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BAKANLAR KURULU
Sayfa

Sayfa

— Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in
vekillik etmesi
262

— Vazife ile yurt dışına giden Ticaret
Bakanı Gürîıan Titre'k'e Devlet Bakanı
Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etmesi
262

ÇEŞİTLİ İŞLER
— 1971 yılı Bütçe görüşmeleri hakkın
da Başkanlığın açıklaması
472
— Bütçe görüşmeleri için söz kaydının,
13 . 2 . 1971 -Cumartesi günü saat 9 - II
arasında A, P. Grupu Genel Kurul salo
nunda yapılacağı hakkında Başkanlığın
uyarısı
568
— Demokratik Parti Grupunım kurul
muş olması sebebiyle siyasi partilerin,
Başkanlık Dibanı ile komisyonlardaki tem

sil oranları hakkında Başbakanlığın sunu
şu
199:219
— Grup Başkanvekillerinin, Kurban
Bayramı 'münasebetiyle Millet Meclisi Ge
nel Kurul çalışmalarına 4 , 2 . 1971 Per
şembe günü sa'bahmdan 11 . 2 , 1971 Per
şembe günü saat 16,00 e kadar araverilmesine dair önergesi
351:352
— Grup temsilcilerinin, 1971 yılı Büt
çe görüşmelerindeki konuşma süreleri ile
önergesi
472

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın;
son zamanlarda meydana gelen hukuk dı
şı davranışları Önlemeli çarelerini belirt
mek, millet ve Devletin huzurunu sağlıyacafk gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle birer genel görüşme açılmasına da
ir önergesi (8/10)
162-172,190:191
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm,
gençliğin gerçek durumunu, gençlik olay
larını, yaralanmaların, ölümlerin nedenle
ri ile Hükümet hakkmdaiki iddiaların ne

derece doğru olduğunu teöbft. etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi {8/29)
250:251
— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın,
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması
ve bu konuda alınmış olan tedbirlerin tat
biki konusunda bilgi edinmek ma'ksadiyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
genel görüşme açılmasına dair önergesi
(8/25)
250

GENSORU ÖNERGELERİ
— Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nua, millî servetimizi ve bes
lenme ihtiyacımızı temelden tahribeden,
diğer hayvan hastalıklarında olduğu gibi
sığır vebasında da gerekli ve etkili tedbir

leri almadığı iddiasİyle Anayasanın 89 ncu
maddesi uyarınca Tarım ve İçişleri bakan
ları hakkında bir gensoru açılmasına dair
önergesi (11/16)
6 28
— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali
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Sayfa
Aybar'm, son günlerde meydana gelen
olaylar kargısında Hükümetin tutum ve
davranışı konusunda Anayasanın 89 neu
maddesi gereğince Barbakan, İçişleri ve
Ulaştırma bakanları hakkında bir Grensora açılmasına dair önergesi (11/18)
249;
250,262 :S83

Sayfa
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, kuru üzümün kurutulması ve ihracı
konusunda gere'ken tedbirleri almadıkları
İddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi
uyarınca Ticaret ve Tarım bakanları hak
kında bir gensoru açılmasına dair Önerge
si (11/17)
28:36,42:58

KANUNLAR
No.
Cilt S*yfa
1331 — Nafaka alacaklarının yabancı
memleketlerde tahsili ile ilgili Söz
leşmeye katılmamızın uygun bu
lunduğuna dair Kanun
1 461
7 609
8 887:
889,919:920,930:933
1332 — 30 Mart 19-68 tarihinde Ankara'
da imzalanan Türkiye Cumhuriye
ti ile Yugoslavya Federatif Cum
huriyeti arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin onaylanmasının uysun
I m Umduğuna dair Kanım
1 403
7 609
8 877:
878,919,926:929
1333 — Karayolları üenel Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında Kanun
10 106,
328,355=356,396,425:42fi
J334 — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1970 yılı Bütçe Kanununu
bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun
10 106,
328,355,3-56:358f396,427:429,458,480,4 92 ;495
1335 — Orman Genel Müdürlüğü 1970
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
ve (B) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 9 231
10 327,
355,358,396,430:431,458,480,4% :499
1336 — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelin Adalet ve
Sağlık ve Sosyal Yardım bakan-

No.

Cilt Sayfa
hkları kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun
9 631
10 327,
355,358:359,396,432:433,458,
481,500:503
1337 — 1970 ydı Bütçe Kanununa bağ
lı ( A / l ) işaretli cetvelin Tarım
Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında Kanan
9 231
10 328,
355,359 :360,396,434:435,458,
481,504:507
1338 — 1970 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun
9 631
10 328.
355,360:361,396,436:437,
458,481,598:511
1339 — İstanbul Teknik Üniversitesi
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik
yapılması
hakkında Kanun
9 631
10 328,
355,351:362,396,438:439,458,481,512:515
1340 — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı ( A / l ) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 9 678
10 327,
355,362,396,440:441,458,48i ,516:519
1341 — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında Kanun
9 63 L
10 327,
355.363:364.396,444 ;445,458.
481,524:527
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No.
Cilt Sayfa
1342 — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde değişklik yapılması hakkında Kanun
8 562,
659
10 364,
:164,396,446:447,458,481,528:53i

No.

Cilt

Sayfa

1343 — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında Kanun
8 693
9 482
10 364,
364:367,3%,448:449,458,48i ,532 =535

KARAR
420 — 405, 407, 408 ve 409 numaralı
kararlarla kurulan Meclis Araş

tırması komisyonlarına dair

10 199;
219

KOMtSYON KURULMASI VEYA HAVALELER
— 1/91; 2/141; 1/85; 2/295; 1/130 ve
1/361 esas sayılı kanun, tasarı ve teklif
lerini görülmek üzere evvelce 'kurulmuş
olan 6 aded Geçici Komisyonun yeni oran
lara göre 'kurulmaları
342
— 1/118 ve 2/53; 1/92; 1/187; 1/24;
L/99 ve 1/103; 2/36; 1/277, 1/333 esas
sayılı kanun tasarı ve tekliflerini görüş
mek üzere evvelce kurulmuş olan 7 aded
Geçici Komisyonun yeni oranlara göre
yeniden 'kurulmaları
320:322
— Ekspres yollar ve İstanbul çevre
yolu Projesi sahasındaki geceîronduiarm
tasfiyesi hakkındaki kanun teklifinin ha
vale olunduğu komisyonlardan seçilecek
4 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesi
567:568
—• 2/294 esas sayılı kanun teklifinin,
1/161 esas sayılı kanun tasarısını görüş
mekte olan Geçici Komisyona havalesi
251
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,

«Emhısulann zararlarının giderilmesi hak
kındaki kanun teklifi» nîn havale olundu
ğu komisyonlardan alınacak 8 er üyeden
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi 199
— İstan-bııl Milletvekili Reşit Ülker'in,
«İstanbul lâğımlama (Kanalizasyon) İda
resi (İLİ) 'kuruluş ve işletme kanunu tek
lifi» nin havale edildiği komisyonlardan
seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici
Komisyonda görüşülmesi
251
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
«Eminsulann zararlarının giderilmesi hak
kındaki kanun teklifi» ni görüşmek üzere
kurulan Geçici Komisyona, aynı mahiyet
te olan bâzı kanun tekliflerinin havale
edilmesi
568
— Maliye Bakanı Mesut Erez'in; Hü
kümetçe Meclise sunulmuş olan bâzı kanun
taşanlarının; havale edildikleri komisyon
lardan 4 er üye alınarak kurulacak bir
Geçici Komisyonda görüşülmesi
351

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
— Nevşehir Milletvekili Saîâhattiıı
Hakkı Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kal
kınma plânına ve ulusal çıkarlarımıza uy
gun olup olmadığını araştırmak ve meyda
na gelen aksaklıkları teşbit etmek üzere
bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi (10/9)
.162
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın,

gençliğin gerçek durumunu, gençlik olay
larını, yaralanmaların, ölümlerin nedenleri
ile Hükümet hakkındaki iddiaların ne de
rece doğru olduğunu tesbit ettmek m aksa diyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca
bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi (10/64)
250:251
— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ııı,
piyasadaki fiyat artışlarını Önlemek ve

_

Sayfa
hayat pahalılığına bir çare bulmak maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca
bir Meclüs araştırması yapılmasına dair
önergesi (10/11)
172:190,190:191
— Sürt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve ilci arkadaşının, hayat pahalılığını
önlemek için alınması gerekli kanuni, ida
ri, iktisadi ve malî tedbirleri! inceleyip tesbit etmefc Ü2ere, Anayasanın 88 nei madde
si uyarınca 'bir Meclis araştırması yapılma
sına dair Önergesi (10/12)
172:190,190:191
— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'-

$
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Sayfa
nın, bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağ
lanması ve bu konuda alınmış olan ted
bîrlerin tatbiki konusunda bilgi edinmek
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/68)
250
— İstanbul Milletvekili Ueşit Ülker'in,
Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları
nın artış sebepleriyle önleme çarelerinin
tesbiti için bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/5)
161
.•••.

v-igm

ÖNERGELER
— Ankara Milletvekili Mustafa Kemal
Yılmaz'm, 2/368 esas sayılı kantin teklifi
nin, İçtüzüğün 36 ııeı maddesi uyarınca
gündeme alınmasına dair önergesi
161
— Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in, istanbul Milletvekilleri Orhan Cemal
Fersoy ile Nuri Eroğan ve Cum'huri'yet Se
natosu İstanbul Üyesi M. Halûk Berkol
tarafından verilen «Ekspres yollar ve İs
tanbul çevre yolu Projesi sahasındaki ge
cekonduların tasfiyesi hakkında kanun
teklifinin ha-vale olunduğu komisyonlar
dan seçilecek 4 er üyeden "kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair Öner
gesi (4/126)
567:568
— Bütçe Karma Kornişonu Başkanı
Erol Yılmaz Akçal'ın, bazı aktarma ka
nunlarının gündemdeki bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesine dair Öner
gesi
355
— Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi
Fethi Tevetoğlu'nun, 2/48 esas sayılı ka
nun teklifinin geri verilmesine dair Öner
gesi
161
— Dem<o(kratik Parti Grup Başkanvekîli Vedat önsal'ın, Millet Meclisi Başkanvekilliği içhı Aydın Milletvekili Kemal Zi
ya öztürk'ün aday gösterildiğine dair
Önergesi (4/111)
251:252
— Grup başkanvetkillerinin, Kurban
Bayramı münasebetiyle Millet Meclisi Ge
nel Kurul çalışmalarına 4 . 2 . 1971 Per
şembe günü sabahından 11 . 2 , 1971 Per-

şembe günü saat 15,00 e kadar araverilmesine dair önergesi
351:352
— Grup temsilcilerinin, 1971 yılı Büt
çe görüşmelerindeki konuşma süreleri ile
İlgili Önergesi
472
— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in,
«Eminsuların zararlarının giderilmesi hak
kındaki kanun teklifi» nin havale olun
duğu komisyonlardan alınacak 8 er üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (4/108)
199
— İstanbul Milletvekili Beyit Ülker'in,
«İstanbul lfığımlama (Kanalizasyon) İda
resi (HA) 'kuruluş ve işletme kanunu tek
lifi» nin havale edildiği komisyonlardan
seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici
Komisyonda görüşülmesine dair öncı-gesî
(4/112)
251
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
18 . 3 . 1970 tarihli ve 8/10 esas numaralı
genel görüşme önergesinin öncelikle görü
şülmesine dair önergesi
1'62:172,190:191
— Maliye Bakanı Mesut Erez'in, Hü
kümetçe Meclise sunulmuş olan bâzı ka
nun tasarılarının havale edildikleri komis
yonlardan 4 er üye alınarak kurulacak bir
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
önergesi (4/113)
351
— Sayın üyelerden bâzılarının seçil
miş oldukları komisyonlardan çekildikleri
ne dair önergeleri- (4/122, 125, 124, 123,
121, 120, 119, 118, 116, 115, 114)
+70:472
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RAPORLAR

8ayf*
Bütçe Karma Komisyonu Raporları
•— Ankara Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı hakkında (1/387)
554
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında
(1/388)
554
— 1970 malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair
(1/411)
328,360:361,437:438,458,
481,508:511
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelin Adalet ve Sağlık
ve Sosyal Yardım bakanlıkları kısmında
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/410)
327,358:359,433:
434,458,481,500:503
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısına dair (1/403)
328,359:
360,435 =436,458,481,504:507
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısına dair (1/374)
58,364:368,
449:460,488,481,532.-535
— 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı hak
kında (1/386)
554
— Cumhuriyet Senatosu İdare Ânıirlelinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında 'kanun teklifine
dair
(2/382)
58,364,447:448,458,481,528:531
— Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirle
rinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı)
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakla nda -kanun teklifine
dair
(2/437)
327,362,441:442,458,481,516:519
— Cumhuriyet Senatosu temir Üyesi
Necip Mirkelâmoğlu'nun, Cumhuriyet Se
natosu 1970 yılı bütçesinin (A/l) ve (R)
cetvellerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifine dair (2/418)
362:363,
443 444,458,481,520:523
— Devlet Hava Meyıdanları îşlettaıesi
Genöl Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe (kanu
nu tasamı hakkında (1/389)
555

Styfa
— Devlet Su IgJeri Gentel Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı oetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısına dair (1/414)
105,328,306:358,
429:430,468,480,429:495
— Devlet <3u İşleri Genel Müdıürföiğü
1971 yılı Bütçe kanunu tasana» hakkın
da ı(l/390)
555
ı— Devl'et Üretni'e Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı hakkında .(1/391)
565
— -Ege üniversitesi 1971 yılı Bütçe
'kanunu tasamı münasebetiyle
554
— Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı
Bütçe kanunu tasarısı thakkında (1/39S)
554
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı
'hakkında (1/394)
555
— İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı
hakkında (1/397)
554
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1970
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
de değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısına dair (1/412)
328,361 £62,439:
440,458,481,518:615
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1071
yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında
(1/396)
555
— İstanbul Teknik Ünivemsibesi 1971
yılı Bütbçe kanıuau tasarısı hakkında
(1/395)
554:555
— Karayolkra (Genel Müdürlüğü 1970
yılı Bütçe Kanununa bağlı eatlvelLerde de
ğişiklik yapılması hakkında kamın tasa
rısına dair 1(1/415)
328,35ı& ^56,426:427,
458,480,488:491
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1971
yılı Bütçe kamunu tasarBsı hakkında
•(1/389)
555
— Millet Meclisi İdare Amirlerinin,
1970 (yılı Btüftçe Kanununa ibağk (A/1)
âşarötM cetveLde değişiklik yapılması hak
kında kamun teklifine dair (2/431) 327,363:
364,445 r446,458,4&l ,524:5"27
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Sayfa
— Onman 'Ge-nel Müdürlüğü 1970 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ('A/l) ve (B) işa
retli oetrellejvle değişiklik yapılması (hak
kında kanun tasarısına dair (1/404)
327,
:358,43i =432,498,480 481,436:499
— Onman Oeııel (Müdürlüğü 1971 yılı
Bütçe kanunu tasarısı haiklkında '(.1/399)
555
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı
Bütçe kamıııu tasarısı ıhakfkınida (1/402)
555
— Tekel Gen<el Müdürlüğü 1971 yılı
Bütçe kanunu 'tasarısı haıkfkmda (1/400)
555
— Vakııfflar (îenel Müdürlüğü 1971
yılı Bütçe kanunu tasarısı ftıaMtında
(1/401)
554

