman Milletvekili Ali Avııi Tu-
ranlı'ya izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Adana Milletvekili Pazıl Güleç'e izin 
verilmesi (3/323) 634:636 

— Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'a izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'a izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Bitlis Milletvekili Zeynel Âbidin 
İnan'a izin verilmesi (3/323) 634:636 

•— Bursa Milletvekili Ahmet Dallı'ya 
izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Diyarbakır Milletvekili Hasan De
ğer'e izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Erzincan Milletvekili Naci Yıldı-
rım'a izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Erzurum Milletvekili Gı yas ettin Ka-
raca'ya izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Giresun Milletvekili Emin Turgu-
talp'a izin verilmesi (3/323) 634:636 

— İstanbul Milletvekili Eşref Derİn-
çay'a izin verilmesi (3/323) 634:636 

— İstanbul Milletvekili İbrahim Elma
lı'ya izin verilmesi (3/323) ' 634:636 

— İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'e 
izin verilmesi (3/323) 634:636 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'ya izin 
verilmesi (3/323) 634:636 

— Kars Milletvekili Veyis Koçulu'ya 
izin verilmesi (3/323.) 634:636 

— Kırşehir Milletvekili Kemal Güneş'e 
izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'e 
izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'e 
izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Maraş Milletvekili Zekeriya Kür-
şad'a izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Muş Milletvekili Kasım Emre'ye izin 
verilmesi (3/323) 634:636 

— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'na 
izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Rize Milletvekili Salih Zeki Köse-
oğlu'na izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'a 
izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Tokat Milletvekili Osman Hacıbal-
oğlu'na izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Tunceli Milletvekili Hüseyin Yeni-
pınar'a izin verilmesi (3/323) 634:636 

— Urfa Milletvekili Necati Aksoy'a izin 
verilmesi (3/323) 634:636 

— Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'a 
izin verilmesi (3/323) 634:636 

ödenekler 
— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 

içinde iki aydan fazla izin alan Bitlis Mil
letvekili Zeynel Âbidin İnan'a ödeneğinin 
verilmesi (3/325) 636:637 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde iki aydan fazla izin alan Bursa Mil
letvekili Ahmet Dalh'nm ödeneğinin veril
mesi (3/324) 636 



Sayfa 
Akışıik'ın, yasama dokunulmazlığı (3/320) 562 

— 'Denizli [Milletvekili Mehmet Emin 
Durul'un yasama dokunulmazlığı (3/317) 346 

'— (Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın, 
yasama dokunulmazlığı (3/314) 118 

Sayfa 
Yasama dokunulmazlıkları 

— Ankara Milletvekili Musa Kâzım 
Coşkun'un yasama dokunulmazlığı (3/313) 118 

— Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın 
yasama dokunulmazlığı (3/327) 759 

— Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz 

SORULAR VE 

A) SÖZLÜ SORULA 

Adalet Bakanmdan 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattitı 
Hakkı Esatoğlu'nun, Nevşehir Belediye 
[Başkam hakkında verilmiş olan ceza hük
münün tatbik edilmeme sebebine dair 
•(Adalet ve İçişleri Bakanından sözlü so
rusu.) 1(6/152) 836 

Başbakandan' 

— >Ordu Milletvekili Memduh Ekşi
nin, Amerika Adalet Bakanının Türkiye'
deki haşhaş ekimi ile ilgili beyanına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/151) 836 

Gençlik ve Spor Bakanından 

— Ankara Milletvekili ıŞinasi <özden-
oğlu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız 
•mağlûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/149) 608 

" Başbakandan 

— Ankara Milletvekili Orhan Bir-
git'in, İstanbul ve İKoeaol'Mc meydana 
igelon olaylardan dolalı 'Sıkıyönetim Mah
kemesine sevk edilenlere dair Başbakan
dan yazılı sorusu (7/268) 836 

— Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
tüfk'ün, halen Hükümetin tasarrufu al
tında bulunan Güneş Matbaacılık T. A. 
•Şirketinin ıbasın organları ile -olan müna
sebetlerine dair Başbakandan yazılı so
rusu (7/269) 836 

— Konya Milletvekili Veüa Tanır'm, 
Zirai mahsullerin değerlendirilmesinde ve 

CEVAPLAR 
R VE CEVAPLARI 

İçişleri Bakanından 

— Çorum Milletvekili "Cahit Angı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yükseik öğrenim Ta
lebe yurdunun basılma olayına dair İçişle
ri Bakanından sözlü sorusu (6/150) 836 

— ^Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun Nevşehir Belediye 
Başkanı hakkında verilmiş olan ceza hük
münün tatbik edilmeme sebebine dair Ada
let ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/152) 836 

Köy İşleri Bakanından 

— Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazete
sinde yayımlanan ^A. P. U Kurulu An
kara'da müspet çalışmalar yaptı» başlıklı 
yazıya dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/148) 118 

taban fiyatlarının ttosbitinde alınması 
lâzımgolcn ıtodıbirlcre dair Başbakandan 
jazılı sorusu (7/265) 450 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Et ve Balık Kurumu Genel Müdü
rünün tutum ve davranışına dair Başba
kan ve Ticaret Bakanından yazılı sorusu 
{7/266) 608 

—. ISürt Mill-cbvekili Âdil İYaşa'nın, 
1970 -1971 yıllarında Siirt'c rbir sınai tesisi 
kurulup kurulmıyaeağına dair Baş
bakandan yazılı sorusu (7/292) 838 

— Trazbon Milletvekili Mehmet Ars-
lar-türk'ün} boykota katılan öğretmenler 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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iıakkında alman cezai :ka.ra.fların durdu
rulmasına dair Barbakandan,yazılı sorusu 
17/259) 118 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
(bâzı gazetelerde yayımlanan, Uşak El-
malıdere Camiî İmamı dle Uşak (Müftüsü-
TÜn yapmış (oMuğu (beyanlara dair (Baş
bakandan yazılı sorusu (7/276) 837 

— Uşak Milletvekili Âdil fTuran'ın, 
Uşak'ın 3 Km. Batısındaki 3 300 'hektar 
boş arazînin değerlendirilmesine dair 
İBaşbalkandan ısorusıı -ve Devlet Bakanı 
Retfet Sezgin'in yazılı cevabı (7/157) 806:807 

Bayındırlık Balkanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Afyon - iŞıuhut - Ka-
radelli karayolunun yapımına dair 'Ba
yındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/267) 608 

— İstanbul Milletvekili lllıami San-
car'uı, Yeşilköy Hava Limanının 'tevsiine 
ve yapılan istimlâMere dair sorusu ve 
Bayındırlık Şakanı Turgut 'G-ülez'in ya
zılı cevabı (7/170) 808:809 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
izmit'ten geçecek olan elektrikli tren hat
tının ne safhada olduğuma dair Borusu 
ve ^Bayındırlık (Bakanı Turgut Gülez ile 
Ulaştırma Rakam Nahit Menteşe'nin. ya
zılı cevapları (7/190) 809:810 

Çalışma Bakanından 

— Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu'da yapı-
laoa'k olan hastanenin 1970 yılında inşaatı
na başlanıp başlammıyacağma dair (Ça
lışma Bakanından yazılı sorusu (7/293) 838 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, 18 Ekim 1968 de imzalanan Avru
pa Sosyal Şartının onaylanması muamele
lerinin hangi safhada olduğuna dair so
rusu ve Çalışma Bakam îSeyfi Öztürk'-
<iın yazılı cevabı (7/242) 822:824 

— iSiirt Millettvelrili Âdil Yaşa'nın, 
Siirt merkez ilçesinde 'bulunan sigortalı 
işçi sayısına dair (Çalışma Bakanından 
yazılı sorusu) (7/291) 837 

Sayfa 
Devlet Bakanından 

— Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, 
Uşak'ın 3 Km, Batısındaki 3 200 hektar 
boş arazinin değerlendirilmesine dair Baş
bakandan sorusu ve Devdet Bakanı Refet 
Sezgindi yazıb cevabı (7/157) 806:807 

Dışişleri Bakanından 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Avrupa İkamet Sözleşmesinin han
gi safhada okluğuna dair sorusu ve Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Oağl&yangİF-
in yazılı cevabı (7/238) 280:281 

— Bize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Uluslararası Denizcilik İştişari Teş
kilâtına Türkiye'nin de katılması için 
yapılan işlemlerin ne safhada olduğuna 
dair so.rusu ve Dışişleri Bakanı însan Sab-
ıd Çağlayangil'in yazılı cevabı (7/241) 281: 

282 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Manisa MÜIetvekÖM Muammıer Er-
ten'in, Salihlü ilçesinden geçen Alaşehir ve 
Bakırçay projesinin hangi safhada olduğu
na dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sabit Osman Avcı'nın ya
zılı eevabı (7/145) 804:806 

— Sürt Milletvekili Adil Yaşa'nın,, 
D.S.l. Genel Müdürlüğünün Sivas iline 
yaptığı yatırım harcamalarına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı $o-
ınısu (7/289) 837 

— Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nın, 
İkinci Beş Yılhik Plân döneminde Siiıt'e 
bağlı Pervari ilçesinde yapılacak hidro
elektrik santralının programdan çıkarıdma 
sebebine dair soru (Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu (7/290) 837 

— Siirt Milletvekili M. Nebdl Oktay'ın, 
1970 bütçe müzakereleri sırasında Bidar 
Barajının yapımı itle ilgili bir soruya ha
lifen cevap verilmeyiş sebebine dair Enerji 
ve Tabiî KaynaMar Bakanından yazılı so
rusu (7/270) 836 

— Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, 
Tiirldye Petrolleri Anonim Ortaklığı İş* 
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Sayfa 

letme Müdürlüğüne bağlı, jeoloji ve son
daj servislerinin lağvedileceği haberinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynald av Bakanından yazdı sorusu 
(7/272) 836:837 

Gençlik ve Spor Bakanından 

— Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Kilis ilçesinde yapılmış 'bulu
nan kapalı spor salonuna dair Gençlik ve 
Spor Bakanından yazıla sorusu (7/281) 837 

İçişleri Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili JH&m-
di Hajmıam.eıoğlu''niuıı, Afyon ilinin Bolva
din. ilçesinde bir idare ânıiiri aleyhine da
ğıtılan beyannameye dair sorusu ve İçiş-
[tani Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/193) 810:811 

— Artvin Milletvekili A, Naci Bu-
d&k'ııı, YusufeKi ilçemi Mor.kaya köyünde 
orman yolu -ile orman işletımıcsiııee piya-
yaaa içim istihsal yapılmasından dolayı 
meydana gelen olaylara dair içişleri Ba
lkanından yazılı sorusu (7/287) 837 

— Aydm MajlletvekiM M. Kemal Yıl-
maz'm, Aydııı'da bâzı C. H. P. İd muhtar
lara baskı yapıldığına dair Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu'nun yazılı cevabı (7/252) 826:827 

— Gaziantep Milletvekili Şinasi' Çolak-
oğlu'ımn, Kaçaikçılığın önlenmesi amaciy-
Je Güney - Doğu Anadolu'da mayınlanan 
arazilere dafiır İçişleri Bakanından yazıto 
sorusu (7/285) * 837 

— Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, Kilis şehrine, Tibil pasaport 
kapısından geçiş yapmak için, yolculuk 
edenlerin hangi yoldan yararlandığına dair 
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/280) 837 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir sendika başkanının polis tarafından dö-
ğüime iddiasının doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından, yazılı sorusu 
(7/277) 837 

Sayfa 
İmar y« İskân Bakanmdan 

— Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon ilinin Bolvadin 
ilçesine bağlı bir köyün başka yere nakli
ne dair İmar ve iskân Bakanından yazılı 
sorusu (7/258) 188 

— İstanbul Milletvekili llhami San-
car'ra, İstanbul'da gecekondu Önleme böl
gesi ve sosyal meskenler içirt 'bakanlıkça 
satınalınan arsalara dair sorusu ve İmar ve 
İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun ya
zılı cevabı (7/166) 807:808 

Köy İşleri Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon ilinin Dinar ilçesi
ne bağlı bîr köye su deposu yapılmasına 
dair Köy İşleri (Bakanından yazılı sorusu 
(7/260) 118 

— Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçıoğ-
lu*nun, Türkiye Köy İş Sendikası tara-
fmdan, işçilerin ücretlerinin zamanında 
ödenmediği hakkındaki bildiriye dair Koy 
İşleri Bakanından yazılı sorusu (7/263) 450 

— Siirt Milletvekili M. Nebü Oktay'
ın, Siirt'in su ihtiyacının karşılanması için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Köy İşleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/271) 836 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak ili hudutları içinden geçmekte olan 
Banaz çayı ile Gediz çayı ürerinde sulama 
tesisleri yapılmasına dair Köy İşleri Baka
nından yazılı sorusu (7/275) 837 

Maliye Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekilli Süley

man Mutlu'nun, bir gazetede yayınlanan 
yazıya >göre, tasfiye haline geçen yedi ban-. 
kadan, Merkez Bankasınca dağıtddığı bil
dirilen paradan, hangilerinin ne miktar
da istifade ettiğine dair Maliye Bakanından 
yazılı sorusu (7/273) 837 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
Kocaeli ili merkezinde bir vilâyet konağı 
yapılmasına 'dair sorusu ve Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/247) 82-5:826 
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ffoyfo 
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 

•Ordu Hine bir T. C. Merkez Bankası şubesi 
açılmasına dair sorusu ve Maliye Baltanı 
Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/197) 811:813 

Millet Meels&i Başkanından. 

— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'-
m, yabancı Parlâmentoların yaptıkları 
davetler dışında, milletvekillerinin hangi 
sebeplerle yurt dışına gittiklerine dair 
isorusu ve Millet Meelilsi Başkanı Ferruh 
Bozfoeyli'nİn yazılı cevabı (7/245) 824 

Mili! Eğitim Bakanından 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
ımaz'ın, Aydın'ım Germencik ilçesine bir 
lise açılmasına dair Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı sorusu (7/262) 118 

— Gaziantep Milletvekili Şkıasi Çölak-
oğÎTi"nun, boykota katılan (bir Öğretmenin, 
müdürlük görevine atanmasının durdurul
masına dair Millî Eğitim Bakanından yazılı 
sorusu (7/283) 837 

— İstanbul Milletvekili Hüseyin Do-
lun'un, ilkokullarda okutulan «Canlı Alfa
be» kitabına dair sorusu ve MiMî Eğitim 
Bakam Orhan Oğuz'un yazdı cevabı 
(7/133) 801:804 

—̂ Manisa Milletvekili Veli Bakı-rlı'nın, 
resmî kuruluşlar tarafından verilmekte olan 
kursların veriliş şeklime dair Millî Eğitini 
Balkanından yazılı sorusu (7/264) 450 

— Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçı-
oğîu'nun, Millî Eğitim Balkanlığınca ya
yınlaman «1 000 Temel esere» dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un 
yazılı cevabı (7/231) 819:820 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Çaykara ilçesinde lise 
öğretimimin 1970 - 1971 ders yılında başla
tılıp ibaşlatılmıyacağın'a dair Millî Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/278) 837 

SağOıb ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Artvin Milletvekili M. Naci Bu-
dak'ın, Yusufeli ilçesi Morkaya köyü hu
dutları içinde kalan ormanın, işletme gü
cü olup olmadığına dair Orman Bakanın
dan yazılı sorusu (7/286) 837 

Sat/fa 
— Gaziantep Milletvekili Şmasi Çolak-

oğlu'mım, Gaziantep Devlet Hastanesine 
montaj edilmek üzere gönderilen röntgen 
cühazmm ne zaman hizmete gireceğine dair 
Sağlık-ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı 
sorusu (7/279) 837 

Sanayi Balkanından 

— U$ak Milletvekili Adil Turan'ın, 
Uşak hudutları dâhilinde bir konserve 
fabrikası yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Sanayi Bakanından yazılı 
sorusu (7/274) 837 

Tarım Batanından 

— Ankara Milletvekili Şünasi özden-
oğlu^nun, Avrupa Ekonomik Topluluğu
nun Türkiye'ye tanımış olduğu tâvizlerin 
değerlendirilmesine dair sorusu ve Tarım 
Bakanı llhami Ertem'in yazdı cevabı 
(7/216) 816:817 

I — Elâzığ Milletvekili Hayrettin Han-
ağası'nın, Elâzığ ve civarındaki bölgenin 
ağaçlandırılmasına ve yabani ağaç türleri
nin ıslahına dair sorusu ve Tarım Balkanı 
İlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/217) 818 

— Gaziantep MiIıletveMl (Şinasİ1 Çolaik-
oğtoı'nun, fPürkiryelde tarımsalı araştırma 
yapan enstbi*ülere Idlaülr Tamm Balkanımdan 
yazılı sorusu (7/282) 837 

— Ttokaıt Milletvekili Hüseyin Abbas'm, 
Hüktümetin Itarıim "poIIStikasına ve Türfki-
yelde (biır tralklCör tfalbrülkaısı kurulmasına 
d'îtfr ÖSHTOU ve Tarım Balkanı llhamil Er-
Üörtı'in yaaıh cevabı (7/219) ' 018:819 

Ticaret Bakanından 

— Aytlın Mffitetivekil: Mehraıtet Çoliilk'-
itı, pamuk lürc/tiıeii!ermo Terilen 'kredilerin 
yülkbeltitmc^i ve pamuk taban fiyatları-
nurt tttihliltine ilair Ticaret Bakanından yar 
zıh sorusu '(7/251) 118 

— G-aKİantep Milletvekili Şjinaisi ÇSolaık-
loğlju'uun, Antep fıstığının taban fiyatının 
ıteJiMİtine dair Ticaret İB&kanından yaaılı 
dorusu (7/284) 837 
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Sayfa 
— Kars Milletvekili Turgut Artaç/ın, 

Kans halikına yiyecek, tohumluk ve hay
van yemi temini içtin yapılan yardımlara 
dair Ticaret Bakanı Gürha^ı Titrek'in ya
zılı cevah-1 (7/2) 800:801 

— Ordu Milletvekili OtÜıan Vuracın, 
fmldrfk talban fiyatının te^bîltine -ve fic ve 
dış, piyasada yüksek Mr ffiyat temin edab-
ımesine İdadi* sorusu ve Ticaret Bakanı G<ür-
han Tîtrek'în yazılı cevahı (7/214) 813=815 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sarın., Et ve Balık Kurumu Genel Müdü
rünün ftntum ve davranışına dair Başlbav-
kan ve Ticaret Bakanından yapılı sorusu 
(7/266) 608 
• ı— Sinop Milletvekili Höftnl îşıgiLzar'ın, 

— .AldiL Bed'irhanıoğlu'nun ceizasmın 
affına dair (1/367) Î6i23 

— 6 . 6 . 1927 taıfflı ve 1Ö76 sayılı Ye-
defe ısuhaylar ve yedek askerî ımeraurlar 
Kanununun (bâzı maddelerinin değiştiril^ 
'mesi ve hu kanuna hâzı -geçidi ımaldldelpr ek
lenmesi haUdcında, (1/303) 80,375:376,426:443 

— 0964 sayılı Ziraat Odaları ve Türki-
ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun "bâzı 
ımaddelerinm degtfştlirillmeslı hakkında 
(1/333) 2,744:754,764:799,880:887,889:921 

— 6831 sayılı Onman Kanununa g'eçicJî 
ttir madde eklenmesine dair (1/361) 80,154 

— 6132 sayılı Kanunun 7 nci ımadde-
ısünin değfi§tiri]jmes!i[ fhaikkmda (T/373) 693 

— 057 sayılı Devltot Mamurları Kanu
nunun hâzı maddelerinim değiştirilmesi ve 
bu kanunaı hâsı maddeler eklienmedine ve 
hu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve 'ücretlerine dair 
(1/331) 329,30:77,81:113,114:1i 6,1-16,114:153 

154 =187,187:198,20i =207,207:232,232 =274,276: 
305,306:342,343:344)347,377:3 80,760,838,841 = 

866,872:876 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 ve 1054 saiyılı ka
nunlara ek kanun tasarısı (1/273)' 640:641 

Sayfa 
Friıntaş Şirketti yoneticiltertnin tutuım ve 
davranışlarına) dair Ticaret . Bakanından 
yazıh sorusu (7/288) 837 

Ulaştırma Bakanından 

— Balıkesir MilUetivelkili Ahtmet thsan 
KıriöuYnın, hu yıl Balıkesir ilâ d'âîhilinde 
pragı-ama alınan yaltınmlıara dair sorusu! 
ve Ulaştırma Bakanı Nahfflt Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/211) 813 

— Kocaeli Milletvekilli Vehlbİ Eııgiız'-
'in, İzmitlten 'geçecek olan El'efctrîkLi ttren; 
[hattının ne safhada olduğuna dair sorusu 
ve Bayınldırlık Bakanı Turgut Gnlez ille 
Ulaştırma Bakanı Nahlit Meniteşe'nin ya
zılı cevapları (7/190) 809=810 

— Bâzı İktisadi Devlet TeşekMiBerît-
nin sermayelerinin artırılması haklkırtda 
(1/275) 80 

— 5383 saydı GKİmjrîik Kanununun 24 
ncii maldldesâne ibRr fıkra eklenmesi 'hak
kında (1/350) 659,743 :T44,755 =756,764,828 =831 

— 5 . 9 . 1963 ıtarlîbli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici .1 nci nıaıdldesinin değiştirıli-
ımesi hakkında (1/396) 608 

~ W70 yılı Biatçe Kanununa "bağlı cet
vellerde değûjşiiklıîfk yapılması haıkkmda 
(1/360) 2,446,585 ;592,605 =6O6,609,61'9:620, 

624,650:653 
— 1970 yılı Bütçe Kanununa halğlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/374) 693,838 

— 1970 yılı Bütçe İKnatnöman kanu
nu tasarısı (1/330) 608,659,698:727 

— 1050 sayılı Mulhaselbei Umumiye 
Kanununun 50 nusi maddesi ile 83 ncü madV 
desinin (A) fıkrasının1 değiştirilmesi hali
kında (1/24) 000 

— 1076 sayılı Yedeksubaylar ve yedek 
askerî memurlar Kannnnmııı bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
geçici maddeler eklenmesi hakkında 
(1/303) 80,375 =376,426=44$ 

Tasanlar 
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Sayfa 
— Celâl' Karaea'nın, cezasının affına 

dair C1/98B) 623 
— Devlet Hava Meydanları işletmesi 

Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/tL) ve {©) işaretli cet/ve
linde değişiklik yapılması hakkında 
(1/076) 838 

— Devlet Mafceme Ofisi karam tasarısı 
(1/314) 3 

— Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
akademilerinin kuruluş, hazırlık ve esas
ları hakkında (11/343) 80 

— 4I91'9 sayılı İstanbul Teknik Üniver
sitesi hakkındaki Kanunum kâzı maddeler 
rkıin kaldırılması, 2 nıci maddesindu. d«ği§-
tirilmıesi ve karnına (bir madde ile geçici 
madde efelenmesi hakkında (İ/İM) 690 

— Emlâk Vergisi kanunu tasarısı 
(il/332) (633)693,7127. :740 

— Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulu teşkilin* ve vazifele
rine dair 2 Temmuz U95H tarih ve 5805 sa
yılı Kanunun 2 noi maddesinin birimci fık
rası «K»- bendinde değişiklik yapaliması 
hakkında (1/305) 608 