Sayfa
— T. B. M. M. Saymanlığının Haziran,
Temmuz, Ağustos 1969 ayları hesapları
hakkında (5/9)
349
— T. B. M. M. Saymanlığının Eylül,
Ekim, Kasım 1969 ayları hesaplan hak
kında (5/10)
349:350
— T. B. M. M. Saymanlığının Aralık
1969, Ocak, Şubat, 1970 aylan hesapları
hakkında (5/7)
350
— T. B. M. M. Saymanlığının Mart,
Nisan, Mayıs 1970 ayları hesapları hak
kında (5/8)
350
— T. B. M. M. Saymanlığının 1970 Ha
ziran, Temmuz, Ağustos aylan hesapları
hakkında (5/11)
350
•- T. h. M. M. Saymanlığının 1970 Ey
lül, Ekim, Kasım ayları hesapları hakkın
da (5/12)
350

Gümrük VB Tekel Komisyonu Raporu
— 5383 sayılı Giimnuk 'Kanununun
126 ncı maddesinin 5 .noi fikrasında ya
pılan değişiklik haklkında kanun ;tasansrna dair (1/408)
350,5% =597,632
Maliye Komisyonu raporları
— Bâzı iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin sermayesinin artırılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/275)
100:102,219:229,
355,370:381,453,459,481,540:543
— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126
ncı maddesinin 5 nei fıkrasında yapılan
değişiklik hakkımla kanım tasarısına dair
(1/408)
350,596:597,632
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nei
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/190)
58,569:570
— Devlet iç istikraz tahvillerine uygu
lanılacak faiz hadleri hakkında kanun ta
sarısına dair (1/407)
327,368:369,451:452,
459,481,536:539
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu
raporları
— T. B. M. M. Saymanlığının Mart,
Nisan, Mayıs 1969 ayları hesapları hak
kında (5/8/A)
349

Millî Eğitim Komisyonu raporları
••-• Emırııın. Millotvokili Cevat önder
ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve
Atatürk Üniversitesinde, kurulacak Tek
noloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Ya
yım Enstitüsü île Kürk Hayvanları Yetiş
tirme ve Yayını çiftliği işletmesi hakkın
da kanun teklifine dair (2/54)
HM)
— 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı
Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 2.1 nei
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı ile Uyak Milletvekili M. Fahri UğrasiKoğhı'mm teklifine dair (1/227, 2/178) 369:
370,380:^97
Millî Savunma Komisyonu raporu
— - 1076 sayılı Yedcksubay ve yedek
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Ka
nuna geçici bir madde ile 1076 sayılı Ka
nunun 97 sayılı Kanunla değişik 3 ncü
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarıları hakkında (1/27, 1/248)
:t27
Plân Komisyonu raporları
—- Bâzı iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin sermayesinin artırılması hakkında fes-

...

tiaıjfa

i)...

Sayfa

mm Esansına dair (.1/275)
100:1.02,219:229,
355,370:381,453,450,481,540:543
— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126
ncı maddesinin 5 nci fıkrasında yapılan
değişiklik hakkında kanun tasarısına dair
(1/408)
350,596:597,632
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 m1 i
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/190)
58,569 :570

- Uevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
mü! l'JGti bütçe yılı. koslnhcsabı hakkın
da (I /53)
'
155,582:583.G20
— - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü döner sermayesi 1964 yılı kon
solide bilançosu hakkında (1/261}
(55,51)2:
593,629
— - Devlet Üretme Çiftlikleri Gene) Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesİnhesap kanu
nu tasarısı hakkımla (1/55)
154:155.58! ;582,

— Devlet iç istikraz tahvillerine uygu
lanılacak faiz hadleri hakkında kanun ta
sarısına dair (1/407)
327,368:309,451:452,
459,481,536:539
— Erzurum Milletvekili Ccvat önder
ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve
Atatürk Üniversitesinde, kurulacak Tek
noloji, Ev Ekonomisi Araştırma ve Ya
yım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiş
tirme ve Yayım Çiftliği işletmesi hakkın
da kanun teklifine dair (2/54)
100

--• Genel bütçeye dâhil dairelerin 1965
bütçe yılı Kesİnhesap kanunu taşınışı hak
kında (1/44)
154,549,570:571,610:6; i
— Genel bütçeye dâhil dairelerin .11)66
bütçe yılı Kesiıılıesap kanunu tasarısı hak
kında (1/45)
154,571:573,612:613

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı
Kanunun 35 nei maddesi ile değiştirilen
14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 79 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
teklifine dair (2/407)
327,597:009
— Su ürünleri kanunu tasarısına dair
(1/174)
58,59:68,78:100
Sanayi Komisyonu raporu
— Bâzı iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin sermayelerinin artırılması hakkındaki
kanun tasarısına dair (1/275) 100:102,219:229,
355,370:381,453,459,481,540 ; 543

Sayıştay Komisyonu raporları
— Ceza vo iştah evleriyle İş yurtla
rı döner sermayesi 1967 yılı bilançosu
hakkında (3/239)
154.580:581,618
— Devlet Orman İşlemeleri ve Kereste
Fabrikaları ve Ana tamirhane ve Yedek
Parça Depo müdürlükleri saymanlıkları
nın 1964 yılı bilfmçosn lifikkında (3/101
155,
591 -592,628

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1967 bütee yılı Kesİnhesap kanu
nu tasarısı hakkında (1/58)
154,573:574,
614:615
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Kesİnhesap ka
nunu tasarısı hakkında (1/285)
154,574:575,
616:617
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1965
bütçe yılı Kesİnhesap kanunu tasarısı hak
kında (1/60)
155,587:588,624
— istanbul Teknik Üniversitesi 1966
bütçe yıh Kesİnhesap kanunu tasansı hak
kında (1/61)
155,588:589,625
— İstanbul Teknik Üniversitesinin 1967
bütçe yılı Kesİnhesap kanunu tasansı
hakkında (1/62)
155,589:590,626
— istanbul Üniversitesi 1967 bütçe yı
lı Kesİnhesap kanunu tasarısı hakkında
(1/59)
155,590:591,627
— Tekel Genel Müdürlüğü 1965 bütçe
yılı Kesİnhesap kanunu tasansı hakkın
da (1/72)
155,593:594,630
— Tekel Genel Müdürlüğü 1966 bütçe
yılı Kesİnhesap kanunu tasansı hakkın
da (1/73)
155,594:596,631
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965
bütçe yıh Kesİnhesap kanunu tasansı
hakkında (1/75)
155,583:584,621
— Vakıöar Genel Müdürlüğü 1966
bütçe yılı Kesİnhesap kanunu tasansı
hakkında (1/76)
155,586:587,623

— 10 Sayfa
— Yalova Kaplıcaları işletme İdaresi
nin 1966, 1967 ve 1968 yılları hesap işlem
leriyle bilançolarının sunulduğuna dair
(Sayıştay Başkanlığı tezkereleri hakkında
(3/129, 130, 208)
154,575:580,584:585,622

Sayfa
Ticaret Komisyonu raporu
— Bâzı İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin sermayesinin artırılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/275)
100:102,219:229,
355,370;381,453,459,481,540 :543

SAYIN ÜYELERLE ILOtLt İŞLER
Çekilmeler
— Adıyaman Milletvekili Ali Turaalı'nın, Tarım Komisyonundan çekilmesi
471
— (Balıkesir Milletvekili Osman Tan'nın, İmar ve İskân Komisyonundan çekil
mesi
471
— Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, İçilşeri Komisyonundan çekilmesi
471
— Erzurum Milletvekili Sabahattin
Aras'ın, Adalet Komisyonundan çekilme
si
472
— İsparta [Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, Millî Savunma Komisyonundan çe
kilmesi
470
— Kastamonu Milletvekili Mustafa
•Topçular'ın, Sanayi Komisyonundan çekil
mesi
471
— Kayseri Milletvekili Enver Tur
gut'un, Enerji ve Tabu Kaynaklar Ko
misyonundan çekilmesi
471
— Kocaeli Milletvekili Sabri Yahsi'nin, Oümrük ve Tekel Komisyonundan çe
kilmesi
471
•—. Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ko
misyonundan çekilmesi
471
— Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, Çalışma Komisyonundan çekilmesi
471
—. Samsun Milletvekili İsmet Yalçı*
ner'in, Köyişleri Komisyonundan çekil
mesi
471
—Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı
Akdoğan'ın, Anayasa Komisyonundan
çekilmesi
471 ;472
İzinler
—• Ankara Milletvekili Mustafa Ma
den'e izin verilmesi (3/414)
6
— Gaziantep Milletvekili
Erdem
Ocaik'a izin verilmesi (3/428)
341:342

— Erzurum Milletvekili Naei Öaeuv
oğlu'na izin verilmesi (3/420)
198
— İstanbul
(Milletvekili
İbrahim
Abak'a izin verilmesi ı(3/428)
341:342
— İstanbul Milletvekili Orhan Kaıbibay'a izin verilmesi (3/420)
198
— İstanbul Milletvekili Rıza Ku&s'a
izin verilmesi (3/420)
198
— İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'e izin verilmesi (3/428)
341:342
•— (Muğla Milletvekili Adnan Akarca'ya izin verilmesi (3/428)
341:342
— Sürt Milletvekili Zeki Çeliker'e
izin verilmesi (3/420)
198
•— Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'a
izin verilmesi (3/428)
341-.342
— Tekirdağ Milletvekili Sabri Sözeri'ne izin verilmesi (3/414)
6
Ödenekler
— İstanbul MilloıfoveikiIİ Orhan Kabiıbay'a lödcmeğinin veriltmıesi (-3/418)
199
— İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'a
ödemeğinin verilmesi (3/419)
198:199
— Tekittlağ Milletvekili Sabri Süzeri'ye ödeneğinin verilmesi (3/415)
6
Seçimler
—• Başkanlık 'Divanında açık bulu
nan ıbaskaıweMlliği seçimi.
322
•— Başkanlık Divanında'ki açak üye
liğe seçim.
383:284,342,362:354
— Daimi ıkoındeıyonlardaki açık üye
liklere seçim.
322:323
— Millet Meclisi BaskanvekiHiği için
Aydın Milletvekili Eemıal Ziya öztiirk'ün, aday g&rterilmesi (4/111)
251,252
— Komisyonlardaıki açık üyeliklere
seçdım
343044,354:355
ıf
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Sayfa
— Trafik (kazalarının artış, sebeple
riyle önleme çarelerini tesbit konusunda
araştırıma yapmak üzere kurulması kabul
edilen Meclis Araştırma Komisyonuna
üye seçimi.
161

— tataribul Milletvekili îüıan Danendelioğlu'nun
yasama
dokunulmazlığı
(3/430)
— Kayseri MilleWekiM Tufan Doğan
Avşargil'in yasama dokunulmazlığı (3/431)

Yasama diolkumulmadılkları

— Konya Milletvekili Nectmettıtin Erbakan'ın yasama dokunulmazlığı (3/433)

— Ankara Milletvekili Mustafa Ma
den'in yasama dokunulmazlığı (3/429)
349

349

349

SOKULAR VE CEVAPLARI
A)

SÖZLÜ SOBVLAR VE

Adalet Bakanından
— 'tsibanlbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, 27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gaze
tesinde yayımlanan mektuba dair Ada
let ve İçişleri 'bakanlarından sözlü sonufini (6/7)
473
— iSinop Milletvekili Hilmi tşgüszar'm, Sinop'un Boyabat ilçesi cezaevine dair
Adalet Bakanından sözdü sorusu (6/46)
482
Başbakandan
— Antalya Milletvekili İhsan AltaoVün, 10 Kasnım 1969 tarihimde yayımlanan
televizyon, programına ve yapılan açık
üturumıa dair Başbakandan sözlü sorusu
{6/10)
473
— İzmir Milletvekili Talât Orhan'ım
'İzmir Ticaret Gazetesinde yayımlanan
«'Mesuliyeti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Başbakan ve Ticaret 'bakan
larımdan sözlü sorusu (6/37)
480
— Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, <3rönrrük ve Tekel Bakanı tarafın
dan bir sahne sanatçısına tabanca •çekildi
ğine dair Barbakan ve Gümrük ve Teikel
Bakanından sözlü sorusu (6/173)
105
— Maraş Milletvekili İbrahim özttürk'iin, 657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve
(kaimıı 'hizmetleri için alman personel ile
bunların istihdamlarına dair BasJbaikaRdan sözlü sorusu (6/17)
474
— Sakarya
Milletvekili Hayrettin
Uysal'm, Barış gönüllüsü olarak Türki
ye'ye gönderilen Amerikalılara dair Baş
bakan, İçişleri, Dışişleri, Millî Savunana

CEVAPLARI

ve Millî Eğitim bakanlarından sözlü so
rusu (6/26)
— -Siirt Milletvekili Adil Yasa'nın,
Barbakan tarafından açıklanan Hükikoıet
programındaki yatırımlara dair Basjbaıkanıdan sözlü sorusu (6/22)
— Sinop Milletvekili Hilmi Işgıüzar'ın, Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/18)
— Uşak Milletvekili Adil Turan'm,
öğretmenlere yapılan saldırıların önlen
mesi için ne gibi tedbirler alındığına dair
Bas/bakandan sözlü sorrou (6/177)

479

479

474

554

Bayındırlık Bakanından
— Ankara Milletvekili CengMıan Yorulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobil
ciler Federasyonunun 10 ve 11 Kasım ta
rihlerinde yapacakları boykota dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/162)
484
— Antalya Milletvekili Hasan Ali
Gülcan'ın, Elmalı ilcesine bağlı Sinekçifceli - Sütleğen köyü yolunun tamir ve ıs
lahına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/112)
484
— lamir Milletvekili Talât Orthon'un, izmir'e bağlı Seferihisar - Doğaabey
karayolunun ne zaman yapılacağına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/30)
480
— Maras Milletvekili İbrahim öztürkHin Maraş'ı Kayseri ve Artdınn'a
bağl^acak olan yolun yapımına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü aorusu (6/76)
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— Niğde Milletvekili Movlüt Ocakçıoğlu'nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak
yolun yapımının durdurulma sebebine
dair sözlü sorusu ve Bayındırlık Bakanı
Turgut Gülee'in cevabı (6/5)
473,486;
487
—>Niğde Milletvekili Movlüt Öcakçıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesi
nin .Hükümet binası ihtiyacına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorutıs (6/104)
484
— Sakarya Milletvekili Hayrettin
Uysal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun
bucağı arasındaki yolun asfaltlanmasına
dair Bayındırlık Bakanından aıözlîü sorusu
(6/24)
479
— Siirt Milletvekili Âdil Yoşa'nın,
Siirt'e bağlı Eruh ve Şırııak yolu ile bu
cak merkezlerine yapılacak yollara ve
sarf edil-en paraya dair sözlü sorusu ve
Bayındırlık Bakanı Tur-gort Gülez'in ceva
bı .(6/20)
474:476,484:485
— Sürt Milletvekili Âdil Yasa'nın,
Siirt - Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e
bağlı Bidar elektrik santralinin yapımına
ve sarf -edilen paraya dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Tutıgut Gülez'in esvabı
(6/21)
467:479
— Siirt Milletvekili Mehmet Netbil
Oktay'ın, ulaşıma kapalı ol'an Siirt yol
larına dair sözlü sorusu ve BayınıdırlHk
Bakanı Turgut Ckülez'in eevaıbı (6/8)
473,
484:485
— Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzerg'âıh değişikliğine ve bu yolun asfalt
lanmasının ne zaman yapılacağına dair
sözlü sorusu ve Bayındırlık Balkanı Tıur«ut .Gülez'in eevaıbı (6/48)
482.484
— Sivas Milletvekili Mustafa -Kemal
Palaoğlu'nuıi) Sivas sınırları dahilinde
ki Bozkurt köprüsünün inşasına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu ('6/27)
479
— Uşak Milletvekili Adil Turan'm,
Ugaik''a bağlı Kula - Eşme arasındaki yo
lun asfaltlanmasındalki teknik hatalara