— -Genel Kadro Kanunu tasarısı 
(1/364) 446,45(1:47S,866 -JSSt 

— Harcırah Kanunuma ek kanım tasa-
nısı (1/198) 80 

— İbrahim Re^ep Ayugık'm, cezasının 
affına dair (1/369) G2B 

— 3556 sayılı Hâkimler Kanununun 
9457 sayılı Kamınla değişik 5 nei maddesi
ne bir geciei ımadde eklennııesine dair 
(1/M6) SOTJMB 

— îş kanunu tasamı (fl/tt7) 638 
— İzmir Devlet MühenddisBk ve Mi

marlık Akademisinin Ege Ünivemftesine 
(bağlanması hakkında C1/37&) 693 

— Kalkınma ve îhraoaft Banlkası hak
kında (1/357) 2:3 

— Mefhmet Ballı'nıtı, cezasının adifına 
dair (1/370) 628 

— M. Fevzi Gökdeniz'im (Gezgin) ce
zasının «fifraıa dair (U/3ffll) 628 

— Nafaka alacaküarmın yaibaıoeı mıemj-

Sayfa 
lekenlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye ka-
ıti'ImamuBHi uygun Ibulunduğuına dair 
(1/1Û0) mMK>]M#B& 

— 30 . S . 1070 tarih <ve 1986 sayılı-
IUÖ'T'0 yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasa
mı ()l/364) 3ffl8^7töftfl,£r7ie£7rt9B2£26 

— 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif ıCusnflıuriyelâ arasımda 
Konsolosluk Söyleşmesinin onaylanması-
ran «ygun bulunduğuma dair (1/95) 8İ77':8I78: 

•m ma 
— Sendikalar Kanunumun (bâzı madde

lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 3)1 ı»ei ıımaddiesinıe bir bend ek
lenmesi hakkında (Sl/IM) 450,6128,16*3:64ö;684ı: 

685,199(4:098 
— Üste fiilen taarruz sucundan hüküm

lü İzmir ist. Er. Eğt, Tuğ, salbık onbaşısı' 
iken, terhis edileni 1946 doğumlu Eskişehir 
Karacaşehir koyu nüfusunda kayıtlı Ay
kut Alpergün hakkında özel af kanun ta
sarısı (4/376) 83» 

— Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anteşma ile Türki
ye'de mukim şahısların ticari borçları hak
iki ndak i Anlaşmanın muvakkat tatbikine 
mütaalMk protokolün onaylanması hakkın
da 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Kana
na bir madde eklenmesine dair (1/341) 623, 

638 ̂ 40,654 =655,662,687:690 

— "Türkiye Kâğıt Sanayii Kurumu ku
ruluş kanunu tasarısı (1/363) 446 

— 7126 sayıh Sivil Savunma Kanunun
da ve aynı kanunla 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri kısmına 
eklenen kadrolarda değişiklik yapılması 
hakkında (1/362) 200 

— Yeniden açılacak (Devl'et Mühendis
lik ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, 
hazırlıik ve esasları hakkında (1/348) 80 

— 21.6.1927 tarih ve 1111 sayılı Asker
lik Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanua bâzı geçici maddeler 
eklenmesi hakkında (1/304) 80:81,373:376 

383:411,411:426 
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Sayfa 

— 27.7.1967 tarih ve 92G sayılı Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 

'bâzı 'maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka-

—• Afyon Karahisar Milletvekili Rıza 
Çcrçel'in, 827 sayılı Rıhtım Resmi Kanu
nunun başlığı ile bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında "kanu teklifi (2/381) 518 

— Akara MilleKvekİLi A. Sakıp Hiçeri-
mez ve 57 arkadaşının, 14.7.1965 gün ve 
657 sayılı Devlet MenijUi'ları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi ve 'bir "kısım 
hükümlerinin daldırılması hakkında İtanun 
teklifi (2/279) 3:29,30:77,81:113,114:116, 

116,119=153,154:187,187 =198,201 : 
207,207=232,232:274,276:305,306: 
342,343:344,347,377:380..838,841: 

866,872:876 

— Bursa Milletvekili Kasım. Öımdım'ın, 
1163 sayin Kooperatifler Kanununda bâzı 
maddelcrinıin değiştirilmesi ve bir maddesi
ne bir fıkra İlâvesi hakkında kailin tek
lifi (2/389) 838 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım vo 
12 arkadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/50) 2,744: 

754,764:799,880:887,889:921 

— Bursa Mlı'l«tvekili Mustafa 'Tayyar'-
ın, 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı 
T.C. Emekli 'Sandığı 'Kanuınunu 12 ci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/190) 80 

'•— 'Cumhuriyet Senatosu idare Amirle
rinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
•('A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifi (2/382) 562,659 

— Ouıinhuriyet 'Senatosu İstanbul! Üyesi 
Ekrem özden'in, istanbul, Fatih Aksaray, 
Çakırağa Mahallesi Kâtip Muslihittiin So
kak 37/2 hanede mukim Ahmetoğlu 1312 
doğumlu Hüseyin Avni Koçer'e vatani hiz-

Sayfa 
una bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
(.1/359) 450,473:5İ5,518:546,546:560, 

572 =585,603=604,609,617 =618,624, 
646=649,760,867=869 

met 'tiertibinden maaş bağlanması hakkın
da ikanun teklifi (2/384) 659 

— Cumhuriyet Senatosu Istanbuı1 Üyesi 
M. Halûk Berkol ile İstanbul Mîlletvckiiî 
Orhan Cemal Fersoy'un, Ekspres yollar 
ve tstanbuıî çevreyolu projesi sahasındaki 
gecekonduların tasfiyesi hakkında kanun 
teldifi (2/385) 659 

— Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ali Şakir Ağanogfo ve 4 arkadaşının, 1111 
sayılı Askerlik KanıijUiınun 104 ve 105 nei 
maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna 
ek bir ruatlde eklenmesi hak km da kanun 
.teklifi (2/353) 80:81,383=411,411=426, 

375:376 
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Arslan Bora'nın, 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 4173 sayılı Kanunla değiştirilen 
5 nei maddesini değiştiren 5673 sayılı Ka
nunun 1 nei maddesinde zikredilen askerî 
hizmet müddetlerinin tenzili hakkında ka
nun teklifi (2/154) 80:81,375:376, 

383 =411,411 =426 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 31 nei 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi (2/386) 759 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
genel bir affın çıkarılmasına dair kanun 
teklifi (2/383) 659 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nei 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifi (2/388) 838 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Halk sağlık sigortası kanun teklifi (2/362) 637: 

638 
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker 

ve47 arkadaşının, Halk hastalık sigortası 
kanun teklifi (2/362) 760 

TEKLİFLER 
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Sayfa 

— İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'm, 
274 sayılı Sendikalar Kanununun bir kı
sım maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/287) 450,623,643:645, 

684:685,694:698 
— izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 

223 arkadaşının, Anayasanın 68 nci mad
desinin değiştirilmesine ve referandumla 
kabul edilen geçici 11 nci maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi (2/371) 693 

— Kastamonu Milletvekili Hasan Tos-
yalı'nın, 1076 sayılı Yedek Subay Kanu
numda muvazzaf yedek subaylık îhiameiti-
nin iki yıldan bîrbuçuk yıla indirilmesine 
dair kanun teklifi (2/160) 80,375:376,426:443 

— Kastamonu Milletvekili Hasan Tos-
yah'nın 1111 sayılı Askerlik Kanununda 
muvazzaf askerlik hizmetinin iki yıldan 
bir buçuk yıla indirilmesine dair kanun 
teklifi (2/161) 80:81,375:376,383:411,411:426 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve iki arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununa bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/22) 450 

— Kocaeli Milletvekili Cevat Adem-
oğlu'nun, Feridun Kandemir'e vatani hiz
met tertibinden 1 750 lira maaş verilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/387) 838 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kırath-
oğlu ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfik-
oğlu Hatice'den doğma 1339 doğumlu Nev
şehir Yenimahalle 10 hanede kayıtlı Mus-

Başbakaıüık Tezkereleri 
(Geriverme isteği) 

— 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniver
sitesi hakkındaki Kanunun bâzı madde
lerinin kaldırılması, 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve kanuna bir madde ile ge
çici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının geri gönderilmesine dair 
(3/326) 660 

(Yasama dokunulmazlıkları) 
— Ankara Milletvekili Musa Kâzım 

Coşkun'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair (3/313) 118 

Sayfa 
tafa Farmaksız'm affı hakkında kanun 
teklifi (2/196) 742:743 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal ve 9 arkadaşının, 5434.sayılı Kanunun 
12 nei maddesinin (e) bendinin tadiline 
ve bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/145) 80,878:880 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nei maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/84) 694:698 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 11 arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih 
ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına ve adı geçen kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklif
leri (2/79) 2,744:754,764:799, 

880:887,889:921 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 13 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nei maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi (2/84) 450,623, 

643:645,684:685 
— Yozgat Milletvekili Abdullah Eaş-

^ türk ile 4 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 4 neü maddesinin (c) bendinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi (1/140) 450, 

623,643:645,684:685,694:698 

— Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/327) 759 

— Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz 
Akıştk'ın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/320) 562 

— Denizli Milletvekili Mehmet Emin 
Durul'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair (3/317) 346 

— Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair (3/314) 118 



_ıo— 
Sayfa] 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair (1/360) 446,585:502, 

605 :606,609f619 :620;624,650: 653,838 
— -CumOıuriyet Senatosu İdare Âmirle

rinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağh 
(A/l) İşaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ye 'Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair (2/382) 659 

— 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 
1970 yılı Bütçe Kanununa ek kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair (1/364) 659,740:741,876:877, 

922:925 

Cumhurbaşkanlığı Teskereleri 

— Açık 'bulunan Devlet Bakanlığına 
Afyon Milletvekili Hasan Dİnçer'in atan
dığına dair (3/328) 694 

— Devlet Bakanlığından çekilen Befet 
SezJgin'in istifasının kabul edilmiş ve bu 
Bakanlığa Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
beyli'nin vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair (3/319) 450:451 

— Vazife ile yurt dışına giden Dıgişle-
leri Bakanı İhsan Salbri Çağlayangil'e Dev
let Bakanı Türkan, Bilgin'&ı vekillik etene
sinin uygun •görüMüğüne dair (3/321) 567 

—Vazife ile yurt dışına g iden Dışişle
ri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Dev-
let Bakanı Turhan Bilıgm'in <veMU.uk gftoer-
sinin uygun görüldüğüne dair (3/322) 632 

Sayfa 
Maliye Katrasyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Devlet Malzeme Ofisi kanun tasarısının 
görüşülmesinin 2 ay ertelendiğine dair 
(3/312) 3 

Meclis Araştırma Konuayoım Başkanlığı 
Tezkeresi 

— İktisadi Devlet Teşekküllerinde sc-
•bebiyet verildiği iddia olunan israf ile si
vil ve askerî resmî müesseselerin dinlenme 
kampları için yapılan harcamalar konu
sunda inceleme yapmak üzere kurulan 
Araştırına Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev «üresinin 19 . 7 . 1970 ta
rihinden 31 Aralık 1970 tarihine kadar 
uzatılmasına dair (3/315) 153:154 

— Sağlık kuruluşlarının tedavi usulle
ri konusunda araştırma yapmak üzere ku
rulan Komisyon Başkanlığının, Komisyo
nun görev süresini'n 7 . 7 . 1970 tarihin
den itibaren 3 ay daha uzatılmasına dair 383 