8ayf*

dair Bayındırliük Başkanından »Özlü soru
su (6/188)
484
— Zonguldak Milletvekili Ahımet Güner'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan
yolların yapımına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu 06/69)
484
Çalışma Bakanından
— Ankara Milletvekili Osman Soğıukpınar'ııı, Sosyal Sigortalar Kurumu tara
fından sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip
.edilmediğine dair Çalışına Bakanından
sözlü sorusu (6/12)
473
— İzmir Milletvekili
Bunbanettin
Asutay'm, 931 sayılı Kanunun tatbikatına
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu
(6/33)
480
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Afyon Milletvekili Hamdi Hamanıcıoğlu'nun, Elber ve Akşehir göllerinin
meydana getirdiği taşkınların önlenımesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu 06/39)
480
— İzmir Milletvekili Talât Orhun'un,
İzmir'e .bağlı Bergama - Kınık ilçelerin
den geçen Bakırçay'ın, .meydana getir
diği 'taşkınlıklara dair Enerji ve Taıbü
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (8/82)
480
Grümfük ve Tekel Bakanından
— İçel Milletvekili Turlıan öagüner'in, 1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Te
kel Bakanlığınca, İçel'in üjzülm yetiştiri
len bölgelerinden ne miktar mubayaa ya
pıldığına dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu (6/175)
194.
— İzmir Milletvekili Keımal Önd&r'in,
Ege tutan piyasasının açılmasına ve
malısülün değerlendirilmesinle dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu
(6/40)
480:481
•—. Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, Gümrük ve Tekel Bafeanı tarafın
dan bdr sahne sanatçısına tabanca çekil
diği iddiasına dair Başbakan ve Gümrük
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Sayfa
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (C/173)
— Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ege tütün piyasasının ne zaman açıla
cağına ve mahsullerin değerlendirilmesi
ne dair Gümrük ve Tekel .Bakanından
sözlü sorusu (6/36)
480

ve yol ihtiyacına dair Koy İsleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/44)
482
— Sinop Milletvekili Tevfik lükret
övettîn, Sinop ili orman ve dağ köyleri
nin kalûandınlmasına ve ayrılan ödenek
miktarına dair Orman ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (0/41)
482

İçişleri Bakanından

(Maliye Bakanından

105

— Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, Günaydın Gaaertesinin Ankara bü
rosuna yapılan tecavüze dair İçişleri Bakan-ıradan sözlü sorusu (6/35)
— Antalya Milletvekili İhsan Aıtaov'ün, Günaydın Gazetesinin Ankara büroısuna ya*pılan tecavüze ve Yazı İşleri
Müdürünün eşine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü aonusu (G/il)
— Istanlbul MiHetvelkiIi Ke§it ülker'in, Ankara Belediye Başkanı yardımcısı
nın bir törendeki tutunu ve davranışına
dair İçişleri Bakanından «Özlü sorulu
(6/172)
— istanbul Milletvekili Kesit- Ülker'
in, 27 Ekim 1969 tarihli Günaydın (}wt.esinde yayımlanan mektuba dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu
(6/7)
— Sakarya Milletvekili Hayre-utin Uysal'ın, Bamş gönüllüsü olarak Türkiye'ye
gönderilen Amerikalılara dair Başbakan,
İçişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim
bakanlarından sözlü sorusu (6/26)
— Uşak Milletvekili Adil Turan'ırı
Uşak - Eşme ilçesinde 10 Kasım günü
•Meydana gelen olaylara dair Millî Eğitim
ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu
(6/38)

480

(Millî Eğitim Bakanından
482

.Hly

473

479

480

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa'nm su ihtiyacının gideril
mesinin dair lımar ve İskan Bakanından
«özlü «orusu (6/19)
474

— Sinop Milletvekili Hilmi İçgitou m, Sünop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu

— İçel MilleitıvelkiM Turhan özgüner'in, Teknisyen okulları geçici yönetmeli
ğine ve sanatt ensıtitüeü mezunlarının du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/43)
482
— Malatya Milletvekili Mustafa Kaprtan'ın, eğitim programlarında Atatürk ve
'devrimlerine daha fazla yer verilmesine
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/174)
194
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Bamg gönüllüsü olaraik Türkiye'ye
gönderilen Amerikalılara dair Başbakan,
İçişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim
'bakanlarından sözlü sorusu (6/26)
479
— Saımsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun, öğrert-men okullarına dair
(Millî Eğitini Batanından sözlü sorusu
(0/48)

İmar ve iskân Balkanından

Köy İşleri Bakanından

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, vatani hizmet tertibinden maaş ala
caklar için yapılan çalınmalara dair Maliye
ve Millî Savunma bakanlarından sözlü
Borusu (6/23)
479

482

— Sivas Milletvekili Musfetfa Kdmal
Palaoğlu'nun, bir gaaetede yayımlanan.
«ArtabüA'e ait «çyalara» dair Millî Eği
479:
tim Bakanından sözlü sorusu (6/38)
480
— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alp
aslan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan
ve inşa halinde bulunan Erke/k Sanat
enstitülerine dair Millî Eğitim. Bakanın
dan sözlü sorusu 06/15)
473
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın,
Usaılc - Eşme ilçesinde 10 Kasım günü
meydana gelen olaylar dair Millî Eğitim
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ve İçişleri başkanlarımdan
(6/38)

sözlü

sorusu
480

Millî Savunma Bakanından
— izmir Milleflvieldli Talât Orfıon'ım, İzmirlin Seferhisar iîçesindıe yapılan
NATO tatlbikaltında zarana uğr*yan köy
lülere dair Millî Savunma. Bakanından
sözltu sorusu (6/29)
4ft
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Barış g-ömilliMı olarak Türkiye'ye
g>ön!derilen AmeriktaÜıJara ıdair Bıaşfbakan,
tçigBeri, Millî Savununa ve MiilB Eğitim
nakanlainndiaın sMü sorusu (6/26)
479
— Trabzon MriHetveküi
Uzuner'in, vatani hizmet
rmıaaş aüaoaJİdar için yapılan
dair Miailiye ve Millî Eğitim
'dan sfödü sorusu (6/23)

Ali- Kıza
terttibinkleîi
ejalışmıalara
bakanlarm-

Sayfa
—ı Sinwp Mületfveklİli Tevük Fikret
övielt'in, Sinop ili onmıan ve 'dağ köyleri
nin kalkıntfıınlimasiina ve ayrılan ödenek
imilctarına l&air Orman ve (Köy İçleri ba'kanlann'dlan s M ü storu&u (6/411)
48S
Tarım Bakanından
— Itsanir Milletvekili Talât Orihon'ım izmir süt fabrikasına dialiır Tarım. Ba
kanından soslu sorusu (6/31)
480
— Tekirdağ Milletvekili Yılmaız Al
paslan'ın, Teîdrdağ'a bağlı Hayralbalu
ilçesinde "dağıtılan toüıuimlufk fbuğidıaya
dair Taom Bakanından sözlü sorusu
(6/14)
473
Ticaret Bakanından

479

Saflık r e [Sosyal Tardım Bakanından
—ı Ankara Milletvekilli Osman SÖğukpmıar'm, sağlığa izanaırh ilâçlara (dıair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından'
•sözlü «sorusu (6/13)
4T3
— istanbul MiUeflvekiJi Reşit Ül
ker'in, Kolera aşısı yapılmasına ıbatil gün
leri <&e devam edilimiesine ıdair Sağlîfk ve
Sosyal Yardım Baıkanmldlan dözlü Sorusu
(6/178)
194
—* Siirt Milletvekili Mehmet Nelbifl:
Oktay'm, Siirt'* idJofkföor teminine ve sos
yalizasyon eksilolfirinin giderMınesîne ö'air
Sağlık ve Sosyal Yaddım .Bakanından
sözllü sorusu (6/16)
473:474

— Adana Milletvekilli Ali Rıza öıi'lılü^nıin, ;<jîftçinin yetenti Icadar zirai tereJdİye kavuşmaları için bir feooıperıaltâffler
Bankasının kurulmasına ve tnatkUlör plas
manı politikasına <dair Ttcıareft Bakanın
dan sftzilü sorusu (6/25)
479
— lamir Miileltfv<ekîli Talât Orflıbn'un,
izmir Ticaret GaaeOesmid-e yayınlanan '«Me
suliyeti kim yüMenecek» başlıklı malkalleye Idair Barbakan ve Ticaret bakanlarından Sözlü sorusu (6/37)
480
Ulaştırma Bakanından
—' Skıkvp Milletvekili Hilmi l^güzar'ın, PTT (dağıtıcılarına vettııaitbakıcıları
na <teâ.F Ulaştırma Bakanından södü so
rusu (6/45)
482

B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
Başbakandan
—ı Afyon Karalhisar Milletvekili Rıaa
Çerçeü'in, genel af 'çıkanlmıasma dair
Barbakandan yazılı soreteu (7/4)45)
106
— Afyon Karathiaar Milletvekilli Sîiıleyman Multlu'nuuı Orman Redtonm Eanoınunun Mr an önce çıkarılmasına 'dair
Başbatoanldan yazılı sorusu (7/468)
1%

— Amasya Milletvekili VeJhıbi Me§tmr'un, Altyapı tesislerinin yapumı için
köylulden yaırdım almıaya dievam edilip edilmiyeaeğtinc 'dair Başlbakan'dan yazılı sio
rusu (7/464)
195
— Amasya Milletvekili Vehlbi MesIhur'un, Çorum illi Millî Eğitim Müdürlüğü'
emrinde çalışan müstaShidenıılerin ücretle-

— 15 —
Sayfa
rini alamayıg sdbdbıine <daîr Barbakandan
yazılı sorusu (7/46(9)
195
— Amasya Milletvekili VeMbi Meşhur'un, 10 . 10 . 1965 -ile 16 . 12 . 1970
tarihine kadar yatırım, yapılan illere dair
İBatglbakandan yazılı SOTUSU (7/459)
195
— İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, .1969 yılmlda yapılan mİlllatvefcilİ
secimi Üe 1966 <ve 1968 yıllarında yapılan
kısmî Senıafco seçimlini kazanamıyanlara.
dair Barbakandan yalzılr «onısıı (7/49,1)
554
—• İstaınibul Miillel&velkili Reşit Ülker'
in, 7 Şubat 1969 ve 1101 sayılı Karnıma
ait kararnamenin yayımlanıp yayınlan
madığınla Idair Baıştbakandian yazılı sorusu
(7/489)
554
— Sinop Milletvekili Hilmi is/güzaır'ın, snillî bankalıa^dam, Jbiiır şahsa kredi
verilip verilme'dıiğine dair Başbakanldan
sorusu ve Tieanelt Bakanı GÜırnaıı 'Titrek'in yazılı «evalbı (7/3110)
407:408
—• Tnalbzton •Milletvekili Mehmet Arslıanfcürfc'ün, fboykidta -katılan öğretaıemler'
halkfkıridıa alınan cezai kararların duı^ıı•ııilmasraa .dai Barbakandan ıstomsu ve
Millî Eğitlinı Bakamı Orlıan Oğtız'ttn yaıznlı
cevaibı (7/259)
145:152

Bayındırlık) Bakanından
— Amasya Milletvekili Vdhfbâ Meşhur*un, Amasya illine 'bağılı 'Merzifon ve
Suluova ilçeleriıılde Hükümet konağı yaptınimasına 'dair Maliye ve Bayındırlık
bakıandanridan yazılı tsorusu (7/454)
194;1S5
— Gaziantep iMillıâtıveikîli Ştnasi ÇoJıafcoğlıı'mın, trazranftep İli ile ilçelerimle
10 yıildan feri yapımı tamamlanan ve bakı
mı Karayollarına devredilen yollara. dıalr
borusu ve Bayındırlık Bakam Turgut, Gülez'in cevaibı. (7/316)
413
— Maraş Milletvekili İbraihnm Öz'türken, Maraş ili Lç-iride 1970 ve 1971'
yıllasnnldan yapılan ve yatpıLmıası düşünü
len karayolları ve köprülere ıdair sorusu
ve Bayındırlık (Bakanı Turgut Gülez'in
yazıh cevabı. (7/336)
438:419

Sayfa
— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ııı, Ankara - Erzurum 2 numaralı Devlet
yolunun Boğazhyan - Kayseri güzargâhının ne zaman asfaltlanacağına dair Ba
yındırlık ve İçişleri bakanlıklarından yazı
lı sorusu (7/490)
554
—Zonguldak Milletvekilli Hüseyin
Baytürk'ünj Kurucaşile iskele ve balıkçı
barınağı yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından ya
zılı sorusu (7/480)
326

Çalışma Bakanından
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Türkiye'deki işsizliğin sebebine
ve işsizlerin mevcudunun ne kadar olduğu
na dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfı
öztürk'ün yazılı cevabı (7/329)
419:421
— İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
İzmirlin Konak mevkiinde İnşası devam
etmekte olan Sosyal Sigortalar Kurumu
İş Hanına dair sorusu ve Çalışma Bakam
Seyö Öztürk'ün yazriı cevabı (7/255) 142:143
— Kastamonu Milletvekili Mehmet Şey
di bey oğlu'nun, Kastamonu'da yapılacak
oları hastanenin 1970 yılında inşaatına
başlanıp başlaıımıyaeağına dair sorusu ve
Çalışma Bakanı Seyüİ öztürk'ün yazılı ce
vabı (7/293)
314:315
— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, Sosyal Güvenlik Avrupa Kodu ve ek
Protokolün onaylanmasının ne safhada ol
duğuna dair sorusu ve Çalışma Bakanı
Seyfi öztürk'ün yazılı cevabı (7/239) 122:123
— Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın,
Siirt merkez ilçesinde bulunan sigortalı
işçi sayısına dair sorusu ve Çalışma Baka
nı Seyfi öztürk'ün yazılı cevabı (7/291) 313:
314

Devlet Bakanından
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, İmam - Hatip kadrolarını il ve il
çeler İtibariyle dağılışında hangi hususun
dikkate alındığına dair Devlet Bakanın
dan yazıh sorusu (7/483)
326
— Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı
Hatipoğlu'nun, Vakıflar Bankası Genel
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Müdürlüğü tarafından Kavaklıdere'de satmalman arsaya dair Devlet Bakanından
yazılı sorusu (7/451)
194
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılınaz'ın, kamu hizmetlerinin köylere götü
rülmesinde partizanca davranışlara yer ve
rilip verilmediğinö dair sorusu ve Devlet
Bakanı Hayrettin Nak'İboğlu'nun yazılı ce
vabı (7/232)
112:117
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılnıaz'ın, Kuyucak ilçesine bağlı Bucak kö
yündeki şahıs ve Hazine mallarının tcsbitine dair sorusu ve Tarım Bakanı lihami
Erteni, Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beyli ve Köy işleri Bakanı Turhan Kapanlı'nırı yazık cevabı (7/235)
118:120

Sayfa
bağılı Pervari üçerimde yapılacak hidroelöktnVk santraltain: prograurudan çıkaırı!ma sebebine daiür sorusu ve Enerji ve I V
biî KaynaMar Bakanı Sabit Osman Avcı'-•ma y&zık cevabı (7/290)
3.1.2 :ai;i
— Siirt Milletvekili Âdil yaşa'nım,
JDSÎ "Genel Müdürlüğlünıüıı Sivas iline yap
tığı yatırım harcamalarına dair sorusu ve
Tüncrji ve Tabiî Kaynaklar Bakamı Sabit
Osman Avcı'ıun yazılı eevaibı (7/289) 308 :31i
— 'Siirt'Milletvekili M. Nebİl Oktay'
ını, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
isletme Müdürlüğüne bağlı, jeoloji ve
sondaj servislerinin lağvedileceği haberi
nin doğru olup olmadığına dair sorusu ve
Braerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamı Sabit
Osman Avcı'nm yazılı c&vabı (7/272)
292:293

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Elâzığ Milletvekili Hayrettim Hanıağası'nanı., Doğu ve Güney - Doğu Anadolu
bölgesktdetki (köylere tohuriüuık buğday
ve hayvamı yorni dağıtılması öle Keban Ba
rajınım yapımına dair sorusu ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Baltana Şahit Osman;
Avcı, Ulaştınma Başkanı Nahit Menteşe, Ti
caret Balkanlı Gürhan. Titrek ille Taran Ba
ltanı llhaımd E r t e m d i yazılı cevapları
(7/251)
139:142
— Emuruun Milletvekili Gıyasettin Karj'îicd.'nııii, Erzurumı'unı Şıhveremı köyünün sel
felâketinden! -korunması liçinı alınanı ted.bi.rHere ıflaır surusu ve J'irıerji ve Tabiî Kaynakılar Balca.™ Sabit Osman ATCI ale İmar
\i- l&kân Bakaaı Hayrettin Na'ki'boğhı'mı 11
yazılı cev»,bı. (7/230)
11(1:111
- Maraş MiJIdjötveldıli İbrahim Öztüısk'ÜLI, Elbistan - Afşin bölgesinde sondajlaırc
yapılan linyit kömürünüm durumuna dair
so.nusu ve Enprji ve. Tabii KaynaÜdar Ba
kana Nahit Me-nsteşe'nitiı yazılı cevabı '
(7/320)
415
•— Maras. Milletvekili M. Nejat ı^ıtiiü
dar'nit, Dcvfet Su l^leıri tıenejı Müdürlü
ğünün haagi illerde böige müdürlüğü (kur
duğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
B alkarnandan yazulı sorusu (7/487)
i>-±t>
— Siirt Milletvekili Adil Yaşa'ınur,
ikinci' Beş Yıllık Plâ-n.* dönemlinde SiirtV

Gençlik ve Spor Bakanından
— Adana Milletvekili Ali Ri/Ka Güllüoğlu'nuın, Adana hudutları dâhilinde inşa
edilmesi plâında öngörülen1 spor tesislerine
da.ir sonısu ve Gençlik ve Splor Bakanı
IsmH Sezgin'in yaaılı cevabı (7/312) 409:411
— Gaziantep Milletvekili ı§inasi ÇSolakoğlu'nuıı, Kilis ilkesinde yapılmış bulu
nan kapalı apor salonluna dair sorusu ve
Gençlik ve Spor Bakam ismet Sezgin.'in yaeılı cevabı (7/281)
299:300
— Uşak Milletvekili Âdil Turam'ın,
Usakspor - Kütahyaspor futbol maçının,
Konya'ya alınma kararınım iptal edilip
edilmiyeceğine dair sorusu ve Geoçlik
ve Spor Bakanı ismet Seaginı'hij'yazılı ce
vabı (7/304)
404

Gümrük ve Tefcel Bakanından
Amasya Militetvekİli Vehbi Meşhtır'uın, tütün mubayaasının erken yapıl
masına dair
Gümrük ve Tekel Ba
kanımdan yazılı sorusu {7/452)
•—• Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'uiiı, tütün mubayaasın m evken yapıl
masına dair
Gnimrük ve Tekel Ba
kanından* ya-üih sorusu (7/452)
— - İçel Milletvekili Çetin Yılmazın..
leel bölgesi ii«iiıtı üreticilerimiüi ilkel üre-

194

Sayf*
tim şartlarından kurtarılmasına ve pazar
lama imkânlarım™ sağlanmasına dair Ta
rım, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakan
larından yatzılı sorusu (7/444)
106
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm.
K&şakçılığın önlenmesi için alınan tedbir
lerin tatbikine dair Gümrük ve Tekel Ba
kamından yazılı sorusu (7/435)
105
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın,
Uşak'a bağlı Karahalllı ve Ulubey ilçelerin
de teuru üzüm alım şubesi açılmasınla dair
sorusu ve Gümrüfk -vfe Tekel Bakanı Ah
met îhsaıı Birineioğlu'nun yazılı cevabı
(7/300)
401:402
İçişleri Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili ıSüleyman Mutlu'nun, Afyon'un Şııhut ilçe
sinde belediyelere ait bir araziyi üzerine ta
pu yaptıran şahsın, tapu muamelelerinin
iptaline dair sorusu ve İçişleri Bakamı Hal
dun Menteşeoğlu'nun yaızılı
cevabı
(7/257)
144:145
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Amasya ili ile bu ile bağlı bâzı ilçeler
deki Hükümet binalarımın tamirine dair
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/470) 326
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşluır'un, Amasya iline bağlı Taşova ilçesinde
polis teşkilâtlının kurulmasına dair İçişle
ri Bakanından yazılı sorusu (7/467)
1&5

— Ankara Milletvekilli Orhan Birrgfrt'in, İstanbul ve Kocaeli'de ımeydama ge
len olaylardan dolayı Sıkıyönetim Mahke
mesine sevk edilenlere dair Başbakandan
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Mcnteşeoğlu'nım yazılı cevabı (7/268
290:291
— Aydın Milletvekili M. Kemal Tıılmaz'm, Aydın'm Kuyucuk ilçesine bağlı
Karapınar Iktöyü muhtarına dair Tarım
vie İçişleri Bakanlarında yazılı sorusu
(7/475)
326
— Aydm Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Kuyucak'a bağlı Muratdağ köyü
nün bir mahallesine dair sorusu ve İçişleri
Bakana Haldun Memtoşeoğlu'mun yazılı ce
vabı i(7/2S3)
117:118

Sayfa
— Edirne Milletvekili Cevat Saym'ın,
İstanbul Valisinin, sağlık personelinin yap
mış olduğu direniş karşısındaki tutum ve
davranışıma dair İbişleri Bakanmdam yazı
lı sorusu (7/450)
106
— Gaziantep
Milletvekili
§inasi
Çtoiakoğln'nun, Kaçakçılığın
önlenmesi
amaciyle CHimey - Doğu Anadolu'da mayın
lanan arazilere dair sorusu ve İçişleri Ba
kamı Haldun Mentcşeoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/285)
304:305
— Gaziantep
Milletvekili
ıŞİnasİ
Çtolakoğlu'mm, Suriye'den Türkiye'ye il
tica edenlere dair sorusu ve içişleri Ba
lkanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı ceva
bı (7/307)
406
— İçel Milletvekili Turhan özgüner'rn, Belediyeler Yardım Fonundan hangi
belediyelerin yardım (gördüğünle dair İç
işleri Bakanından yazılı sorusu '(7/447) 106
— içel Milletvekili Turhanı özgüner'in, öğrenci olaylarında öldürülen genç
lerin feaç tanesinin sağ ve kaç tanesinin
sol eğilimli (olduğuna dair (içişleri Baka
nından yazılı sorusu (7/446)
106
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülkter'm ; bir sendika (başkanının polis tarafın
dan döğülme idddasınm doğru iolup (olma
dığına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nmin yazılı cevabı (7/277) 297
— izmir Milletvekili Şeref Bakşık'm,
İzmir'in ödemiş ilçesinle bağlı Bademli bu
cağı Meseitli köyü muhtarının belediye
başkanını dövdüğü iddasma dair İçişleri
Bakanından yazılı sorusu (7/448)
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
Gfüney - Doğudaki bâzı illerin zabıta (kad
rolarının yetersizliğinle dair İçişleri Ba
kanından yazılı sorusu (7/438)
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
idari reformun biran evvel gerçekleştiril
mesine dair İçişleri Bakamımdan yazılı
sorusu (7/437)
—Konya Milletvekili Vefa Tanar'ını,
Trafik Gemel Müdürlüğü kurulmasına dair
İçişleri Bakanından yazılı sorusu -(7/440)
—. Malatya Milletvekilli Mustaifa Kaftan'm, Ankara Belediyesi Sular idaresi

106

106

106

106
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Sayfa

— Aydın MilllctveıMl M. Kemaî Yıltarafımdan ihalesi yapılanı süzgeç inşaa
liiaz'ıan, toprak 'kayınıası nedeniyle yıkııîaın
tının t amam I an mayış sebebine dair Baş
Tayyayla (köyünde yapi'lacak youi konutbakandan sorusu ve İçişleri Bakamı Hal
hır A 'dtı!k' sorasu ve Umar ve İskân Ba
dun MenteşeoğUı'num yazılı
cevabı
kîmi Hayrettin Nakiboğlto'tuuı yazılı ce
(7/331)
421:423
vabı (7/234)
118
— Maraış; Milletvekili ibrahim öz— Erzurum Milletvekili Oıyasettin Ka
türk'ün, Maraş Belediyesi personelinin
raca'mn, Erzurum'un; Şılıverea Iköyümünı
maaşlarınım ödenmemesi sebebine dair so
sel ielâketinden korunması için alınan
rusu ve 'İçişleri 'Bakanı Haldun Meniteişc'tedbirlere dair sorusu Enerji ve Tabiî
oğılııVuın yazıh cevabı (7/334)
423.424
Kaynaklar Bakaıiıi Sabit Gsmam Avcı i'V
— Sakarya Mili et ve Iqi I i Hayrettin Uy
imar ve Iskat* Bakara Hayı lettirıı Nakiboğsal'm,, Ankara Belediyesi Baskanvelkffi&ıe
.
lineti yazılı cevaplan (7/230)
110:111
dair İçişleri BakaüiırtlaiL yazılı sonısu
—
lstantbuil
Milletvekili
Rtsit
Üilker'iıı,
(7/482)
320
istanbul - Üsküdar, gecekondu öıikıuıe böl
— Trabzora Millet v e M'lâ Alî Rıza Uzogesi ıslah sahasına d<ıiı* sorusu ve İman va
nerîn, Ali) tar atadan Amerika'ya davet
İskân
Jîaıkaıiılı Hayrettim Nalkiboğlu'tvun ya
edilen belediye başkanılarına dair sorusu
zılı
cevabı
(7/243)
13l-W.o
ve İçişleri Balkanı Haıklum Menıteşeoğlü'nıın yazılı cevabı (7/322)
415:416
Koy İşleri Bakanından
— Uşak Mâlletvekîıli .Âdil Turan'u»,
Usak'a bağlı K&rahaM-ı ve Baııaa iülçule— Afyon Karahisar Milletvekili Siileyri-ıse Hükümet konağı yapiilımia&ınıa dair sonnan MnthYnun, Al'yoı» ilün^n, Dinar ilçesi
r.n*,u ve İe/tjloni Bakanı Haldun Meratıegene bağlı bir köye su deposu yapılmamı»
oğlu'ınurt yazılı cevabı (7/299)
401
dair sorusu ve Köy İşleri Bakara Turhan
Kapantı'«m yazılı cevabı (7/2C0)
284:285
— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ııiı, Aıinkara - Erzurum 2 nutıııarah Devlet
— Amasya MilLetveıküii Vehbi Meşhııı'yolunun Bcğazlıyan Kayseni güzdngâhınitnt
ur.1, Amasya illi Taşova «Içi'sinto bağlı Dut
ine zaman asfaltlanacağına dair yazili so>luk - Devre yolunun' yapılmasına dair Köy
,m üntargesi, Bayındırlık ve İçişleri bakaıirİŞİari Bakanımdan.' yaadı sorusu (7/458)
195
lanndanı yazıh sorasıı (7/490)
554
— Amasya MlltetvctkıilTı Vehbi Meşlmı-'— Zonguldak Milfetvelkilıi Ahmfât Oüun, Amasya iline bağlı bâzı ilçe ve fcoylenerliU, Zonguldak iü Ulus İlçeaküde çıkaî'üın 197] yılımla haugileaindm 'elektriğe ka
rılimıakta olan/ «Tam Bağımsız Ulus» Gavuşturulacağına dair Köy "İşleri BakandııtzetesMfv Kaymakam tarafımdan toplattıdan ya.zi.li sorasu (7/460)
195
nlttua sebobînıe dair lebleri Baıkanuııdanı ya
— Amasya MdlletveücMli Vehbi Meşhur'zdı s»rusu (7/484)
349
un, Amasya iilline bağlı Suluca ilçesinle aât
20 köye içime suyu getirxllmesitı.e dair İmar
imar ve takan Bakanından
ve Iskâît ve Köy tşjlteri bakanüarıııdaım yazı
—Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur
lı sorusu (7/453)
194
un., Amasya fiiline bağlı Suluca İlçesin*
— Amasya MÜletvaküli- Vehbi Meşhur'ait 20 köye içmıc suyu getd'rflhnesilnıe da&ı1
uıa, Taşova bö'İJgesıinin Yeşilırmak •üzeriınıyazılı soru ümergeali, tımar ve tskâıi ve
daki Duırueasu IkÖprusürjünı omaınlmasıııa
Köy İsleri bakamılanodan yazılı sorusu'
dsir Köy İsteri Bakanundatv yazıü-ı soıruau
,(7/453)
,
194
(7/455)
195
— Aımıasya Mil'tetvefciılli Vehbi Mc^— Ankara MaUetvekiId Suıua Tural'ın,
JIUT'UÜI, Aitnnsya iline bağlı Yenicıe ilçesliüç ayıdan berii oısaaş atamadığı kMia ecTüeıJ
f.t'm sekİLıii' komuraasiıiM daâr İmar ve İs
YSE İl Müdürlüğü persomıelıuıe d-air Köy
kân: Bakasurııdatı yazılı sorusu (7/461)
195
İdleri BakanaMİan. yazılı soııısu (7/433)
105
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— Aydm Milletvekili M. Kemal Yıl
mazın, Kuyueak ilçesini1 bağlı Bucak kö
yündeki şahıs ve Hazine mallarının tesbîfcme dair soru#u ve Tarım Bakanı İ-Ihami
artsın, Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beyli v« &!öy İşleri Bakanı Turhan Kapanhto*. yazılı cevabı (7/235)
118:120
— Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan ,
Kırımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dahilinde
programa alman yatırımlara dair sorusu
ve Koy İsleri Bakanı Turhan Kapanlı'nm
yazılı cevabı (7/2Ö8)
107:109
— İstamıul Milletvekili Kesit Ülker'in,
İstanbul'un turistik yerlerinden Kilyos'a
s a ve elektrik verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusu ve Köy İdleri
Bakanı Turhan Kapanlı ile Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Necmettin Cevheri'nin ya
zılı cevapları (7/244)
135:136
— Maraş. Milletvekili M. Nejat Ouhadar'ın, Maraş ilinde Toprak Su Bölge Mü
dürlüğünün kurulmasına dair Köy İsleri
Bakanından yazılı sorusu (7/488)
54G
— Niğde Milletvekili Mevlüt Oenfeıoğlu'nun, Türkiye Köy İş Sendikası ta
rafından, işçilerin ücretlerinin zamanında
ödenmediği hakkındaki bildiriye dair so
rusu ve Koy İşleri Bakanı Turhan Kapan
lı'nm yazık cevabı (7/263)

286

— Siirt Milletvekili M. Nebîl Oktay'
ın, Sürt'in su ihtiyacının karşılanması için
ne gibi tedbirler alındığına dair sorusu ve
Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nm
yazılı cevabı (7/271)
291:292
— U§ak Milletvekili Âdil Turan'm,
Uşak ili hudutları içinde geçmekte olan
Banaz çayı ile Gediz çayı üzerinde sula
ma tesisleri yapılmasına dair sorusu ve
Köy İsleri Bakanı Turhan Kapanlı'nm ya
zılı cevabı (7/275)
296:297 •

Maliye Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, bir gazetede yayınla
nan yazıya göre, tasfiye haline geçen yedi
bankadan, Merkez Bankasınca dağıtıldığı
bildirilen paradan, hangilerinin ne miktar-