Millet MecOfcâ Başkanlığı teskereleri 

— Hastalığı sefbelb̂ yle bir toplantı yılı 
içinde iki aydan fazla izfat alam Bitlis Mil
letvekili Zeynel AtoMin înara'a ödeneğinin 
-verilmesine dair (3/S2&) 636:637 

— Hastalığı seWbi(yle Mr toplantı yılı 
içinde iki aydan fazla izin «alan Butrfea 
MMettvekâİi! Ahmet DaÛIMam ©deneğinin 
verilmesine dair (-3/SÖ4) 686 

— Sayın üyelerdenı 'bâBitonna izini ve-
dbneiîne dair (3/32)3) 63^:636 

http://veMU.uk
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aBÇBN TOTAITAK {RÖBTLEEt 

Sayfa 
6 . 17 . 'B70 tarflhli (Gttt 7) 1Û0 ncî 

tBirleşHnıe ,ailt tutanak özeti B 
7 . 7 . 1970 tarihli 1121 ııoi Birlerime 

•ait tutanak özeti 80 
8 . 7 . CU970 tarihli 1İ2Ö tfci Btaleşiıme 

ait tutamak özeti 118 

$ . 7 . fll&70 tarihli 108 meü Birleşime 
ait turttoak özeti' 200 

Cfö'. 7- . 1970 tarihli K24 motl Birleşime 
alt frurtamak özeti 070 

11 . 7 . 1W0 tariHi 105 rtci Birleşime 
ait tutanak özeti 346 

13 . 7 . 1970 tarihli '136 neı Birleşime 
ait tutanak özeti 382^583 

•14 . 7 . 1970 tarihli 107 rtei Birleşime 
ait tutamak özeti 446 

16 . 7 . 11970 tarihli 138 nei Birleşime 
ait tutanak özeti 45» 

Sayfa 
m . 7 . 1970 tarilhli 1129 neu Birleşime 

ait tutanak özeti 
17 . 7 . 1970 tarihli 130 nou Birleşime 

ait ttaatı&k Özeti 
•20 . 7 . 1)970 tarihli 13(1 wci Birleşime 

•ait ttttanak #zetâ 

918 

582 

606 

•22 . 7 . .1970 tarihli 
ıaift tutanak özeti 

24 . T . 1970 tarittü 
ait tutanak Özeti 

AT . T . 1970 tarilhli 
ait tutanak özeti 

W-. 7 . 11970 tarihli 
ait tutanak oseti 

30*, 7 . 1970 tarihli 
ait tutanak özeti 

» 1 . 7 . 1970 tarifli 
ait tutanak özeti 

13fî oca Birleşilmö 

1S31 n«ü Birleşftmje 
650:658' 

1134ı rwnr Birleşime 
6l9f2̂ 9i3 

1135 nwt Bitkime 
799 

İÖÖ in» Birlesfhne 
886< 

137 nei Birleşime 
sasüSBe 

YOKLAMA 
Sayfa : 

G6S#M#0Q$Be,tiB3 



SÖZ ALANLAR 

«•Soyadları alfabetik sırasına göre» 

A 
Sayfa 

Yatvua Acar (Amfi^a) i- 657 sayılı 
Devlet Mamurları Kanununun 'bâzı mad
delerinin değiytirdlmflsi, Kanuna bâzı 
•nnaıdd'eler 'ekelnemi'esii, Kanunun kapsamı 
dışında •kalan kamil personelinin ay
lık ve Ücretlilerine dıafir kanım Itıasıansu 
ve tekSf ırotoaısd>eı%ilc 46,336:337 

Yaşar \Aka] (([Samsun) - istanbul Mil-
jalfvelkftK'. Metale* < Ali Aybar'ın, Ibâzı 
Doğu yierimtizde yürütülen kJonııandJo 
harekâtımın. . Anıayıaıaaya aykırı olduğu 
âddilasiyle, Anayasanın 89 -nıctt mtaddesi 
uıyaırıııoa Barbakan hakkında bir gen>-
sora açılmiasiTKa •dair önergesi mütuase-
batByle 657 

Erol Yılmaa (Abca! <(Jtize) - 6964 sa
yılı Ziraait Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı miad-
delerinitni değliı̂ timüımıesi 'hakkında kanun 
Haşarısı ire [fletolflari m'ÖMiBSelbetliyl'e 880 

— .957 sayılı Devlelt Memurları Ka
nununun bâzı ıııfaddelettönin deği^türî'l-
tsa&ai Kanuna bâzı maddeler elkleninvcsâ, 
Kanunun (kapsam» dışında (kalan kamw 
peraon elinim aylık ve ücretlerine dair1 

taamın JtasarBsı ve Ifcekffî m'üniaBebe1-
tâyle '201,202,206,210,261 £02,850, 

8163,864 
— Ankara ÜndverisfceBi kuruluş kad-

.röları hakkındaki I&23& ve ,1064 sayılı 
kanunlara, ök kanun tıatsansı mtinaise-
b*İyl« 641 

— Sendikalar Kanununun bâzı mad-
deJerfoniin. değ'iıştıriim'eai ve 'bu kamuna 
bir ımîadde ile Sİ ncii (maddesine bür ibend 
eMennıösi hakkında kanun tasıansı ve 
tle&Mfleırli mtinasöbetüyle '644 

— '27 , rr , 19Ö7I tarih ve 926 sayılı 
'Türk (Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka-
numi'nun! (bâzı .madde I erinin değişltirîl-

Sayfa 
mc»i ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme-

"si hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 
536:537,537,538,54],541:542, 

&8&4BJH4#&:573,573,576,577:578, 
578,583,868 

Enver Akova (Sivas) - 657 sayılı 
Devlet Metmurlaın Kanununun bâzı mad
delerinin deığî târÜltaeiSL, Kanuna bâzı 
'imaddıeler ekökıömıosi, Kanunun kapsaımı 
dışında kalan kamil personellinin . ay
lık ve 'utamtleıtme dialir kanun Itlajsarısı 
ve teklif münasebetiyle 82,83,85,178 

— Genel Kadro (kanunu foasanbı mü
nasebetiyle 457:458 

— 37 . fir, 1967! ftanft ve 926 sayılı 
Türk fSılâbilı Kuvvetleri Personel Ka-
nu'nunu'n Ibâızı maddelerinin değişUM!-
masi ve bu kanuna bâzı maddeler ekIenL> 
nneKfi hakkında kanun tasarılsı ıminase-
bertSyle 475. =476,497 ;49S,527:528 

İsmail Hakkı Alaca f(Kars) - 6964 m-
yılı Zurna* 'Odaları ve Türküye Ziraat 
Odaları Binliği Kanununun 'bâzı mlad-
delerimin değiiştiriimıesi ibakkındta kıanun 
tasarısı ve *tekffiffleni münasebetiyle 776:777, 

781,781,782,785,883:884,902,91'2,913 
— Emllâk Vergisi kanun tasarısı 

münasebetiyle 781 
— 27 . 7 .. 19671 tarih ve 926 sayılı 

Türk ıSİlâıhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununum (bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâeı ımaddeîer eklen
mesi hakkında kanun tasarısı •münase
betiyle 519:520 

Mehmet îsmet İAnlgı (Eskişehir) - 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâza 
.maddelerinin ddğî jtlirilmiesi!, Kanuna bâzı 
•maddeler ' eklenimedi, KJanunun 'kapsamı 
dışında, kalan kamıi personelinim aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve 
•teklif münasebetiyle 285:286 



Sayfa 
(Sami Aralan (Deniali) - ffîi, sayılı 

Devlet Memıurlaırı Kanununun bâzı mad
delerinin d'eğüşltMlım.'eısi, Kanuna tazı 
maddeler eklenmesi, Kanunun kapsamı 
dışında kalan k amiti personelinin, ay
lık ve ücretlerine dıaür kanun (Başarısı 
ve teklif imünasebeitöjyle 27 -29,84,124, 

124,171 
Mdhmıtft lArSİantürfî (Traibaon) - 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
•raaddelerMırı detg^MniİMeısi, Kamıma 'bâzı 
maddeler eklenlmesi, Kamunun kapsamı 
dışında kalan kam'u pernaonelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve 
teklif münasebetiyle 66^111^12478:179 

Burhanettin Asutay (İzmir) - 6.6.1927 
tarih ve 1076 sayılı Yedcksubaylar ve 
yedek askerî (raemurlar Kamununum: bâzı 
maddelerinin değiştfirMm'etsi ve Ibu kanu
na bâzı @et̂ ei 'maddeler eklenmesi hak
kında kanun 'tasarıaı ve teklifi münase-
betiiylo 439,442 

— 6964 sayılı Ziraat Odalam ve Tür-
lldye . Ziraalt Odaları EMiğr Kanunu
nun bâzı (maddelerinim değiştirilmesi hak-
kındaı kanun tasarısı ve teorileri müna-
seb^yie ?69,78&:79O,795,798,88i,S90, 

893:894,90i, 903,904,915,917 

— Genel Kadri» kanunu tasarısı mü-
nasetbetâyle ' 465:466,468:469,470 

— 127 . (7 , 19B1 -tarih ve 92)6 sayılı 
Türk Silâıhlı Kuvvetleri Personel Ka-
nımumuni (bâzı; maddelerinim değd̂ tıfcrü-
meöi ve hu kamuna -bâzı maddeler eklen1-
met̂ ı h<afekmda kanun tasarısı <mün<ase-
be%le 554:555 

atsan Atattv '(Antalya) - İstanbul MM-
letveMlS ' (Mehımtet ' A l Aybar'm, (bâzı • 
Dağu üllerilmii'zde yürürnlen köroîandıo 
harekatımın Anayasaya aykırı olduğu 
oıddilaisiylfe, Amayasaıını 89 iijcu maddesi 
uyaırmm İBaşIbafeam ıhakkında bir gen
soru: açınmasına dair önergesi münase
betiyle: ' 664,1665,666,067,669,670 

— 27 . 7 , 1967i -tarih ve 926 sayılı 
Türk İSiIâbiı Kuvvetleri Personel Ka
nununun1 bâzı maddelerinin deği#ti'ri'l-
m'eısî ve bu kanuna bâzı maddeler eklen<-

Sayfa 
m'eöî h'akfkında kanun taisariBi' münase-
hetîyle - 578 

.Tufan Oo^an Avşargü (Kayseri) - 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
ınmddelerİnSm dağıtırPİlmleısi, Kanuna hâzı 
.maddeler eklenmesi, Kanunun kapsamı 
dışında halan kamlı personelinin ayl ık . 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve 
tahli l 'münasebetiyle 36,43:43,61: 62,05-

Esa t Kemal Ayfbar (Mardin) • tstanfbu-1 
Milletvekilli Mahmiet AK Aytbiar'ın, bâzı 
Doğu lilIerJm&zdft yürütülen Ikomando 
harekâtının, Anayasaya aykırı olduğu id-
dıa^iyle, Anayasanın 89 ıneu maldldesî 
uyarınca Barbakan hakkımda Ibfir gen
omu acıtmasına dair önergesi tmiinase-
betâyle 6&&,<ffi7 

Metanet AH Ayfoar (tstanlbul) - Bâzı 
Doğu illerimizde, yürütülen ktfnüandıo ha
rekâtınım Anayasaya aykırı olduğu Iflddîa.-
siyle, Anayaısanını 89 ncu maddesli uya-
ırınıca İBaglbakan hakkında .bir gensoru1 

'açılmasına dair önergesi mümaseibe-
tiyle 663£70,681,682 

Mehmet Sıddık Aydar (Bingöl) -
Ankara ünivers'ilteai Ituruluş kadroları 
na'fckındaki 5299 ve 10614 sayılı kanunlara 
«k kanun tasarısı (münasebetiyle 6411 

iSalüh Ayiffün (Amasya) - 6964 sa
yılı Z&raalt 'Odaları ve Türk iye Ziraat 
Odaları Biriliği Kanununun nâzı mad-
delerAnitı değlilsti,r#Iım!esi hakkında kanun 
tasarısı ve .teklifleri imünmaseibetilyle 915 