Sayfa
da istifade ettiğine dair sorusu ve Maliye
Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/273) 293:
29G
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Amasya iline bağlı Merzifon ve Suluo
va ilçelerinde Hükümet konağı yaptırıl
masına dair Maliye ve Bayındırlık bakan
larından yazılı sorusu (7/454)
194:195
— Maraş Milletvekili İbrahim Öztür'k'ün, Devlet Memurları Kanununa göre ku
rulması gereken kadro intibak komisyon
larının, "kurulup kurulmadığına dair so
rusu ve Maliye Bakam Mesut Erez'in ya
zılı cevabı (7/324)
416:417
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, bir şahsa ait vergi borcunun Örtbas
edilmek istendiği iddiasına dair Maliye
Bakanından yazılı sorusu (7/434)
105
— Sa'karya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Bolvadin 'kazası hududu içindeki
Ebher golü ihalesine dair yazılı soru öner
gesi, Maliye Bakanından yazılı sorusu
(7/432)
105
— Uşak Milletvekili Âdil Turaıı'ırı, taş
ra gazetelerinde yayınlanan ilânların üc
retine ve bu gazetelere tesis ve donatım
kredileri verilmesine dair Maliye Bakanın
dan yazılı sorusu (7/449)
10(3

Milli Eğitim Bakanından
— Amasya Milletvekili "Vehbi Meşhıır'un, Amasya ili Suluca ilçesine Hisc açıl
masına dair Millî Eğitim Bakanından ya
zılı sorusu (7/465)
195
— Amasya Milletvekili Vehbi Meshur'uıı, ilkokul ders kitaplarının bir komiteyon tarafından hazırlanmasına dair
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu
(7/472> *
326
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'ım, köy okullarına hademe 'kadrosu
verilmesine dair Millî Eğitim Bakanından
yazılı sorusu (7/473)
326
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, orta dereceli okullardaki kadro,
öğretmen, ders araç ve gereç yetcı-sizliğıne dair Millî Eğitim Bakanından yazılı so
rusu (7/471)
320

_20 —
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— Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in,
10 Kasım 1970 £Ünü Aydın'da düzenlenen
Atatürk'ü anma törenine dair Mîllî Sa
vunma Bakanından yazılı sorusu (7/431)

105

— Aydın Milletvekili M. Kemal Ytlmaz'm, Aydın ilinde boykota iştirak eden
ve haklarında kanuni muamele yapılan öğ
retmenlere dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Oğuz'un yazılı cevabı (7/250) 137:
139
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Aydm'm Germencik ilçesine bir
lise açılmasına dair sorusu ve Millî Eğitim
Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı cevabı
(7/262)
285:286
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Aydm'm Yenipazar ilçesine bağlı
Direcik Köyü öğretmeninin Atatürk'ü an
ma töreninde yapmış olduğu konuşmaya.
dair Millî Eğitim Bakanından yazılı soru(7/474)
326
— Bursa Milletvekili ibrahim öktem'in, Üniversitelerarası ortak ilkeler kanunu
tasarısına dair Millî Eğitim Bakanından
yazılı sorusu (7/479)
326
— Gaziantep Milletvekili Şirıasi Çolakoğlu'mın, boykota katılan bir öğret
menin, müdürlük görevine atanmasının
durdurulmasına dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı cevabı
(7/283)
303
— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in,
Kocaeli ilinde bir öğretmen okulunun açıl
masına dair sftmsıı ve Millî Eğitim Baka
nı Orhan Oğuz'un yazılı cevabı (7/24C) 136:137
— Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın,
1969 - 1970 öğrenim yıllarında Millî Eği
tim Bakanlığınca denetlenmiş okullara dair
sorusu Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un
yazılı cevabı (7/313)
411:413
— Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın,
resmî kuruluşlar tarafından verilmekte
•olan bursların veriliş şekline dair sorusu
ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un
yazılı cevabı (7/204)
287:289
— Maraş Milletvekili Nejat Çuhadar'ııı, Maraş'a bağlı Oruç Pınar köyünde bir
ortaokul yapılmasının düşünülüp dügüuül-

Sayfa
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından
yazılı sorusu (7/485)
349
— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akcal'm, kültürel varlığın korunmasını te
min için, Avrupa Sözleşmesini hazırlıyacak olan Daimî Komitenin çalışmalarında
memleketimizin tutumuna dair sorusu ve
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazdı
cevabı (7/237)
121:122
— Trabzon Milletvekili Ali "Rıza Uzuner'in, Trabzon. Çaykara ilçesinde lise öğre
timinin 1970 - 197J ders yılında »arılatılıp
bağlatılınlyacağına dair sorusu ve Millî
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı ce
vabı (7/278)
298
— Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'üıı, boykota katılan öğretmenler
hakkında alman cezai kararların durdu
rulmasına dair Başbakandan sorusu ve
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı
cevabı (7/259)
145:152
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm,
boykot nedeniyle eeza verilen öğretmenle
re dair Başbakandan sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Orhan Oğuz'un yapılı cevabı
(7/256)
143:144
— Uşak Milletvekili Adil Turan'ın,
Eğitim Enstitüsü Edebiyat ve Fen bölü
mü mezunu öğretmenlerin branşlara ayrı
lıp aynimiyaeağnıa dair sorusu ve Millî
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı ce
vabı (7/294)
315:317
— Uşak Milletvekili Adil Turan'ın,
Uşak Eşme ilçesi Yeleğen köyüne bir or
taokul açılmasına dair sorusu ve Millî
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı ce
vabı (7/302)
403:404
— Zonguldak Milletvekili Ahmet Oüner'in, Eflani ilçesi ortaokuluna Öğretmen
tâyin edilmesine dair Millî Eğitim Baka
nından yazılı sorusu (7/477) •
326
— Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bnytürk'ün, Zonguldak iline bağlı Perşembe,
Eğercİ ve Çakraz ilçeleri ortaokullarının
öğretmen ve ders araçları ihtiyacına dair
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu
(7/481)
.
326

21 —
Sayfa
Millî Savunma Bakanından
— Aydın Milletvekili M, Kemal Yılmaz'm, Kore Savaşında yara almış bir va
tandaşa nıâlûl aylığı bağlanmasına dair
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ahmet
Topaloğlu'nun yazılı eovabı (7/236)
120:121
— Erzurum Milletvekili Gıyasettiıı
Karaca'nm, Erzurum Çat ilçesinin Söbcçayır köyünden bir vatandaşın İstiklal
Madalyası almak için yaptığı müracaata
dair sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/228) 110
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin
Karaca'nın, İstiklâl Madalyası almak için
müracaat etmiş üç vatandaşın müracaat
larına dair sorusu ve Millî Savunma Ba
kanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı
(7/224)
397:398
— Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın,
JTürir Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacını
karşıhyan fabrikalara dair Millî [Savun
ma (Bakanından yazılı sorusu (7/478)
326
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm,
(Malûl Gazilerin, İstiklal Madalyası ve Şe
ref aylıklarının öncelikle verilmesine dair
sorusu ve Millî Savunın,a Bakanı Ahmet
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/295)
400:401
Orman Sakallından
— Maraş 'Milletvekili Mehmet özdaFın, Orman köylüsü tarafından üretilen
odunların satılmasına dair Orman (Baka
nından yazılı sorusu. (7/486)
546
— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın Avrupa Konseyi İstişare Meclisi
nin, ormanların korunması ve geliştiril
mesi amaciyle alınması öngörülen tedbir-'
lere uygun olarak, memleketimizde ne gibi
çalışmalar yapıldığına dair sorusu ve Or->
man Baıkanı Hüseyin Özalp'in yazılı ce
vabı (7/240)
123:131

Sayfa
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
yazılı sorusu (7/462)
195
•— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Amasya ilinin Goynücek ilçesine
bir sağbk ocağı yapılmasına dair Sağlık
ve Sosyal Yardım, Bakanından yazılı so
rusu (7/463)
195
— Artvin Milletvekili A. Naei Bndak'm, Yusufeli ilçesi Morkaya köyü hu
dutları içinde kalan ormanın işletme gü
cü olup olmadığına dair Borusu ve Or
man (Bakanı Hüseyin Özalp'in yazılı cevebı (7/286)
305:306
— Gaziantep Milletvekili Sinasi Çolakoğlu'nun, Gaziantep Devlet Hastane
sine montaj edilmek üzere gönderilen
röntgen cihazının ne zaman hizmete gire
ceğine dair sorusu ve Sağbk ve Sosyal
Yardım. Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı
cevabı (7/279)
298:299
— Gaziantep Milletvekili Şinasi 'Çolakoğlu'nun, Kolera ve benzeri bulaşıcı
hastalıklara karşı koruyucu tedbir olarak
sınır şehirlerinde kurulmuş taJılü lâboratuvarlan olup olmadığına dair sorusu ve
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat
Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/306)
404:406
— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün Maraş - Elbistan Devlet hastanelerin
deki doktor ve yardımcı personel ihtiyacı
na dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı
cevabı (7/325)
417:418
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm,
Uşak Sağlık Koleji eski binasının doğum
evi olarak kullanılmasına dair soruşu ve
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat
Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/301)
402:403
— Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Zonguldak İli Kurucaşile ilçesine
doktor tâyin edilmesine dair Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından yazılı sorusu
(7/476)
326
Sanayi Bakanından

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanından
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Amasya ilinde sosyalizasyon prog
ramının ne zaman uygulanacağına dair

— Amasya Milletvekili Vehbi Me§hur'un, paneaT müstahsılma paralarının
zamanında ödenmesine dair Sanayi Baka
nından yazılı sorusu (7/457)
195
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— : k©nya"killetvekili Vefa Tanır'ın,
:
i>âkır fiyatlarının ucuzlatılmasına dair
Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/442) 106
— Konya Milletvekili Vefa ITanır'ın,
Konya ilinde 1969 ve 1970 te ne miktar
panear alındığına, ne kadar fire kesildiği
ne dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu
(7/443)
106
— Trabzon Milletvekili Neeati •Cakıroğlu'nun, Sanayi Bakanlığına bağlı Makina (Kimya Endüstrisi tarafından pil ve
akü fabrikaları kuvrulaıeağı haberine dair
Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/492) 554

• — içel Milletvekili Cetiın Yıllmaz'ın,
İçel bölgesi üzüm üteticJlerimiTi: ilkel
üretim ganglarından kurtanlnnasına ve pa
zarlama imkânının sağlanmasına dair
Tarım, Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlarından yazılı »oruBu (7/444)
106
— Konya MiıMetfvekili Vefa Tıaınır'm,
kaçakçılığı ö'nlömek bakımından, geçımiş
yıllarda mayınlancış arazilerin tartında
kullanıl m atsına dair Tarım Bakamncten
yazılı soruısu (7/439)
106'
— Kanıya MiDleHv-ekiIl Vefa Tıaıoır'm,
tohumduk
buğdayın ada1*rbsâz dağıtıl
dığı iddiasına ıdair Tarrm Bakanından'ya
zılı snrosn (7/441)
106

Tarnö Bakanımdan
— Afyon Karahisar Milletvekili Ham
ili Ham,anı,eıoğlu'nun, kimyevi gübre fi
yatlarının ucuzlatılmasına dair Başbakan
dan sorusu ve Tarım Bakanı llhami Er
temin yazılı cevabı (7/318)
413;414
— Aydın Milletvekili (M. Kemal Yılmaz'm, Aydm'm Kuyucuk ilçesine bağlı
Karapınar köyü muhtarına dair Tarım, ve
İçişleri Bakanlarından yazılı sorusu
(7/475)
326
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Kuyueak ilçesine bağlı Bucak kö
yündeki şahıs ve Hazine mallarının tesbitine dair sorosu ve Tarım Batanı llhami
Ertem., Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beyli ve Köy İsleri Bakanı Turhan Kapanlı'nm yazılı cevapları (7/235)
118:120
— Elâzığ Milletvekili Hayremin Hariağası'nım, Doğu ve Güney - Doğu Ana
dolu bölgesindeki, îcüylere tıohumlluk buğ
day ve hayvanı yemî d'ağıtıl'maısı iki
Keban Barajının yapımıma dair sforıısu
ve Enerji ve Tabiî Kayn'aOtl'ar Bakanı
Sabit Osman Avcı, Ullaştoma Bakanı Nahit Mcıııteşc,' TteareU Bakanı Gürhan
Titrek ile Tarım Balkan» llhami Ertem'iıı yaaıh cevaplan (T/261)
139:142
— Gaziantep MiMetvefeili Şinasi ÇoGakoğlu'n'un, Türkiye 1de taramsaıl arat
tırma yapan ensititü'lere Idair aorusu ve
Tarım Bakanı lllhamî Etten'in yazallı ce
vabı (7/382)
300:303

— Konıya Milletvekili Vefa Tamır'ın,
Ziıiai mahsulü erin d'eğenlendirîllmJesind'C
ve taban fiyatlarımın tesfbîtinde alınması
lâzım gdlen tedıbirlere dair Ba§ft)akandaw
sioni'su ve Tarımı. Bakanı llhami Ertedn*-în yazılı eevaıbı (7/265)
28&:29ü
Ticaret Bakanından
— Attana Millc'tvekdılr Ali Rıza Gü'Iüüoğlu'nuıı, Pamuk taban fiyatımın yükseltiltm'e^kie dair goruısıı ve Ticaret Ba
kanı Gürhan Ttorek'in yazuh cevabı
(7/3111)
408:409
— Amasya Milfotıvetoili Vehbi' Meşhur'urı!, Amasya ilime bağÛı Göynüccfc ve
Taşova iilçelerifnldof Ziraat Bankası bina
sının yapılmalına dair Ticaret Bakanın
dan yazılı sorusu (7/466)
195
— Aydün Milletvekili Mehm-et Çefök'in, pamtuk üreticilerine verileni (kredi
lerin yükseltilmesi ve pamuk 'taban fi
yatlarının1 tesbiltine dair sorusu ve Ticaret
Bakamı Gürhan Titrek'm yazilı esvabı
(7/261)
598:400
. — Elâzığ Milîefcvekili Hayretitin Hanağası'nım, Doğu ve Güney - Doğu Ana
dolu bölgesindeki, köylere tohumduk buğ
day ve hayvani yemi dağıtılması ile
Kefba-n Barajınım yapımına dadr Sorasu
ve Enerji ve Taıbiî Kaymaklar Bakanı
Sabit Osman Avcı, Utlaşteıma Bakanı Nahit Menteşe, Ticareti Bakanı Gürhan

- 2 3 Sayfa
Tİtrek ile 'Tarım Bakan» İlhami Ertem'in yapılı cevaplan (7/251)
139:142
— Gaziantep Milletvekili Şimasi Oolaktoğlu'nun, Antep Fıstığınım tabaır fiya
tımın tasMIthıe dair sorusu ve Ticaret Ba
kamı Gürhan Ti'trek'in yapılı cevahı
(7/294)
304
— içel -MitileUvekilıi Çetin Yılm;az'm,
içel ıbölgetsü üzüm üreticilerinin il.k^J üretim şartlarından kurtaıılmasuna ve pa
zarlama imkânlarının ssağttan'tnaısuıa dair
Tarım, GiÜmriÜk ve Tekel- ve Ticaret ba
kanlarımdan yazılı sorusu (7/444)
106
— Malartya 'Mililetveltilâf .Muıstafa Kaftanı'jn Devalüasyondan! ısftmraı kum ka
yısı 'ihme fiyatının asgari haddinın tesbitîne dair sorusu- ve Ticaret Bakam
Gürhan Tiıtlrek'in yazılı cevabı (7/308) 40fi:407;
— 'Sinop1 Milletvekili
Hil'mıi îş-jjfüzar'm, Frirctaş. Şirketi yönieUiıcil erinintıttum ve davranışlarmı dair sorusu vn
Ticaret Bakanı Gürhan Titrck'in yivzıfı
cevabı (7/288)
»00:308
— Sinop Mi'Iıl&t-vefeilli Hilmi Işgü-aarim, iinilllî bamfcallaaldan, bâr şalhsa kredi
verilip veril'inediğİnie dair Başbakandan'
sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Tit
reksin yazılı cevaıbı (7/310)
407:408