— 657 ısayılı Devlet Memturları Ka
nununun !bâzı< miaddelerffinin değ%t5rîl-
ımesi Kamuma bâzı maddeler cMeıumeisti, 
Kanunun lka.psamı dışında 'kalan 'kamu1 

personelinün aylık ve ücretlerine dair1 

löanun (taisanısı ve Iteklııf münaseh o-
:%İ6 106:10>7,175':176;18Ö,191,193, 

255:256 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 

bâzı maddelerinin değdşttiröılmıesi, Kanuna 
bâzı geçici 'maddeler eklenmesi hakkında 
kanun taısan&ı ve teklifleri münasebetiyle 392: 

395 
— Genel Kadro kanunu tasarısı mü

nasebetiyle 456:457,471,472 
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Sayfa 

— Sû , 5 i. 1970 taafih ve 11296 -sayılı 
11970 yılı Bütıge Kanununa ek kanun 
tasardı smünasebeıtöyle 740:741 

— 27 . 7 . 19671 tarih ve 926 sayılı 
Türk (3-iIâıMı Kuvvetleri Personel Ka
nununum bâzı ma<îd«Ieriniiııı değiştiril
medi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen-
mıessti 'haklkında kanun tasarısı münase-
•betüyld 473,48S,521,'522,54J9 ;55ü,653 

0£uz Aygün (Ankara) - 27 . 7 . 1967 
taırilh ve 026 «ayılı Tiirik Silâhlı .Kuv
vetleri! Peflsonel (Kanununun bâzı mad
delerinin değ^tinlmesi ve (bu kanuna 
bâzı maddeler dkleınmıesi hakkında ka-

Kemal [Ba^aoğlu ı (Çanakkale) - 657 
sayılı Devleit Medmırları Kanununun aâzı 
«laddeıleTanin değişttlutilmıeısi, Kanuna bâzı 
•maddeler eklertmesi, Kanunun 'kapsamı 
dışında kalanı kamu peırsonelîn'kı aylık 
ve 'ücretlerime dair kanun tasarısı ve 
teklif münasebetiyle 338,340 

Veli Balorlı (Manisa) - mm sa
ydı Ziraat Odaları vo Türkiye Ziraat 
Odaları îBinlIîği Kanununun bâzı mıad-
delerinin değ[iştlh<ilım>esi hakkında kanun 
tatsanısı ve tek'Meri ^münasebetiyle 767:768 

— 657 tsayılı Devlet Memurları Ka
nununum bâzı unmaKİdeleHiıııiıı değiıştliril-
tmesi Kanuna bâzı maddeler efkletnmefed, 
Kanunun jkapsamı dışında kalan kamu 
personelindin aylık ve ücretlerine dtüt 
kanun Jtiaıgarıısı ve teklif münasebe
tiyle 339:34Q 

Hüseyin (Balan [(Ankara) - Nevşehir 
Miîletlvekili Esat Kırattooğlu ve 15 arka
daşının, Mehmet Tevfîkfağıhı Hatice'den 
doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yemima-
htaHe 10 îhimanede kayıtlı Mutetofa Par-
ımıaksız'ın affı hakkında kanun teklifi» 
münasebetiyle 743 

tamet (Balcı (Tokat) - İstanbul Mil
letvekili Mehmet A l Aylbar'ın, bâzı Doğu 
îll«ııflmizfde yürütülen komando herekâtı-

Sayfa 
mtn tasarısı münasebetiyle 491,4-91,528 £29, 

535 £36,080,584 £85 
*brahinı Aytaç (Balıkesir) - İstanbul 

Milletvekilli Mehmet Allı Ayibar'ın, bâzı 
Doğu inlerimizde yürütülen (komando 
ıhaı ekâltınm Anayasayla aykırı olduığu id-
diajsîyle, Anayasanın 89 inen nıadıdsıSı' 
uyarınca. Basjbakan hıakkıodıa blk gen-
lsx>ru açıl'masına dair önergesi 'inünase-
bd%le ' .i 065,666,667 

Mehmıet Aytuğ I(Elâzığ) - Nafaka ala
caklarınım yabancı memleketlerde tahsili' 
ile ilgili sözleşmeye katılmamızın; nyignıı 
'bulunduğuna dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 887:888 

tnın Anayalsaya aykırı olduğu iddiasiyle, 
Anayasamın 89 nen maddesi uyarınca 
Başbakan hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle 667 

Hüsamettin Baser (Nevşehir) - 6.6.1927 
tarih ve 1076 Sayılı Yedelk Subaylar v© 
Yedek Askerî Memurlar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesÜ ve bu Kanuna. 
bâzı geçici maddeler efclenımesi haMtımda 
kanun tasarısı ve teklifi nı&aaselbeitfiiylle 

480.-491,441 

— 6964 s&yıJı Züraat Odaları ve, Tür
kiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun 
bâaı maddeleriinîn ıdeğıştirillmesd haklkın-
da Kanun tasarısı ve tefelileri ımünaseibe-
tiyle 770:771,88*S #87,919 

— 6S7 sayılı Devlet ıMenıurlaın Kanu
nunun ıbâzı ma'dd'elSeırinin değî ttüriDmejsi, 
Kanuna İbâzı maddeler eklenmesi, kanunun 
kapsamı dışında 'kalan kamu tpergonolînin 
aylık ve ücretlerine ıdadr kanun tasarısı 
vs teklif münasebetîyile 170:17i, 174,244,297, 

305,333 

— 1970 yılı Kütçe kanununa 'bağlı «ev
vellerde değişiklik yajpıliması IhakkmJda 
kanun tasarısı tmünasefbetiyle '588 

— 1111 sayılı Askerlrilk. Kanununun îbâızı 
maddelerinin 'değiştirilmedi, kanuna geçici 

B 
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Sayfa 
maddelerin ekknme&i haktand*, kanun 
tasarısı ve teklifleri ımlünaselbetiyle 416: 

417,421 =422 
— Genel Kadro Kanunu tasarısı müna-

sdlfetiyle 466 ;467 
— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 

5457 sayılı Karnınla değişik 5 nci îmadiclte-
sine bir gemici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasefbetiyle 600 

— Nafaka alacaklarının yatbaneı ımem-
leketlerde tahsili ile .fligfili sözl-eşMi'eye 
katılmamızın uygun bulunduğuna dair ika» 
nun tasarısı ım.ünase'beıtıiy.le 888:889 :. 
\ — 30 . 5 . 1970 tarifli ive 1'296 isatyılı 

1970 yılı Bülfcçe Kanununa elk kanun tasa
rısı niTİnaselbeltiyle 741 

— 27 .. 71 . 1967 tarifli ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeli Kanu
nunun nâzı maddelerinin değBjtirilmesi ye 
bu kanuna bâzı maddeler efklenınıesft hak
kında, kanun, tasarısı ımünaıselbetti'yle 498, 

505y5'19;583 
Hüseyin Baştürk (Zonguldak) - 657 sa

yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, kanunun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 9,20:21 

Nuri Bayar (Sakarya) - 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, kanunun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 8,8:9,9110,12,23:26,26,27,27,3i, 

34,41,43 =44,44,44,45,45:46,48,53,54,61,67:68, 
69,71,71,75,82,83,85,94,97,100,100,102,104,105, 

106,116,123,124,124,124,125,125,133,135,147, 
165,167,172,175,186,189,190,190,192:193,238, 
243,290,292,292,297,299,303:305,306,310,310: 

311,312:313,313,314,315,316,319:320,321,325: 
327,330:331,334,336 

Sayfa 
Turhan Bilgin (Devlet Bakanı) (Er

zurum) - îçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, haşhaş ekiminin kısıtlanması ve bu 
konuda Amerika kongresinde yapılan ko
nuşmalara dair demeci münasebetiyle 630 

Orhan Birgit (Ankara) - istanbul Mil
letvekili Mehmet Ali Aybar'ın, bâzı Doğu 
illerimizde yürütülen komando harekâtı
nın Anayasaya aykırı olduğu iddiasiyle, 
Anayasanın 89 neu maddesi uyarınca Baş
bakan hakkında bir gensoru açılmasına 
dair Önergesi münasebetiyle 681 , 

— Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ımıadde ile 31 aei ' maddesine Mr ibemd 
eklenmesi hakkında kanun Ittasarısı ye 
teklifleri ımüMHBefbıefciyle 69&;69© 

lamail Haiktta Birler (Tokat) - 2566 sa
yılı Hâkimler Kaımununuın 5457 sayılı Ka
nunla değişik 5 nei maddesine bir geçici 
madde eklen'mıesine dair kanun tasa
rısı mütoasesbetîyle 598:600 

Vahit Bczath (ISivas) t 6964 sayılı 
Ziraat Odaılan va Türfaiye Ziraat Oda
ları Birliği Kanununun bâzı maddeleri
nin değişttirilınıesi' halckıında kanun tasa
rısı ve teklifleri münasebetiyle 769,784:785,788 

— 'Genel Kad.no kanunu tasarısı mii-
raasebötıiylc ,• 471,472 

— Rfae MKIetveMU Erol Yılmaz Ak
sal ve 9 arkadaşının^ 5434 sayılı Kamunu-
nun 12 nci .maddesinin (e) bendinim ta
diline ve bir mladde eklenmesine dair 
Ikanun teklifi (münasebetiyle 87# 

Ahonet Buldanlı (Muğla) - İstanbul 
Mi'lletıvelîMli Meihlmet Alı Aybaır'ın, bâzı 
Doğu Merimizde yürütülen komando ha
rekâtımın Anayassaya ayfeın olduğu 
iddîasryle, Anayasanın 89 neu nvaddesıi 
uyarımca Başbakan hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi- müna
sebetiyle 666,668 

http://Kad.no
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Sayfa 
Hasan Çetinkaya (Erzincan) - 657 sa

yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, kanunun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle - 50,66 

Münir Dalda! (tamir) - 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, kanunun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 91:92 

Rıfkı Danışman (Erzurum) - 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, kanunun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
ününaaıebetîylıe 92,93,1-13,128,148,149, 

195,161,162,251,251 

— Genel Kadro kamımı -t&s&Tisı müna-
sebe%le m£8:460,467,467,468,469:4TO;470 

— 27 . 7 . 1967 tarih' >ve 926 «sayılı 
Türk SMhh Kuvvetleri Personel Kanu-
nununun bâzı maddelerimin -değişitiril-
rnieıs'i ve ibuı kanuna bâzı maddeler elklen-
mesi hakkında kanun: 'tasarısı münıaise-
bettiyle 525 626,532,536,641,552:5Ö3,554, 

554,558,559 
Kemal Demir (Bolu) -. 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kanuna bâzı maddeler 

Behzat EğUli (Diyarbakır) - 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı 

Sayfa 
Ahmet Mulkadder Çilöğlu (Sordur) -

istanbul İMBlIatvekMi MeSımet AB Ay-
bar'ın, bâzı Doğu İllerimizde yürütülen 
komanda harekâtının Anayasaya aykırı 
olduğu Mdiasiyle, Anayasanın 89 ocu 
.maddesi uyarınca Başbakanı haikk ırada 
bir gensoru a-ç ılımasın a dair önergesi 
münasebetiyle 664,666,666 

eklenmesi, kanunun kapsamı dışında ka
lan kamu personelinin aylık ve ücretleri
ne dair kanun tasarısı ve teklif münase
betiyle 10:11,11,44,44:45,45,92,96,100:102, 

115:116,128,145:146,147,149:151,152,186, 
208,222:223,223:225,231,243:244,251,252, 
252,265:269,28f7,293:294,297,313,313,32i, 