Sayfa
Turizm ve Tanıtma Bakanından
— istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul'um turidtülk yenlerinden
Kiryots'a su vd elektrik veril'meöitnim dü
şünülüp düşünüllmodiğine daıir sorusu ve
Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı ile
Turizm ve TamUma Balkanı Necmettin
Cevhenî'nin yazılı cevapları (7/244)
T3ö:J36

Ulaştırma Bakanından
— Amalsya 'Milletvekilli Vehbi Meşhur'un, Aınmsya <il<a Mevziîmi İlcesine
bir otom-atîik töleflan santrali yapılması
na ıdair Ulaştırma Bakanından yazılı so
rusu (7/456)
195
— Elâzığ Millettvekilli HayretltinHanağası'mm, Doğu ve Güney - Doğu Anadlolu bölgesindeki, kb'yJere tıo/hıi'mflu'k buğ
day ve hayvami yemi dağıtılması ilo
Keban Barajının yapımma Idair sorusu
ve Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanı
Sabit Osman Avcı, Uflaş'tflpma Bakanı Na•hit Memteşe, Ticaret Bakanı Gürhan
Titrek ile Tanım Bakanı llhanni ftrtem'in yazılı cevaplan (7/251)
130:143
— Konya, Milletvekili Vefa Tanır'ın
Demiz Ticaret Filomuzun; geliştirilmesi
ne dair Ulaştırma Bakanından yazılı so
fusu- (7/436)
106

TASARILAR
— «6964 sayılı Kanuuda değişiklik ya
pılması hakkında (1/333)
320:322
— 6831 sayılı Orman Kanununa gemici
bir madde eklenmesi hakkında (1/361)
342
— 6326 saydı Petrol Kanununda -deği
şiklik yapılması hakkında (1/335)
352:354
— Ankara Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/387)
554
— Bâzı
iktisadi
Devlet
Teşek
küllerinin
sermayelerinin
amırılması
•hakkında (1/275)
100:102,210:229,355,370:
381,453,459,481,540 ;543
— Bâzı orman suçlarının affına ve
bunlardam mütevellit idare şahsi hakları
nın •düşürülmesine ilişkin kanun tasarısı
(1/418)
256

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkım
da (1/420)
349
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/388)
554
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa ©k ve geçici
maddeler eklenmesine ve bu kanun ile di
ğer kanunlaTin bâzı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair (1/438)
548
— 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniver
sitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek
kanun tasarısı (1/417)
195
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Sayfa
— 5383 sayılı Gümrük Kanununun
126 neı maddesinin 5 nei fıkrasında yapı
lan değişiklik hakkında (1/408) 360,596:597,632
— 1970 yılı Bütçe 'Kanununa bağlı
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (1/427) 547
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin Emni
yet Genel Müdürlüğü kısmında değişik
lik yapılması hakkında (1/424)
547
— 1970 malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/411)
328,300:361,437 ;438,
458,481,508:511
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelin Adalet ve Sağlık
ve Sosyal Yardım bakanlıkları .kısmında
değişiklik yapılması hakkında (1/410) 327,358:
359,433:434,458,481,500:503
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelin Tarım (Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılması hakkında
(1/403)
359:3Ö0,435:43 6,458,481,504:507
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(3/374)
58,364:36S,44& :450,458,48i-532:535
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da (1/422)
349
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/425)
547
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/426)
547
— 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı
(1/386)
554
— 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Ka
nununda değişiklik yapılması hakkında
(1/24)
320:322
— 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek
Askerî Memurlar Kanununun 97 sayılı
Kanunla değişik 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dadr (1/248)
927
— 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek
Askerî Mamurlar Kanununun 3 ucü madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici

Sayfa
maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair (1/27) 927
— Cumhurbaşkanlığı ödeneği kanunu
tasarısı (1/419)
256
— Çiftçi mallarının korunması halkkmda (1/277)
320:322
— Dernoldor kanunu tasarısı (1/336) 352:
354
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu
tasarısı (1/389)
555
— Devlet iç istikraz tahvillerine uy
gulanılacak faiz hadleri hakkında kanun
(1/407)
327,368 =369,451:452,459,481,536:539
— Devlet Malaeme Ofisi kurulup ka
nun tasarısı (1/314*)
351
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı (1/53)
155,582:583
— Devlet Su îşl«ri Genel Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (1/414) 105,
328,356:358,428:430,458,480,492:495
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1971 yılı Bütç« kanunu tasarısı (1/390)
555
— Devlet Üretme Çiftlikleri Gonel Mü
dürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu
tasamı (1/55)
154:155,58i :582,619
— Devlet Üretime Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı
(1/391)
555
— Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde (değişiklik yapıl
ması hakkında (1/421)
349
— Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı (1/392)
554
— Emmdye't Sandığı kuruluş kanun ta
sarısı (1/344)
351
:— Eski eserler kanun tasarısı (1/85)
342
— Et Endüstrisi Kurumu kuruluş ka
nun tasarısı (1/315)
351
— 1955 bütçe yılı Kesinhesap kanunu
tasarısı (1/44)
154,549,570:571,610:611
— 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu;
tasarısı (1/45)
154,571:573,612:613
'•— Genel .Sağlık Sigortası kanun tasarısı
| (1/187)
320:322

— 25
Sayfa
— G ü m r ü k k a n u n u tasarısı (1/155)

352:
354

— Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/393)
554
— Harb Akademileri kanun tasarısı
(1/159)
352:354
— Harb okulları kanun tasarısı (1/160) 352:
35*1.

— Hudut ve Sabitler Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1967 bütçe yılı TDeeinhesup kanu
nu tasarısı (1/58)
154,573:574,014:615

Sayfa
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1970
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2)
ve (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması haJdtınd'a (1/428)
547
— K a r a y o l l a r ı Gen'el Mödürlu'ğü T97Ö
yılı BüfÖçe K a n u n u n a (bağlı cetvellerde d e 
ğişildik yapılması h a k k ı n d a <1/416')
105,308,
365 ;386,42!6 ^7,450,480,488:48a
— KapaysollaıTi Genel MiüidÜTİıüğü 1971
yılı Kültçe fcanuntı tasarısı (1/3189)
555

— Hudut ve Saıhlller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1-968 bütçe yılı Kesiııhesap kanu
nu tasarısı (1/285)
154,574:575,616:617
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılmiası hakkında
(1/423)
547
— Hudut ve Safoüler Sağlıtk Genci Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı
(1/394)
555
i— İktisadi ve Ticari ilimler Akademi
leri 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/397) 554

— Ifonuft'kanuna» tasarısı (1/uSO)
3SQ:3S4
ı— K ö y iğleri Bakanlığı k u r u l u ş 'V<e gö
revleri h a k k ı n d a (11/310)
642
.— Makina' v e K i m y a E n d ü s t r i s i \Kuruımı kraruluş 'kanun t a s a r ı s ı (1/3H6)
3S1

— istanbul Teknik Üniversitesi 1965
bütçe yılı Kcsînhesap "kanunu tasarısı
(1/60)
155,587:588,624
— İstanbul 'Teknik Üniversitesi 1966
büt<je yılı Kesinhesap (kanunu tasarısı
(1/61)
155,588:589,625
— istanbul Tc'kmilk Üniversitesi 1967
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
(1/62)
'
155,589:590,626
— istanbul Teknik Üniversitesi 1970
yılı IBütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/412)
328,
361:362,439 =440,458,481,512:515

— Millî Paltolar kanun itasansı '(î/91) 342
— Murat Oğlu •Mehmet Kaıçımaz'a vata
ni hiameıt tertibinden aylıık (bağlanması
hafekmda (1/43B)
548

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971
yılı Bütçe kanunu tasamı (1/396)
555
/ — İ s t a n b u l Üniversitesi 1967 bütçe yılı
Kesinhesap k a n u n u tasarısı (1/59) 155,590:591,
627

— İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe
kanunu tasarısı (1/395)
554:555
— Kalkınma ve İhracat Bankası halk'kında (1/357)
352:354
— K a r a avcılığı k a n u n tasarısı (1/118) 320:
322

— Milletlerarası Atomı 'Enerjisi Ajansı
Statüsünün VI net maddesinin A, B, C ve
D fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uy-gun (bulunduğu hakkında
(1/431)
5*47:548
— Millî EğüSm Mensmfpil&rı Yardımlaş-*
ma K u r u m u k a n u n u (tasarısı (1/178)
S5S53l5t

— Noterlik .kantta tasarısı (1/192) âS30^3i2Q
— Nüfus 'kamımı tasarısı (1/9B)
'35(2:364
— 'Nüfus yatzlmı kamum tasarısı Ç>l/86) 3 5 3 :
394'
— O r m a n Genel M ü d ü r l ü ğ ü 19710 yılı
(Bütçe K a n u n u n a (bağ^ı ( A / l ) v e ( B ) iıjaıretli eeüvellerde değişiklik yapılması halk-

kMda (1/401)

0&pBdjm-i4B&,4E8,48O:
491,496:499
— Onman Genel Müdürlüğü ll970 yıl»
Bütçe Kanununa ibağlı (A/2) işaretti cet
velinde değişildik yupûması halklkmda
(1/439)
547
— Orni'an Genel Müdor-lüğü 197Ü. yılı
Bülfiçe k a n u n u tasarısı $1/899)
556
— Pöfcnol Dairesi B a ş k a n l ı ğ ı 1)9171 yılı
(Etüösıe kamunu tasarısı (1/402)
555

— 'Salgım, ve ibulaşıeı nastaübjklaril'a ola
ğanüstü savaş hafkkındıa (1/99)
320:3122
•— Serbest liman ve vergi (kanunu ta
sarısı (1/254)
35SÎ3I5^

—2 6 —»Sarhost 'imalı jnlüşavirJiık kanun
sarısı (1/35)
— -Semrayc piyasasının (tanzimıi ve
Tiki
h a k k ı n d a (11/334)
(

Sayfa

Sayfa

[ta
352:354
,te§3Ö2-S&4

Başkanlığı) iile iUgili Ibolömiöne k a d r o l a r
leMemmesine dair ('1/352)
2*9
— Umuımii hııfzıssıhlha (Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkımda (Ü/106)
ı— Vakıflar Genel' Müdürlüğü 1965
(bütçe yılı Kesinhesap kanomu tasarısı
(1/75)
165,&a3Jî5B4,te21
— Vakııfiar denet MMüriÜğü 1866
Ib-ütçe yılı Kesirıhesap .kanunu tasarısı
(1/716)
156,5196 £817,6123
— Vakıflar Geıml (MüdMüğlü 19T70
yılı Bütçe Kanunuma 'bağlı icetivel'lerde d'eğ^i-klik yapılması (1/490)
547

— ;Su «iimıİTiloTi kanunin (tasarısı (1/174)

98,

— ıSüniGifcaaik kurulluiş kanun (tasarısı
(1/384)
.3511
— S ü t Endüstrisi Kurumu İnmıHıılşı ikal
ının tasarısı (l/SİS)
391
— T e k e l Oendl Müdürtıüğü l'Öffiı Ibiiftçe
yılı Keisinhesap k a n u n u ftıasarıisı (1/7)2)
193,
«&9f3f 094,-930
— T e M •Geıı.cl 'Müdürllüğü 1806 M t ç e
yılı -Kesinıbosap kanun «tasarısı ('1/73)
156,
394 #98,691
— Tekel ıflenıöl M ü d ü r l ü ğ ü 1OTI yılı
B ü t ç e k a n u n u (tasarısı (11/400)
Gfv5
— 'Tekiz 'kanunu -tasarısı (1/3(7)
,8Ö2;394
— 'Toprak MiaJhsull'Ierİ Ofisi 'kııraHıuş kn- *
mm 'tasarısı -(riyiaSÎS)
351
1— Toprak ıftarıaJyii kumllıı^ kamın ta
sarısı (1/20(9)
391
— T ü r k i y e Atemt ve ıGıiibre Sarnaıyl K u 
r u m u ikurıılüiş teaııiMi 'tasarısı- ('1/9119)
351

— Vakıflar Genel Müdihılüğü İTO yılı
Rültae •kaımmuı tasarısı (1/401)
— Yaıpağı -ve 'Titfltik Kuruımu kuruluş
Ikanun .tasamı (1/3(23)
—- Yem Sanayii Kımımu kunulus pfoanuıı tasarısı •(1/324)
— 39 . '7 . mm toriMi ve .1319 sayılı
lîm'l&k V e r i c i Kan-uııunuin lanızı maddede^
Hnin değişttiriilrn-elfi ve Ibrı 'kanuna ' (baaı
hüfeüım.'lıer eldlenımesi hakkında if'1/487)
— ,24 . a . 19TO 'tarifli ve l ^ * . sayılı,
8 . ifi .1999 t a r i h ive 713(314 sayıflı kanoınlard a «değişiklik; yapılunaısı ûıafckıınıcla (1/413İ6)

554
351
351

548

548'

— T ü r k i y e öu'tnlhuiriyeıti Ziıraalt /Bankaısı 'kuruluş ikanun .taasansı (1/3İ20)
351
— "^Türkiye Denui-r ve Çelik İşletmişleri
ÜcUTUİıag ıkanuaıu Uaaıaırıısı»
254Ö-

— .23 . 9 . WSSKt Itarîh ve 7(89 sayılı
Maarirf Teşkilâtına dair rTCanıınuin 12(1 neİ
(itiiaddesİNİn değişta'ril'mıesine dair (l/28f7) 8 6 9 :

•— Türkiye ile în/gÜter* arasındalki 08
Kasnın 19311 ıtarilhli Adlî Yardımlaşma Sö2legmıesinrâı Swaıziland Kırairlığına teşmilinıc
idai-r (4 Eylül 1070 ve 2(9 Ocak (1971) toriflıli notaların teatisi ile •yapılan amdlaış.1imanın. -onay] anırmasının! uyig'Un hralunduğu'na dair (1/408)
64ı&
ı— ıTürkiye ile Polonya arasında ticari
lbe%*llerin ıtasdikindein' harta alhnimaım&sına
îiMÜbödair aiidlaşmanun
onaylaıvmıasma.
dair (V*l«)
195
— T ü r k i y e Şelke-r -îlalb'rilkaları T. O. lam
ralms 'kanun tasarısı ı(lı/3(2i2)
351
— Ulaştırma Bakanlığı (görevleri ve
kurulumu hakkındaki 4770 sayılı Kanuma
bağlı (.1.) sayılı cettvelin {'Tafltis Kurulu