322:323:323,337:339 
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağb 

cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 590:591 

Kemal Demirer (Çorum) - Güney-Do
ğu Anadolu'da görülen kuraklık ve su 
sıkıntısına ve alınması gerekli tedbirlere 
dair gündem dışı demeci 611:613 

Musa (Doğun (KaTs) - 6964 sayılı Zi
raat Odaları vo Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kamın tasarısı ve 
teklifleri münasebetiyle 787,793,906 

Şevket Doğan (Kayseri) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı mad
deler eklenmesi, kanunun kapsamı dışın
da kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 26,98,125,191:192,215:216, 

241:242 

maddeler eklenmesi, kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
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münasebetiyle 255 
Mesut Erez (Maliye Bakanı) (Kü

tahya) - 657 sayılı Devlet Memurları Kar 
nununun bâzı maddelerinin değigtirilmesi, 
kanuna "bâzı maddeler eklenmesi, kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
ve teklif münasebetiyle 14:16,55:56,64:65, 

66,113,127 =128,142:143,144,144:145,160: 
161,163 =164,180:181,2r8 523,240,241,252, 
252,262 =265,283 =285,297,318 =319,341 =342 

— 30 . 5 . 1970 tarih -ve 1296 sayılı 
1970 yılı Bütçe Kanununa ek kanun ta

sarısı münasebetiyle 741 
— 2 - 7 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasansı münasebetiyle 868 

Kuri Eroğan (tstanlbul) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aybk ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve tek
lif münasebetiyle 273,281:283 

— 27 . 7 • 3967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

Orhan •Cemal Feraoy (tstaaııbıü) - 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun nâzı 
maddefcrindn değiştirilmesi, kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, kanunun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aybk v« 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyie 158 

Turlıan Peyaioğlu (Kayseri) - 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı 

Sayfa 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 501 

İlhan Ersoy (Kütahya) • 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı madde
ler eklenmesi, kanunun kapsamı dışında 
kalan kamu personelinin aylık ve ücret
lerine dair kanun tasarısı ve teklif müna
sebetiyle 321 

IHıaraİ Ertem (Tarım Bakam) (Edir
ne) - Afyon •Karahİsar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'mın, haşhaş ekiminin tah
didi, alım fiyatları ve kaçakçıüğm önlen
mesi için alınması gerekli tedbirlere dair 
demeci münasebetiyle 565:567 

— 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türki
ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değigtirilmesi hakkında ika
mın tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 764: 

767,771,782,785:786,789,791,794,890, 
896:898,911,914,914,919 

— tçel Milletvekili -Celâl Kargıh'mn, 
haşhaş ekiminin kısıtlanması ve bu konu
da Amerika kongresinde yapılan konuş
malara dair demeci münasebetiyle 630:632 

Muammer Erten (Manisa) - Taran 
ürünlerinin fiyat politikası, taban ve mü
dahale aüm fiyatlarının ilân edilmemesi 
konularındaki demeci 624=625 

maddeler eklenmesi, kanunun kapsamı 
dısıda, ikalan kamu personelinin ayhk ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 256 =259,259,269 =272 

— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, bâzı Doğu illerimizde yürütülen ko
mando harekâtının Anayasaya aykırı ol
duğu iddiasiyle, Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca (Başbakan hakkında Mr gen
soru açılmasına daİT önergesi münasebe
tiyle 673=675 
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AUdurriaİLman Oküler (Çorum) • Nevşe
hir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu ve 15 ar
kadaşının, Mehmet Tcvfikoğlu HaticeYlcn 
doğma 1339 doğumdu Nevşehir Yenimahal
le 10 numaralı hanede kayıtti Mustafa 
Parmaksızın affı haklcmda kanun teklifi 
münasebetiyle 742 

Vedü OiHfeaaı (Edirne) - 6964 sayılı Zi
raat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 

Kaindi Hama,mcıoğlu (Afyon Karahi-
sar) - Genel (kadro kanunu tasarısı müna
sebetiyle 455:456 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı (Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka j 

mma tazı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasamı münasebetiyle 476:477 

Hayrettm Hanağası (Elâzığ) - 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, kanunun [kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık re üc
retlerine dair kanun tasarısı ve teklifi mü
nasebetiyle 317 

Hilmi İşgüzar (Sinop) . 6 . 6 . 1927 ta
rih ve 1076 sayılı Yedeksnbaylar ve yedek 
askerî memurlar kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna (bâzı 
geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun ftasarısı ve teklifi münasebetiyle 433: 

434,436 

— 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türki
ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun 'bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

Sayfa 
ifalklifleri münasebetiyle 780,781,796,881,883, 

886,900,908,908,910,915,916,916,9.17 

Zekiye Gülsün (Çanakkale) - 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı 
maddeler -eklenmesi, kanunun kapsamı 
dışında kalan ikanya personelimin ayıik ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 289 

Ahmet Günier (Zonguldote) - Genel 
Kadro kanunu tasarısı münasebetiyle 456 

— 27 . 7 . 1967 tarih, ve 926 sayılı Türk 
(Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 491:495,507,533 

Ahmet Sakıp Hiçerimez (Ankara) • 
657 sayılı 'Devlet -Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi, kanunun kapsa
mı dışmda kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve (tek
lif i münasebetiyle 12,14,15,16,37,40,41,535,54: 

55,108,109,123,146:147,147,148,163,172.173,203, 
207,211:212,221:222,228,240:241,241,297:298,299, 

301 =302,314,317:318,323,324. 

kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 749: 
750 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 'bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
kanuna hâzı maddeler eklenmesi, kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve 
telklifi münasebetiyle 88J1I2 &U8,lfi8 059,217: 

218,246:247,296:297 

— 1970 yık Bütçe Ikanunuma bağlı cet-
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Sayfa 
yellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 587:588 

— 1111 sayılı 'Askerlik Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi, ikanuna ge
çici maddelerin eklenmesi hakkında kanun 
tasamı ve teklifleri münasebetiyle 410:411, 

415:416,422 

İhsan Kabadayı (Konya) - 6 . 6 . 1 9 2 7 
terfih -ve 1076 sayılı Yedek subaylar ve ye-
deflc askerî memurlar Kanununun .bâzı 
madldeler&ıin değigthiSırneisi ve bu kanuna, 
bâzı geçiei maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve teklifi münasebetiyle 429: 

430 

— 657 sayılı Devlet (Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
kanuna Mzı maddeler eklenmesi, kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine .dair kanun tasarısı 
ve tekBfi münasebetiyle 23,41:42,109:110, 

124,148,176:177,343 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi, (kanuna bâ
zı geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 389: 

392 
' — Genel Kadro Kanunu tasarısı müna

sebetiyle 453:455 
— 2556 aayıb Hâkimler {Kanununun 

5457 sayılı Kanunla değişik 5 nci mad
desine bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 600:601 

• — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı mıaddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 481 ;485 

Adnan llagetr Kafaoğlu (Ctelirler Umum 
Müdürü) - 1970 yılı Bütçesi finansman 
kanunu tasarısı münasebetiyle 724 

— Umlâlk Vergilisi kanun tasarısı uaü-
nasefedtfylle 7129,730, 

.732,782:733,733,735,7Q6,737,737,738,739 

Sayfa 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle. 513:514,540,550: 

552,573,574:575 

Ahmet Karaaslan '(Malatya) - 657 sa
yılı Devlet Mamurları Kanununun (bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, (kanuna bazı1 

ımadldeler efelenm'CsB, kanunun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin ayÜk va 
ücretlerine idair kanun taean&ı ve ıtdkljıf 
mriinase!be*%<Ie 94:96, 

m;im rf4O,'23B,393;308 

Coşkun Karagüzoğlu '(İzmir) - 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun hâizi 
ımaidideier'iniıı, İdeğiiştiriıtoıesi, (Kanuna bâzı 
maddeler eklemmietsi, -kanunun (kapsaımı İdi" 
şıMa katan kamu personelinin aıylık ve 
ücretlerime dair kanını tasarısı ve töeklSf! 
münasebetîyle 37 =38,40,86 «T 

Cahit Karakag (Zonguldak) - 357 sayıl* 
Devlet Memurları Kanununun "bâzı mad
delerinim değiştinlmesi, (kanuna ibâzı tnad-
tâeler Eklenmesi, ^kamımın katpsatmı dışında 
kalan kamu personellinin ayHk ve üeneıtle-
rine dair kanun tasarısı ve telklif müna-
sdbetiyle 313:314 

Celâl 'Kargılı (tçel) - Haşhaş ekiminin) 
kısıtlanması ve bu konuda Amerika Kong
resinde yajpılata 'konuşmalara dair 620:630 

1 Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu (Niğde) -
İstanbul MilletvekUÜ Meünmet Alji Ayîbar'-
in, bâzı Doğu illerimizde yürtMiI,en "ko
manda Jıarekâtmın Anayasaya, aykırı ol
duğu iıddaasiyle, Anayasanın S9 neu taıaid-
Idesi uyarımca Barbakan halkkında bir 'gen
soru anılmasına dair önengeSÎ rnıüınaselbe-
tiyle 664 

Kemal Kaya <Kara) - 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun bâzı madideleri. 
win değistirîîmesi, kanuna 'bâzı attakMekff 
etlenmesi, (kanunun kafpsaimı dışında kâr 

K 
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Sayfa 
lan kamu peırsonelinin apdık ve ücretlerine 
dair kamun tasarısı ve teklif ımünaselbe-
tîyle 316 -

— 2556 sayılı Hâlkılmler 'Kanununun 
5457 sayılı Kanunla Idcğügîk 5 neî 'ımacklıs-
sine bir -geçici ımadlde eklenmeline dair kat-
nun .tasansı m'ünasebetülyle 597:598 

Mehmet K&zava <(Tokat) - 6964 sayılı 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı tmadldel erinin de
ğiştiril m e s1! hakkında kamun (tasarısı 've, 
(tetoliflerî iniünaseibetiyle 790 

— îatanîbul M'fflilelfcvdki'li MeüHmet LATİ 
Ayfbar'ın, fbâzı Doğu ilfleriimMe: yürütülen, 
koma.nldto harekâtının Anayasaya aykırı 
oJİduğu idldiasüyie, Anayasanın 89 .ncu ma|d-
dlesi Tiyanneai Barbakan halûkunda bir ıgen-
sorn açılmalına dair önergesi ıniünasebe-
t'iyla 868 

Salbri Keskin (Kastamonu) - Anayasa
mın 84, 85 ve 94 neü maddelerinin tatlbikatı 
ile ilıgi'H Başkanlığın sunuşu ım'ünaselbe-
tiyle 364:368 

— 637 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunum bâzı madtdeterinin •d.egfîişt ir-iUm esi, 
kanuna ibâzı maldldeler Eklenmesi, kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu perso
nellimin ayhk 've üereiUorine dair kanun ta
sarısı ve teJkJİf fmlünasebeltftylo 243 

— Ba&kaınUk Divanı tiye sayısının 1!4 e 
çıkarılması kararı .üzerine C. H. P. Gmpu-ı 
na verilecek; 14 ncü Üyeliğin Başkanlık 
Dfîvanındaki yerinin t%Snfi! ite ilgili Ba^ 
kanlığın sunuşu münaselbeltayle 1595:69o 

— Görüşülecek isîerin zaımanrrida biti
rilmesini sağlanmak anaksadijyle birleşjiınıîn1 

27 Tetaınraz 1970 Paeartösfi günü saaft 
1'0,'00 a talikime dair önergesi ıminase-
ibetîyle '642,643 

Uya» Kıhç (Samsun) - 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun fbâzı nıaddele-
rinin değiştirilmesi, Kanuna bâzı madde
ler (eklenmesi, Kanunim kapsamı dışın
da 'kalan kamu personelinin laylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
'münasebetiyle 31:32,57:58,91,33i 