^— Yııt't dışımda çalıdan i^ç^lere feonuıt
(ve k ü ç ü k sanat fcrodtei açılması v*e ödâiroç
p a r a veı-iltmesi h a k k ı n d a 4Ö9 sayılı K a n u 
n u n üçüncü maddesinin'değiştirîl'm'ösi h a k 
k ı m l a (1/4134)
54S
•— 19'6 »ayı'lı Dış ıSeyahalt Haroaım'aları
Velrgisi Kaaıununun yliirürllüktben kaldırılIdığma dair (1/436)
'548
' — 1.İ71 sayılı Toiplanıtı ve .gööt&ri yiüırity % ü hakikıudalld K a n u n d a dıeğişiklik y a 
pılmasına-dlair (J./3BİT)
3ö2'fi'54
|r
— 171 sayılı Hap!İantı v e gösteri y ü r ü 
y ü ş ü h ü r r i y e t i haldlîinıdaki K a n u n d a d=eğîişiklik yapııJımaaına d a i r (l/4J39i)
967
— Zirai Donatım K u r u m u ıhtarntuls ka
nom -tasarısı (Î1/İ325)
351
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TEKttFLBE
Sayfa
-—< Adıyaman Milletlvekili M. Zeki
Adıyaman'ın, Türk Ceza Kanununun
436 n*ı maddesinin tadilrine dair kanım
teklifi (2/496)
196:
—i Afiycn Mill'ötvekİU Hamdi Hamamcıoğlu'nun, 131'S sayılı Eml'âk Alım Ver
gisi Kanununa dbâsa fikııaılar cklcnnve&ii
hakkında kanun-teklifi (B/*73)
548
—> Afyon Karahisar Milletvekili Rıaa
Çaı«çel ite Hatay Milldtivelkili föülsnü Öz
kan'ın, Millî Hava Sanayiimizin kuırulmıası jnafcsadiyle "Kırk Havıa Küvrvötle ili
nin güçlendirilmeşine* kaltıllma payı hak
kında kanun teklifi (2/462)
233
— Ankara Milletvekilli A. Saikıp Hiçerimea ve 4 arkadaşının, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun (bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve hu kanuna 'bâzı
maVideler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı duşmda kalan kamu petronelinin ay
lık ve üereltterine dıa&r 31 . 7 , l'OTO ıgun ve
1337 sayılı Kanuna bir ınaidîde iiâvc edil
mesine dair kanun teklifi ('2/456)
195
— Ankara Milletvekilli Musıtala Kc-maıl Yılmaa'm; «ttııihıisar [beyiyeleri uiete
•birilerinin harfe malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevdiine dair 3Û.5.1î>2l&'
•öarihli ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun
teklifi (2/368)
161
— Ankara Milletvekili Oğıız Aygüıı
ve 2 arkadaşının, ©57 myilı Devlet Me
murları Kanununun Ibâzı nıalddeleılrnin
ideğiştiriknesı ve bu kanuna ıbâızı 'madde
ler «klanmesine dair 31 . 7 . TOTO tarih ve
13İ27 sayılı Kamunun 9 neu ınıadd'esi ile
değiştirilen 36 neı (maddesinin III neü
"bölümlüne Ibir (f) fıkrası ilâvesine d-air
kanun teklifi (2/471)
327
— Ankara Milletvekilli Suna Tural ve
Sinop Milletvekili Hilmi îş&üzar'ın, 6J762
aayılı Ticarelt 'Kanununun 636 inci madidesindeki ıMikümlerîn ihlâline «eJbdblaılan
tiearelt eıtoaplıaırının itibarının ialdeati hak
kında kamun teklifi .(3/474)
548
— Anttallya Milletvekili Ilışan Ataöv'ün, 2 . 7 . 1965 Itarühli ve J633 saydı Di-

Sayfa
yanet İdleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö
revleri (hakkındaki Kanunun 36 ncı mad
desinin d«ğö^tirilmesi hakkında kanun
teklifi (2/448)
38
— Bayındırlık Bakanı Tuıtgaıt öiilez'in, İsfcamfbuıl Milletvekilleri Ortıan Ce
mal ıPetrtsoy dle Nuri Eroğan ve 'Cmmftmrtiyet Senatosu İstemimi Üyesi (M. Halûk
Berkol tarafmdae' 'verilen «Ekspres ytoillar ve M&nbuil çevre y*>lu projesi saha
sındaki 'geeekbriduıların Utiatfiyesi hakkında
kanun teklifi (2/385)
&67:568
— IBuraa Milletvekili Cemal Külâhlı
ve 2 arkadaşının, Türkiye SHüihendis ve
Mimar Odafon kurulmasına ve *fâ35 ve
T303 saydı kanurtlaırın yürürlükten- kal
dırılması hakkındaki kamun ıteklâfi (2/141) 842
— Bursa MM'etvekili Kasım önadımve 12 arkadaşının Kara'Avcılığı Kanun
teklifi (2/53)
800:322
— 'Bursa Milletvekili Kasım önadını
ve 12 arkaidıaşımn piyasanın tanzimi ve
teşlviki'.hakkında kanun teklifi (2/52) 332:354
—» Buma Milletvekili Muatafa Tayyar'ın, 670 sayılı Kanunilıa değişiık 5434
sayılı T. C. Emekli (Sandığı Kanununun
12 nei maddesine 'bir fıkra 'eklenmesine
dair kanun teklifi (2/l'90)
5Ö9:570
—ı Buma Milletvekili {Mustafa Tayyar'ın, ı670 sayulı Kanunlıa değişik 5434
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun
12 inci maddesine bir fıkra beklenmesine
dıaıir kanun teklifi (2/r&0)
58
— Bursa Milletvekili Sadirettin Çanga ve 11 arkadaşının Bölgel Tİlyatriûlam
İCanun teklifi (2/254)
358:354
— Cumhuriyet SenaÜosu Ankaıra Üye
si Yiğit Ktö-ker ve 3 arkadaşının, înthisar
beyiyeleri üçte birlerinin Bıarib ımâlûllenine ve şelhit yetimlerine talhsis ve tevziine
dair 30 . 5 . 1029 .terih Ve 11486 «ayılı Ka
nuna ek kanun teklifi (2/368)
327
— C. !S. Cuim3ıurl>a§kaın)lığıın.ea Seçilen
Üyesi Hidayet Aytdnıec'in, 1086 sayılı
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
575 nci maddösi sonuma iki fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/459)
1Ö6

Sayfa
— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale
Üyesi Nahit Altan ve 2 arkadaşının, 5434
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 49 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/453)
70
— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi
Celâl Ertuğ'un, 14 . 8 . 1970 tarihli ve 1322
sayılı Genel Kadro Kanunu ile aynı tarihli
1323 ve 1327 sayılı kanunların kaldırılma
sına ve çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkında
ki 2 . 3 , 1959 tarihli ve 7244 sayılı Ka
nunun tekrar yürürlüğe konulmasına dair
kanun teklifi (2/480)'
548
— Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi
Lûtfi Bilgen'in, üretim üniversiteleri ve
yüksek okulları kanun teklifi (2/481)
548
—Cumhuriyet Senatosu idare Âmirle
rinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/437)
327 ,
—Cumhuriyet Senatosu İdare Amirle
rinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
man hakkında kanun teklifi (2/382) 58,364,
447:448,458,481,528:531
— Cumhuriyet Senatosu idare Âmirle
rinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/437)- 362,441
442,438,481,516 ;519
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Ekrem Özden ve 9 arkadaşının, 5464
sayılı Kanunla değiştirilen 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
438 nci maddesinin birinci fıkrasının de- '
ğİstirilmesi hakkında kanun teklifi (2/470) 256
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Ekrem özden ve 9 arkadaşının, 5464
sayılı Kanunla değiştirilen 1086 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesinin bir numaralı ben
dinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
(2/461)
196
— Cumhuriyet Senatosu istanbul üye
si Mebrure Aksoley'in 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 68 nci maddesine bir
fıkra eklenmesi- hakkında kanun teklifi1
(2/469)
256

Sayfa
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 3 ncü maddesinin 11
nci fıkrasının (C) bendinin yürürlükten
kaldmlması hakkında kanun teklifi (2/468) 256
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye- si Mebrure Aksoley'in, 1239 sayılı Kanu
nim ek madde 1 in değiştirilmesi' hakkında
kanun teklifi (2/467)
256
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 474 sayılı Kanuna
ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.11
tarife numaralı bölümünün değiştirilmesi'
hakkında kanun teklifi (2/210)
352;354
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Mebrure Aksoley ve 10 arkadaşının, dış
memleketlerden getirtilecek İlâçlar hakkın-.
da kanun teklifi (2/43)
352:354
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rıfat öztüi'kçine'nhı, PTT personelinin
bir kısım hizmetlerinin kıdemlerine sayıl
ması hakkında kanun teklifi (2/19)
352:354
— Cumhuriyet Senatosu istanbul üye
si Rifat öztürkçine'nin, 3512 sayılı Cemi
yetler Kanununun 13 ncü maddesinin de-ı
ğİstirilmesi hakkında kanun teklifi (2/310) 352:
354
— Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi
Necip Mirkelâmoğlu'nun, Cumhuriyet Se
natosu 1970 yılı bütçesinin (A/l) ve (R)
cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında'
kanun teklifi (2/418)
327,362:363,443:444,
458,481,520:523
— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi
Mehmet Hazcr'in, 31 . 7 . 1970 gün ve 1327
sayılı Kanunun bir maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/450)
38
— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi
Sırrı Atalay ve 11 arkadaşının, Millî Eği
tini Mensupları Yardımlaşma Kurumu ka
nun teklifi (2/261)
352:354
— Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi
Fethi Tcvetoğlu'nun:, Kâzım Kap'a, vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına mü
tedair kanun teklifi (2/48)
161
— Cumhuriyet .Senatosu Sivas Üyesi'
Âdil Altay'm, 19 Mart 1969 gün ve 1136
sayılı Avukatlık Kanununun geçici 3 neü
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Sayfa
ve 4 ncü maddelerindeki1 sürelerin uzatıl
ması hakkında kanun teklifi (2/460)
196

Sayfa
renci derneklerinin kuruluş amaçlarına
uygun yönetilmesini sağhyan kanun tek*
lifi (2/454)
105
— Cumhuriyet Senatosu Uşak Üyesi M.
— İsparta- 'Milletvekili Süleyman (DeFaik Atayurt ile Kırşehir Milletvekili M.
mirel ve 218 arkadaşının, Anayasanın
Kemal Güneş'in, 657 sayılı Devlet Memur
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve re
ları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
ferandumla kabul edilen geçici 11 nci
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
maddesinin kaldırılmasına dair kanun
mesine dair 1327 sayılı Kanunun ek ge
teklifi (2/477)
548çici 4 ve 29 ncu maddelerine birer fşkra
— İstanbul Milletvekilleri Eşref Deeklenmesine dair kanun teklifi (2/484)
549
rinçay ile Kâzım Ozeke'nin 506 sayılı
— Çorum Milletvekili' Abdurrahnıan
Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı
Güler'in, Telefon - Telsiz Vergisi kanun tek
Kanunla değiştirilen 78 nci maddesinin
lifi (2/379)
352:354
değiştirilmesine ve bu (kanuna geçici bir
madde
eklenmesine dair kanun teklifi
— Erzurum (Milletvekili Cevat önder
(2/463)
233
ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağ
— İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi
lun'un, işsizlik sigortası kanun teklifi
ve Atatürk Üniversitesinde, kurulacak
(2/452)
70
Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve
Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları
— İstanbul Milletvekili llhami SanYetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi
car ve 15 arkadaşının, Harb Akademileri
hakkında kanun teklifi (2/54)
100 kanun teklifi (2/143)
352:354
— İstanbul Milletvekili llhami San— Erzurum Milletvekili Gıyasettin
car ve 15 arkadaşının, Harb okulları ka
Karaea'nm, vatani hizmet tertibinden ma
nun teklifi (2/142)
352:354
aş bağlanmasına dair kanun teklifi (2/475) 548
—
itetanbul
milletvekilleri
Orhan
Ce
— Eskişehir Milletvekili Mehmet •Şem
mal Fersoy ile Nuri Eroğan ve Cumhurisettin Sönmezin, 3017 sayılı Sıhhat ve İç
yet Senatosu İstanbul Üyesi M. Halûk
timai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve' Me
Berkol
tarafından verilen ^Ekspres yol
murin Kanununa ek *kamm teklifi (2/476) 548
lar ve İstanbul çevre yolu projesi sahasın
•— İçel Milletvekili Turhan özgiiner'daki • gecekonduların tasfiyesi hakkında
in, Adliye personelinin bir üst dereceden
ki kanun teklifi (2/385)
567:568
işe başlamalarını sağlıyan kanun teklifi
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
(2/478)
548 in, «Emİnsuiann zararlarının giderilmesi
— İçel Milletvekili Turhan Özgüner'hakkındaki kanun teklifi» (2/361)
199,568
in, kamu sektörü avukatlarının ikinci gö
—tsıtanbul Milletvekili Reşit Ülker'
rev alabilmelerini sağhyan kanun teklifi
in, Millî Kıyılar kanun teklifi (2/294)
251
(2/479)
548
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker1
ve 10 arkadaşının Petrol Kanununun bâzı
— İçel Milletvekili Turhan özgüner'maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı mad
in, Kamu sektöründe çalışan avukatların
delerinin kaldırılması hakkında kanun
yan ödeme kabul edilen vekâlet ücretleri
teklifi (2/35)
352:354
ni alabilmelerini sağhyan kanun teklifi
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker
(2/457)
196
ve 3 arkadaşının 5434 sayılı Kanunun 32
— İçel Milletvekili Turhan özgüner'nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
in, T. 'C Emekli Sandığı 'Kanununun 92
kında kanun teklifi (2/34)
352:354
nci maddesini değiştiren kanun teklifi
— Kayseri Milletvekili Enver Turgut
(2/458)
196
ve 9 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma
— İçel Milletvekili Turhan Ozgüner'm,
(ÎYAK) kanun teklifi (2/295)
342
üniversiteler ve yüksek okullardaki öğ-
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Sayfa
— Kocaeli Milletvekili Vehbi Eııgiz'in,
Genel Af Kanunu teklifi (2/482)
548
— Kocaeli Milletvekili Vehbi Eniğiz
ve 3 arkadaşının, 1 Mart 1958 günü İz
mit Körfezinde baltan Üsküdar vapuru
kurbanlarının her hangi bir surette tazmi
nat almamış olan kanuni mirasçılarına
tazminat ödenmesine dair kanun teklifi
(2/451)
70
— Manisa Milletvekili Hilmi Okcu'nun, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir
likleri kanun teklifi (2/194)
352:354
— Manisa Milletvekili Selçuk Gâimüşpala ve 11 arkadaşının, 5616 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin (a) ve (h) fıkra
larının değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi (2/91)
352:354
— Manisa Milletvekili Selçuk öürnüşpala ve 11 arkadaşımın, 5616 sayılı Kanu-^
nun ikinci maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkında kanun teklifi (2/69)
352:354
— Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpala ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Kanu
nun 32 nei maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkında kanun teklifi (2/70)
352:354
— ıMaras Milletvekili Atillâ İmamoğlu
ile 10 arkadaşının malî müşavirlik kanun
teklifi (2/130)
352:854
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/431) 329,363:364,445:
446,408,481,524:527
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, Türk Oeza Kanununun değişik
449 ncu maddesandn2 nei bendinin tadili
hakkında kasnın teklifi (2/449)
38
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'în,
Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına ka
tılan Kandiye 1311 doğumlu Lâtif Uruk'a
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı ile ilgili kanun teklifi (2/483)
548
— Töze MfilletveMli Erol Yılmaz AkŞal'nı, 3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı
Kanunun. 35 nei maddesi ile değiştirilen