— İ l l i sayılı Askerlik Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna 

Sayfa 
ibâzı 'geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun 'tasarısı ve teklifleri nuünaseibetiyle 

400:402 
— L27 . 7 . ,1967 tarih. Ve «26 sayılı Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin: değiştirilnvcsi 
ve T>u kanuna bası mıaddeler eklenmesi 
ihakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

478:481,502 ;5O3,5O9,61O,500: 531,540, 
•548:549,654,555 £56,556,576 =577,583 

'Selâıha-Ütâın Kılıç (Sanayi Bakanı) 
(Adana) <• '1970 yılı Bütçe Kanununa foağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
'kanun tasarısı münasebetiyle 588:590,591:592 

»Doğan Kitaplı (Samsun) - 657 sayılı 
ıDevlot Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, Kanuna bâzı 
maddeler 'eklenmesi, Kanunun kapsamı 
dışında kala.n kamu personelinin aylık ve 
ü«retlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 27,27,41,124,220,221,222 

Nuri Kodamanoğlu (Niğde) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunumun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi kamına bâzı mad
deler eklenmesi, kanun kapsamı dışında 
kalan kamu personelinin ayhk ve ücretle-
linc dair kanun tasarısı ve teklif müna-
•sebetüyie 166:167,167,172,174:175, 

189,191,202,205,327:328 
— Genel Kadro kanunu tasansı müna

sebetiyle 460,463:465 

Rıza Kuas (İstanbul) - istanbul Mil
letvekili Mehmet Ali Aybar'ın, bâzı 
Doğu illerimizde yürütülen Komando ha
rekâtının Anayasaya aykırı olduğu iddia-
üiyle ,Anayasanın 89 neu maddesi uyarın
ca Başbakan hakkında bir (gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 681 

— .Nevşehir Milletvekili Esalt Kıratlı-
h'oğlu -ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfik-
oğlu Hatimeden doğma 1339 doğumlu Nev
şehir Yenimahalle 10 'hanede kayıtlı Mus
tafa Parma'ksız'm affı hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 743 

— Sendikalar 'Kanununun ibâızı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31 nci maddesine bir bend ek-
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Sayfa 

lenm'e&i hakkında tamın 'tasarısı ve teklif
leri münasebetiyle 696:697 

MelÜı Kemal Küçiifctepepmar (Adana) 
- İstanbul İMiU'etvekilî Mehmet AH Ay-
lar'ın, bâzı Doğu •illerimizde yürütülen 

Haldun (MeMtegeoğlu (İçimleri Eaıkanı) 
(Muğla <J. 'S. Üyesi) - totaribul Milletve
killi Mehmet Ali Aybar'ın, 'bâzı 'Doğu. illeri
mizde yürütülen Komando harekâtının 
Anayasaya aykırı olduğu iddiasiyle, Ana-
yaısanm 89 ncu maddesi uyarınca Baş-
tfca'kan hakkında (bir gensoru açılmasına 
dair önergesi tnünasübotiylc 664,664,665,665, 

668,679:684 
— Kastamonu Milletvekili Hasan Tos-

jalı'nın, Kastamonu'ya 'bir kâğıt fabrikası 
yapılmasının zarureti ve insan tanıyan 
Icamyıon "ve traktörlerin cebire sokulma-
masının sakıncalarına dair demeci müna
sebetiyle 611 

Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar) -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi, Kanunun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve 
teklif münasebetiyle 27,61 

— Haşhaş ekiminin tahdidi, alım fi
yatları ve kaçakçılığın önlenmesi için alın
ması gerekli tedbirlere dair demeci 563:565 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 573,576 

Baha Müderisoğlu (Konya) - 6.6.1927 
tarih ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Ye
dek Askerî Memurlar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

Sayfa 
Komando hardkâtınm Anayasaya aykırı 
wlduğu iddiasiyle, Anayasanın 89 ne mad
desi uyarınca Başbakan 'hakkında (bir gen
soru açılmasına dair Önergesi münasebe
tiyle 670:673 

bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve teklifi münasebetiy
le 431 =432,438 

— 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerin'in değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 779,796, 

799,890,901,908,912 
— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi, Kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu persone
linin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı ve teklif münasebetiyle 9,10,58,58: 

59,134,134,137,168,173:174,179:180, 
186,191,244:245,251,252,29 i, 

305,311:312 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kanuna ge
çici maddelerin eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 409,414:415 

— Genel Kadro kanunu tasarısı müna
sebetiyle 470,470:471 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
5457 sayılı Kanunla değişlik 5 nci madde
sine bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 601 

— 27 . 7 , 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna 'bâzı maddeler eklenmesi hakkmda 
kanun tasarısı münasebetiyle 485,503:504,508, 

514:515,532 

M 
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N 
Sayfa 

Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) - 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi, Kanunun kapsa-

Hilmi Okçu (Manisa) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, Kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 116 

Mehmet Ali Oksal (Trabzon) - 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna 
bâz: maddeler eklenmesi, Kanunun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve 
teklif münasebetiyle 21:23,51 

Mehmet Nebil Oktay (Siirt) - 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi, Kanunun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve 
teklif münasebetiyle 131 =132,245 

Kemal Okyay (Kars) - 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 586:587 

özer ölçmen (Konya) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, Kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 48:50 

Kasım önadım (Bursa) - 6964 sayılı 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 

Sayfa 
mt dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve 
teklif münasebetiyle 247:248,252 

Oavit Terfik Okyayuz .(İçel) - 657 
«ayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna 
bâza maddeler eklenmesi, Kanunun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve 
teklif münasebetiyle 191 

— Bâzı parlâmento üyelerinin adlarının 
afyon kaçakçılığına karıştığı yolundaki 
bir gazetede intişar eden habere dair 839 

— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 592 

Sezai Orkunt (İstanbul) - 6 . 6 . 1927 
tarih ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Ye
dek Askerî Memurlar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi vo bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve teklifi münasebetiy
le 426:429,441 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı 
geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 384:389, 

423:424 

Birliği Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
teklifleri münasebetiyle 891:892,916 

— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-
vetlerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 588 

Cevat önder (Erzurum) - Anayasanın 
84, 85 ve 94 neü maddelerinin tatbikatı ile 



Sayfa 
İlgili Başkanlığın sunuşu münasebetiyle 373: 

374 
Kemal önder (izmir) - 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, Kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin ayhk ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 89 =90,114,127,135,136,137: 

137:138,144,144:145,223,301 

— Memleketimizin Ortak Pazarda ha
zırlık döneminden geçiş dönemine intikali 
dolayısiyle 760:762 

Nurettin özdemir (Gümüşane) - 657 
•sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi, Kanunun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve 
teklif münasebetiyle 248:249,251,252 

Şinasi özdenoğlu (Ankara) - 657 
«ayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi, Kanunun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve 
teklif münasebetiyle 129:130,140:142,142,173,216 

Turhan özgüner (îçei) - 6964 sayılı Zi
raat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin de-

Emin Faksüt (Ankara) - Anayasanın 
£4, 85 ve 94 neü maddelerinin tatfbikatı ile 

Mustafa Kona (Artvin) - 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, Kanuna bâzı maddeler 
«İçlenmesi, Kanunun kapsamı dışında ka-

88 — 
Sayfa 

ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve tek
lifleri münasebetiyle 791 =792,794 =795,881,885: 

886,890,905 =906,914 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi, Kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu persone
linin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı ve teklif münasebetiyle 9,12,34:35, 

40,97,99,106,107 =108,115,123 =124,125,135 =136, 
181:182 

Abdülkadir özmen (Mardin) - 6964 
sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları BirlSği Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve teklifleri münasebetiyle 907 

— istanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, bâzı Doğu illerimizde yürütülen 
komando harekâtının Anayasaya aykırı 
olduğu iddiasiyle, Anayasanın 89 neu mad
desi uyarınca Başbakan hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 669 

Seyfi Öztürk (Çalışma Bakanı), (Eski
şehir) - Sendikalar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31 nci maddesine bir bend eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve teklifleri 
münasebetiyle 685,696,697 

P 
ilgili Başbakanlığın sunuşu münasebetiy
le 360:364,369:370 

R 
lan kamu personelinin aylık ve ücretleri
ne dair kanun tasarısı ve teklif münasebe
tiyle 179,192 
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Ömer Faruk Sanaç (Elâzığ) - Güney -
Doğu ve îç - Anadolu'da hüküm süren ve 
büyük zararlara yol açan kuraklık ve 
Hükümetin alması gereken tedbirler hak
kında gündem dışı demeci 762:764 

— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, 'bâzı Doğu illerimizde yürütü
len komando harekâtının Anayasaya ay
kırı olduğu iddiasıyla, Anayasanın 89 neu 
maddesi uyarınca Barbakan hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi m ünasc-
betiyle 676:678 

Sabahattin Savcı (Diyarbakır) - 6964 
sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı madde-

Ahmet Şener (Trabzon) - A. P. Grup 
Başkanvekili 'Saibri Keskin'in, görüşülecek 
işlerin zamanında 'bitirilmesini sağlamak 
maksadiylc Birleşimin 27 Temmuz 197ü Pa
zartesi günü saat 10,00 a talikine dair 
önergesi münasebetiyle 642,642 

— 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Ye
dek subaylar ve yedek askerî memur
lar Kanununun 'bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici madde
ler eklenmesi hakkında kamın tasarısı ve 
teklifi münasebetiyle 426 

— 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türki
ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi' hakkında 
kanun tasarısı ve teklifleri, münasebetiyle 746: 

747,775,784,797,798,882 ;883,892:89i"!, 
897,898:899,90.1,916 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi, Kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu persone
linin aylık ve ücretlerine dair kanun tasa
rısı ve toklıîfi münasebetiyle 57,57,7.1,107, 

126,128:129,129,157,220,244,291,294: 
295,310,312,316,3 L6:317,324:325 

Sayfa 
lerlnin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve teklifleri münasebetiyle 745:746-

Eefet Sezgin (Çanakkale) - İstanbul 
Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın, bâzı 
Doğu illerimizde yürütülen komando hare
kâtının Anayasaya aykırı olduğu iddiasiy-
le, Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Basabkau hakkımla bir gensoru açılması
na dair önergesi münasebetiyle 668,669,669^ 

Mehmet Lûtfi Söylemez (Gaziantep) • 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi, Kanunun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve tek-
l'if münasebetiyle 222' 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanun
lara ek kanun tasarısı münasebetiyle 640:641 

— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 586" 

— 1970 yılı Bütçesi Finansman Kanunu 
tasarısı münasebetiyle 699 

— 1970 yılı fındık ürünü müdahale 
alım fiyatlarına dair gündem dışı demeei 613; 

616 
— Genel Kadro kanunu tasarısı müna

sebetiyle 452:453 
— Nevşehir Milletvekili " Esat Kırath-

oğlu ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfük-
oğlu Hatice'den doğma 1339 doğumlu 
Nevşehir Yenimahalle 10 hanede kayıtlı 
(Mustafa Pai'maksız'ın 'affı hakkında ka
nun teiklifl münasebetiyle 742:743: 

— Rfee Milletvelkilil Erol Yılmaz Ak-
çal ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanu
nun 12 ncî maddesinin (e) bendinin ta-
•dilin© ve bir anaddıc eklenmesine daitr ka
nun teklifi münasebetiyle 878' 

— Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
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Sayfa 
nunun bâ2i maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maiddeler eklenmesi' hak-
kmda kanun tasansı münasebetiyle 473:475, 

477:478,520:521,537,575,57e 

madde ile 31 ııci maddesine bîr bend ek
lenmesi hakkında kanun tasansı ve tek
lifleri münasebetiyle 643 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kamı-

Neddet Taner (Brötçe /ve Malî Kontrol 
Umuten Müdürü) - Genel [Kadro kanunu ta
sarısı münasebetiyle 464,470,470 

Mustafa Tayyar (Burca) . 6 . 6 . 1927 
tarih ve 1076 sayılı Yedek subaylar ve 
yedek askerî memurlar Kanununun bâzı 
maddelerinin ideğiştîriLmesi ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve teklifi münasebetiyle 438, 

438,438:439,441 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi, karnına 
geçici maddelerin eklenmesi hakkında ka
nun tasansı ve teklifleri münasebetiyle 420, 

422,422 
Güıban Titrek (Ticaret Bakam) (Çan

ları Cumhuriyet Senatosu İSjtsL) - Mani
sa Milletvekili Muammer Ertenin, tarım 
ürühl'erînin fiyat politikası, taban ve [mü
dahale adım fiyatlannın ilân edilmemesi 
konularındaki demeci münasebetiyle 625:626 

Turgut Tokıer (Anteara) - 1970 yılı 
Bütçe Finansman kanunu tasansı müna
sebetiyle 700,703,703:704,704,705,706,707, 

707:708,708,709,710,711,712,718,719, 
720,721,725,726 

Nartme İMbal Tokgfcz (fataabul) - İs
tanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm, 
bâzı Doğu illerimizde yürütülen koman
do harekâtının Anayasaya aykırı olduğu 
iddîasiyle, Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyaraıca Başbakan hakkında bir gensoru 
açılmasına dair 'önergesi münasebetiyle 663 

(Ahmet TopaJoğlıı (Millî Savunma Ba
kanı) (Adana) - 6 . 6 . 1927 t&rih ve 1076 
sayılı Yedek subaylar ve yedek askerî me
murlar Kanununun bâzı maddelerinin de-
getirilmesi ve bu kanuna bâzı geçiei 
maddeler eklenmesi hakkında 'kanun ta
sarısı ve teklifi münasebetiyle 432:433 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasansı ve teklifleri münasebetiyle 403: 

405,425 
— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 

Türk'Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin ^ğistirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maiddeler eklenmesi hak
kında kanun tasansı münasebetiyle 486:488 

Hasan Tosyalı (Kastamonu) - 6.6.1927 
tarih ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Ye
dek Askerî Memurlar Kanununun bâzı 
maddelerimin değiştirilmesi ve bu ,kan.ıına 
bâzı geçiei maddeler eklenmesi haikkında 
kanun tasansı ve tekîlifi münasebetiyle 431, 

436,437,438 
— 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkü

ye1 Ziraat Odalan Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasansı ve teklifleri münasebetiyle 7.47: 

748,886,910,912,917 
— 657 sayılı Devlet Merandan Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
kanuna bâzı maddeler eklenımesi, ıkanunıun 
kasapmıı dışında kalan kamu personelinin 
.aylık ve ücretlerine dair .kanun taisan&ı ve 
teklif münasebetiyle 213:214,247,280: 

281,293,317,329:330 
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında -ka
nun tasansı münasebetfiyle 587 

— 1111 sayüı Askerlik Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesi1 hakkında 
kanun tasansı ve teklifleri münasebetiy
le 398:400 

— Genel Kadro Kanunu tasarnsı müna-
sebet&yle 462:463 

T 
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— Kastamonu'ya bât- kâğıt fabrikası ya-

pıJmasının zarureti ve insan taşıyan .kam
yon ve traktörlerin şehre sokul maırarası um 
sakmealanna dair 609:611 

— 27 . 7 . 19C7 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddel erinin değiştirilmesi ve bu ka
nıma bâzı maddeler eklenmtesi hakkında 
kanun tasarısı miüıaBobıetiyle 500:501,525, 

558,558:559 

Suna Tural (Ankara) - 057 sayılı Dev-
;let Marmınları Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi,, kanuna bâzı maddeler 
ekleıımosi, kanunim kapsamı dışında ka
lan ıkamu personelinin aylıık ve ücretlerine 
dair kanun tasarısı ve teklif münasebetiy
le 63:64 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kanuna 
bâzı geçidi maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarım ve teklifleri münasebetiy
le 405:410 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayık Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı mıad delerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna hâsa maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 534,579:580 

Adil ruran (Uşak) - 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelorinitı 
değiştirilmesi1, kanuna bâzı. nnaddeiler ek-
ilcnmesi, loumnun kapsamı dışında kalıan 
İkaınıu personelinin aylık ve ücretlerine dair 
kanun tasarısı ve teklif ımünasebetiyle 19:20, 

06,60,1.79,] 91,204:205 

Hasan Türkay (istanbul) - 6964 
sayılı Ziraat Odaları vo Türkiye Ziraat 
Odaları IÜriiği Kanununun bâzı maddele-
(rinin değiştirilmesi hakkında İtamın ta
sarısı ve teklifleri münasebetiyle 786:787 

— 657 sayılı Devlet Memurla,'*! Kanıu-
nunun bâzı maddelerinin değiştSrilmeısi, 

Sayfa 
kanıma bâzı maddeleri* eklenmesi, kanunıun 
kasap ma dışında kalan kamu personellinin 
taylık ve ücretlerine dair kanun taisarısa ve 
taklif münasebetiyle 341 

— Sendik-olar Kanununun bâzı madde-
'loııjniıı değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde il« 31 nci maddesine. bir bend etk
ilenmesi hakkında kanun tasarısı ve teklif
leri ımünasebe tiyle 643 

Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) • 6964 
«ayılı Zünaat Odaları ve Türkiye Ziraat 
OdaLanı liirliği Katılımımın bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve t ak İllileri :ı münasebetiyle 918:919 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanırt 
nunuıı bâzı 'maddelerinin değaşürîlnıesi, 
kamum bâzı maddeler eklenuncsi, kanunum 
ıkıapsanm dışında kalan kamın personelinin 
•aylık ve ücretlerine dai'r kanun tasamı v« 
teklif münasebetiyle 47 

— Genel Kadro Kanunu tasarlısı müna-
ısebetiyfc 460 

Fahri Uğrasıaoğlu (ü§ak) - 6964 
sayılı Ziraat Odaları vo Türkiye Ziraat 
Odaları Iiİriiği Kanununun bâzı maddele
rinin değişti nü m esi1 hakkında kanun ta
sarısı ve tekltileıu münasebetiyle 752:754, 

884:885,885:896,904:905,90(î 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanun 
mmıııı bâzı 'maddelerinin değiştiril me&i, 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi, kanunun 
(kapsarnı dışında kulan kanını personelinin 
aylık vo ücretlerine daiıt* kanun taJsarısı vo 
teklif münasebetiyle 16 :18,68:69,70,130:13i, 

138:139,250,259:261,295:296,330,856, 
863 =864 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Pcrsoııol Kanununun 
bâzı ınaddc-l erinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanım tasarısı ımıiuıascbctiylc 490,531,535 
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Ali Bıza Uzuner (Trabzon) - 6964 
sayılı Ziraat Odadan vo Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddele-
riııin değiştirikıııesi hakkında kanun ta-
Barısı ve teklifileri münasebetiyle 771=774,795: 

796,798,881,891,894=895,902 =903,904,915:916 

— 657. sayılı Devlet Memurları Kanut-
nunun bâzı ıwaddel>eriııin değiştirilmesi, 
kanuna bâzı maddeler eklenımıesi, 'kanunnm 
fcapsaımı dışuıda kalan kanıuı personelinin 
laydık ve ücreÜeıîne daıitr .kanun tasarısı v» 
teklif münasebetiyle 310:111,151,152:' 

153,156 =157,216 =217,245 =246,255,277 =278, 
302:303„311,311,315,328 =329 

— Anayasalım 84, 85 ve 94 neü madde-
forinin tatbikatı ile (ilgili! Başkauflığm su-

Sayfa 
nuşu mimagıebotiylc 355,370 =372 

— 1111 saynlı Askerlik Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında 
'kanun tasanısı ve teklifleri anünasebctiy-. 
le 409,417:419 

— Emlâk Vergisi .kanun tasarısı müna
sebetiyle 734,736 =737 

— Genel Kadro Kanunu tasarısı müna
sebetiyle1 451 =452 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 Bayıla Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında, 
(kanun tasarısı .münasebetiyle. 501 =502,512 = 

513,547:548,558,559„58l! 

Ü 
Reşit Ülker (İstanbul) - 6964 sayılı Zi

raa t Odaları Birliği Kanununun bâzı mad-< 
delerinin değiştirilmesi hakkında İkanun 
tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 750 =752, 

777=779,783:784 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kaııu* 
nunun bâzı mıaddelerdnin değiştirilmesi, 
•konuna bâzı maddeler eklenmesi^ kanuninin 
İkapsaımı dışında katlan kamıu personelinin 
taydık ve ücretlerine dair .kanun tasarısı vo 
teklif münasebetiyle 7 =8,23,26:27,29,30:3i, 

75 =76,188,212 =213,278,278:280,303, 
304:305,305 

— Anayasanın 84, 85 ve 94 neü madde-
jlerinin tatbikatı îde ilgili Başkanlığın su-
.IIMŞU münasebetiyle 356:360,368=369 

— Başkanlık Divanı üye sayısının 14 e 
çıkarılması ka ran üzerine C. H, P, Grupu-
jna verilecek 14 neü üyeJiğân Başkandık Di-
vamndaki yerinin tâyini tile Sgiüli Başkan
lığın sunuşu! mıJünasebetiyle 593:595 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna bâ

zı geçici maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 395: 

397,413,424:425 
— Halk Sağlık Sigortası kanun tekli

finin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğinee 
gündeme alınmasına dair 637 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 500 

Mustafa Üstündağ (Konya) - Başkan
lık DiVanı üye sayısının 14 e çıkarılması 
kararı üzerine C. H. P. Gnıpuna verilecek 
14 neü üyeliğin Başkanlık Divanmdaki 
yerinin tâyini ile ilgili Başkanlığın sunuşu 
münasebetiyle 596 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna 'bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 489,489: 

490,490,490 
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Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) - 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değişti fümesi, Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, Kanunun kapsamı dı
şında kalan karrm personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 38:39,159:160 

Sabrı Yahşi (Kocaeli) - 057 sayılı. 
Devlet Memurları Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi, Kanunun kapsamı dışında 
kalan kamu personelinin aylık ve ücretle
rine dair kanun tasarısı ve teklifi münase
betiyle 18:1.9t71,190,1î)0,214:215 

— Genel Kadro Kanunu tasarısı müna
sebetiyle 467:4<»8,4G9 

Mehmet Yardımcı (istanbul) - (»57 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, Kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münas eli etiyle 249 

— 27 . 7 . 1367 tarih ve 026 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna 'bâzı maddeler eklenmesi hakkımla 
baklanda kanun tasarısı münasebetiyle 522: 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) - (»57 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, Kamına bâzı 
maddeler eklenmesi, Kanunun kapsamı 

Sayfa 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 340 

—Genel Kadro Kanunu tasarısı müna
sebetiyle 461:4G2 

Hüseyin Akpınar (Tunceli) • 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, Kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
müııasöbctiyle 73,73:74,180 

Şerafettin Yıldırım (Ankara) - 6064 
sayılı Ziraat Odaları ve Türküye Ziraat 
Odaları Dirliği Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
m ı ve teklifleri münasebetiyle 751 

Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) -
27 . 7 . 1967 tarik ve 92<i saydı Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 488:489,489,49i, 

491,497,499,499,500,504:505,507, 
508,510,510 

Şevket Yılmaz (Adana) - 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin, değiştirilmesi, Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi, Kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif 
münasebetiyle 175 

— Genel Kadro Kanunu tasarısı müna
sebetiyle 467 