14 Temmuz 1965 tarih ve 657 saydı Devlet
Memurları Kanununun 79 ucu maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/407)
327,097:609
— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanu
nun 12 nei maddesinin (e) bendinin ta
diline ve bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/145)
196
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile 10 arkadaşımn, 29 . 5 . 1929 gün
ve 1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanununa
ilişkin 6535 .sayılı Kanunun bâzı mtaddolerinin değiştirilmesine ve adı geçen kanu
na bir m&ddc eklenmesine dair kanun tek
lifli (2/4G5)
233
— Trabzon Milletvekili Ahmet Ş^tıer
ve Ali Rıza Uzııner'in 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı (maddeler
eklenmesine dair 1327 sıayılı Kanunun ek
geçici 4 ve 29 neu maddelerine birer fık
ra eklenmestine dair kanun (teklifi (2/485) 549
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener
ve 9 arkadaşının Türkiye Çay İşletmeleri
kanunu tekli® (2/36)
320:322
— Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan'tüırk ve 6 arkadaşının, 14 . 7 , 1965 ta
rihli ve '657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 48 nci maddesinin (A) nendinin
5 nei ve 98 nei maddesiniin (b) fıkraları
nın değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi
(2/466)
233
—Uşak Milletvekili M. Paıhri Uğrasızoğlu'nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı
Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nei
maddesinin değiştirilmesinle dair kanun
teklifi (2/178)
369:370,380:397
— Zonguldak Milletvekili Cahit Karakasş'm, 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı
Finansman Kanunu ile tadil edilen,
18 . 2 . 1963 tarih ve 198 sayılı Kanuna
bir geçici madde eklenmesine dair kanun
teklifi (2/472)
349
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Sayfa
Ansıyım Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi
— 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanununun bâzı maddelerinin iptal edil
diğin* dair (3/416)
41:42
— 1919 sayılı Kanunun 1, 2, 3 ve 4 ncü
maddelerinin iptal edildiğine dair (3/437) 567
— 1136 sayılı Avukatlık Kanununun
38 neİ maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü
nün iptal edildiğine dair (3/424)
249
— 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci
maddesinin 1 nci cümlesi dışındaki hü
kümleriyle geçici 2 nci maddesinin iptal
edildiğine dair (3/421)
198
— 1327 sayılı Kanunun 93 ncü madde
sinin (e) bendinin iptal edildiğine dair
(3/432)
350:351

Başbakanlık teskereleri
Geliverme istekleri
— ölüm eczasına hükümlü Süleyman
Çelik hakkındaki dosyanın geriverilmcsine dair (3/436)
—- Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve ku
ruluşu hakkındaki 4770 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin (Teftiş Kurulu
Başkanlığı) ile ilgili bölümüne kadrolar
öklemnes'in'c dair kanun tasarısının geri
gÖnderilm'ele.rinc dair (3/423)
— ^Türkiye Demir Çelik İşletme
leri Kuruluş kanunu tasarısı» nın geri
gönderilmesine dair (3/422)
— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hümiyeti halrkırıdaki Kanunda değâsilklik yapılmasına dair kanun tasarısının
geriveralmesine dair (3/436)

567

Sayfa
Yasama dokunulmazlıkları
— Ankara Milletvekili Mustafa Ma
den'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair (3/429)
— İstanbul Milletvekili İlhan Darondelioğln'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair (3/430)
— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan
Avşargil'in yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına dair (3/431)
— Konya Milletvekili Necmettin Krbakan'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/433)

349

349

349

549

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
— Dışişleri Bakanı İhsan Sabrî Çağlayangil'e Devlet Bakam Hasan Dinerin ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair
(3/427)
— Vazife üle yurt dışına giden Ticaret
Bakanı Gürhan Titrek'c Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin
uygun görüldüğüne dair (3/426)
262
İmar ve İskân Komiaycnu Başkanlığı
tezkeresi

249

249

— İmar ve İskân Komisyonu Başkanlı
ğının, komisyonlarında bulunan 2/294
esas sayılı kanun teklifinin, 1/161 esas
sayılı kanun tasarısını görüşmekte olan
Geçiıeİ Komisyona havalesine dair (3/425) 251
Maliye Komisyonu Başkanlığı

tezkeresi
567

ölüm oesaları
— ölüm cezasına hükümlü Süleyman
ıÇelîk hakkındaki dosyanın geriverilmesine dair (3/436)
567
— Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük
Aköz köyü hane 20, cilt 35 sayfa 73 te
kayıtlı Mehmet Atioğlıı, Hanım'dan doğ
ma 1935 doğumlu Abidin Dcmİrbağ'ın
ölüm cezasına çarptırılması hakkında
(3/417)
105

— Maliye Komisyonu Başkanlığının,
istanbul Milletvekili
Reşit Ülker'in,
«Eminsularm zararlarının giderilmesi hak
kındaki kanun teklifi» na görüşmek üze
re kurulan Geçici Komisyona, komisyon
larında bulunan ve aynı mahiyette olan
bâzı kanun tekliflerinin havale edilmesine
dair (3/438)
568
MİUet Meclisi Başaknhğı tezkereleri
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan İstanbul Milletvekili' Orhan
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Sayfa
Kabibay'a Ödeneğinin verilmesine dair
(3/418)
199
—- Bir toplantı yılında iki aydan faala
izin alan istanbul Milletvekili' Rıza Kuas'a
ödeneğinin verilmesine dair (3/419)
108:199
— KİT toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Tekirdağ Milletvekili Sabrî Sözeri'ye ödeneğinin verilmesine clair (3/4.15)
C
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesine dair (3/414
6
(3/420
198
(3/428)
341:342
Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
— Bayındırlık Bakanlığınca ihale olu
nan Gebze - Arifiyc çift battı IV nen kı
sım demiryolu inşaatına ait sözleşmenin
feshi münasebetiyle düzenlenen Sayıştay
raporunun sunulduğuna dair (3/434)
549
— Ceza ve Islah evleriyle İş yurtları
döner sermayesi; 1967 yılı bilançosunun su
nulduğuna dair (3/239)
154,580;581,6t8
— Devlet Orman İşletmeleri ve Kereste
Fabrikaları ve Anatanıirhaue ve Yedek
Parça Depo müdürlükleri saymanlıklarının
1964 yılı bilançosunun sunulduğuna dair
(3/101)
155,59.1:592,628
— Devlet Su İşleri Genci Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı kesinhesabma ait ge
nel uygunluk bidirimmin sunulduğuna da
ir (3/104)
155,582:583,020
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı kesinhesabma
ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair (3/100)
154:155,581:582,619
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü döner sermayesi 1964 yıh kon
solide bilançosunun sunulduğuna dair
(3/261)
155,592:593,629
— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1965
bütçe yılı kesinhesabma ait, genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/105) 154,
549,570:571,610:611
•— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1966
bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/74) 154,
571:573,612:013

Sayfa
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1967 bütçe yılı kesinhesabma
ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair (3/100)
154,573:574,014:615
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1968 bütçe yılı kesinhesabma
ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair (3/235)
154,574:575,616:017
— istanbul Teknik Ürıdversitesini<ul965
bütçe yılı kesinhesabma ait ıgwıcl uyıguınluk bildiriminin sunulduğuna dair (3/108) 155,
587 £88,634
— istanbul Teıknik Üniversitesi 1966
bütçe yılı kesinhcsabına ait genel uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/109)
155,
588:539,625
— istanbul Teknik Üniversitesi 19G7
Oiü't'çe yıh kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/110) 155,
589:5<J0,626
— istanbul Üniversitesinin 1967 bütçe
yılı Kesinkes abın a ait Genel uygunluk
bildiritnimn sunulduğuna dair (3/107)
155,
590:591,627
— Tekel Ge:nel Müdürlüğünikı 1%5 ma
lî yılı biraıtılçıosurtiun tetkiki sonunda düzen
lenen ran'oron >ve Tekel. Genel Mliidiirlüğüğriinün1 1965 bütçe yılı kesinhesabma ait
genel uyıgımluk bildiriminin sunulduğu
na dair (3/123, 3/124)
155,593:594,630
— Teflcel Genel Müdürlüğü 1966 malî
yılı bilançosunun tetkiki sonunda düzen
lenen raporun ve Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1966 büteıe yılı îrasinhesabına ait (genel
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/125, 3/126)
155,594:596,631
— Vakıflar Genel MüdürKİğıİVmüm 1965
(bütçe yılı kesinhesabın'a ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/127) 155,
583:584,631
— Vakıflar Geınel Müdürlüğünün 1966
bütçe yılı kesim hesabın a ait genel uygun
luk bildirimin ini sunulduğuna dair (3/128) 155,
586:587,623
— Yalova Kaplıcaları tşjetmû • idare
sinin 1966, 1967 ve 1968 yılları hesap iş
lemleriyle bilânmlarmm suınıulduğujna da
ir (3/129, 130, 208)
154,575:580,584:
585.622
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GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ
Sayfa
14 , 1 . 1971 ıtarihli 35 nei Birleşime
ait tvrtanak özeti
15 , 1 . 1971 tarihli 36 ncı Birleşime
ait tutanak özeti

38
t

70

18 . 1 . 1971 tarihli 37 nci Birleşime
ait tultanak özeti
105:106
20 . 1 . 1971 .tarihli 38 nci Birleşime
ait tutanak özeti
154
a l , 1 . 1971 .tarihli 39 ncu Birleşime
ait tutanak özeti
194*195
22 . 1 . 1971 tarihli 40 ncı Birleşime
ait tutanak özetti
232

Sayfa
25 . 1 , 1971 tarihli 41 nci Birlerime
ait tutanak özeti
255:256
27 . 1 .
ıaJt tutanafc
28 - 1 .
ait tutanaik
29 , 1 .
ait tutanak

1971 ıtarMi 42 nci Birleşime
320
özeti
1971 tarihli 43 neü Birleşime
özeti
326
1971 tarihli 44 ncü Birleşime
özeti
348:349

1 . 2 , 1971 ıtarMi 45 nci Birleşime
457
ait tutanak özeti
3 . 2 . 1971 tarihli 46 ncı Birleşime
ait tutanak özeti
546:547
11 . 2 . 1971 tarihli 47 nci Birleşime
353.-Ö54
ait tutanak özeti

TOSLAMALAR
"2,39,70,156,196,233,257,320,328,
950,458,549,056

ÖÖZ ALANLAR

(Soyadları alfabetik sırasına göre
• • • ^

A
Sayfa

Sayfa

ilhan Açıkalm (Denizli) • Bize Mil
letvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 3 Tem
muz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun
35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Tem
muz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet me
murları Kanununun 79 ncu maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
606

let Memurları Kanununun 79 ncu mad
desine bîr fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle
599:600,600:601,
606:607,607
— Yalova Kaplıcaları İşletme idaresi
nin 1966, 1967 ve 1968 yılları hesap İş
lemleriyle bilançoları münasebetiyle
580
Hasan Akçahoğlu (Antalya) - îstanıbul Milletvekili Necdet Uğur'un, Siyasal
Bilgiler Fakültesi talebe yurdunda cere
yan eden olaylara ve emniyet kuvvetle
rinin tutumuna ve Antalya Milletvekili
Hasan Aikçahoğlu'nun, aynı olaylarda Si
yasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Ca
hit Talas'm davranış ve beyanları müna
sebetiyle
239:242
Kenan Mümtaz Akşık (Bitik) - Millî
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun
29 . 1 . 1971 günü Genel Kurulda, yaptı
ğı konuşma ve Doğu, - Anadolu'nun so
runları münasebetiyle
556:558

Yaşar Akal (Samsun) - Başkanlık Di
vanında acık bulunan Başkanvekili seçi
mi ile Daimî komisyonlardaki açık üyelik
ler seçimi münasebetiyle
322,323
— Piyasadaki fiyat artışlarını önlemek
ve hayat pahalılığına bir çare bulmak
maksadiyle ve hayat pahalılığını önlemek
için alınması gerekli kanuni, idari, iktisa
di ve malî tedbirleri inceleyip tesbit et
mek üzere, Anayasanın 88 nei maddesi
uyarınca bir Meelis araştırması yapılma*
sma dair önerge münasebetiyle
174,174,176:
182
—. Yıkıcı faaliyetler, silâhlı çatışma
lar ve anarşi yaratan olaylarla ilgili 8/10
sayılı genel görüşme önergesinin takdim
men ve öncelikle görüşülmesine dair
önerge münasebetiyle
163:164
Erol Yılmaz Aksal (Biae) • 1970 yılı
(Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle
366,367
— Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 358
— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak
çal'ın, 3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayıh
Kanunun 35 nci maddesi ile değiştirilen
14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Dev-

Mustafa Aksoy (Kırşehir) • Kırşehir
ilinin imariyle ilgili kendi demeci
196:198
İsmail Hakkı Alaca (Kars) - Bâzı İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin sermayesi
nin artırılması hakkındaki kanun tasarısı
münasebetiyle
373:374
Aydın Alaoakaptan (Dışişleri Bakan
lığı TemsilcİBİ) - Itize Milletvekili Erol
Yılmaz Akçal'ın, 3 Temmuz 1970 tarih
ve 1327 sayılı Kanunun 35 nci maddesi
ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 tarih ve
657 sayıh Devlet Memurları Kanununun
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkında kanun teklifi münasebetiyle
608
Yılmaz Alpaslan (Tekirdağ) - İstanbul
•Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın, son
günlerde meydana gelen olaylar karşısın-

35 —
Sayfa
da Hükümetin tutum ve davranışı konu
sunda Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince Başbakan İçişleri ve Ulaştırma ba
kanları hakkında bir gensoru, açılmasına
dair önergesi münasebetiyle
279,282
Sabahattin Araş (Erzurum) - İstanbul
Milletvekili Reşit Ülker'in, «Eminsulann
zararlarının giderilmesi hakkındaki ka
nun teklifi» nin havale olunduğu komis
yonlardan alınacak 8 er üyeden kurulu
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine da
ir önergesi münasebetiyle
210:212
Turgut Artaç (Kars) - Kendisinin Doğu'daki hudut bölgelerinin ihmal edildiği
ne ve içinde bulunduğu sıkıntılı duruma
dair demeci
560:561
BunhanettÜn Asrttay (tamir) - Bâzı ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin sermayesinin
artırılması hakkında kanun .tasarısı müna
sebetiyle
370,370; 371,371
— 5383 sayılı Gümrük Kanununun
126 ncı maddesinin 5 noi fıkrasında yapı
lan değişiklik hakkında kanun tasarısı .mü
nasebetiyle
596,596,597,597
— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişildik yapılması hakkındaki
kanun tasarısı münasebetiyle
366:367
— Cumhuriyet Senatosu lamir Üyesi
Necip Mirkelâmoğlu'nun, Cumhuriyet Se
natosu 1970 yılı Bütçesinin (A/l) ve (B)
cetvellerinde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle
481
— Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü
1970 yıîı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle
357,357,358
— İstiklâli Savaşı gazilerine verilen
madalyalar münasebetiyle
343,354
— Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ('A/l) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle
358
— Bize Milletvekili Erol Yılmaz Ak
ça!'m, 3 Temmuz 1970 tartı ve 1327 sayılı
Kanunun 35 noi (maddesi île değiştirilen
14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 79 ncu maddesine

Sayfa
bir fıkra'eklenmesi haüdhnda kanun teklifi
münasebetiyle
604:605,608,609
—. Su iiniinleri kanunu tasarısı münase
betiyle
93:94,98
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965
bütçe yılı Kesirihesabına aift genel uygun
luk bildiriminin ısunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1965 ıbütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı münasebetiyle
584
— Yalova Kaplıcaları İstetme İdaresi
nin 1966, 1967 ve 1968 yılları Kesinhesap
işlemleriyle bilançoları münasebetiyle
577;
578,579,579,584,585,585
K«mal Ataman (Anfcara) - Hayat pa
halılığı ve son günlerde yapılan zamlar
münasebetiyle,
466:467
thsan AtaoV (Antalya) - İstanbul Mil
letvekili Mehmet Ali Aybar'ın, son {Tün
lerde meydana gelen olaylar (karsısında
Hükümetin tutum ve davranışı konusunda
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince
Başbakan, İçişleri ve "ulaştırma bakanları
hakkında ibİr gensoru açılmasına dair
Önergesi münasebetiyle
279,281
— İstanbul Milletvekili Necdet Uğur'un, Siyasal 'Bilgiler Fakültesi Talebe Yur
dunda cereyan eden olaylara ve Emniyet
Kuvvetlerinin tutumuna ve Antalya Millet
vekili Hasan Ak^alıoğlu'nım, aynı olay
larda Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof. Cahit Talas'ın davranış ve beyanları
münasebetiyle
237,246
Tufan Doğan Avşargîl (Kayseri) - İs
tanbul Milletvekili Necdet Uğur'un, Siya
sal Bilgiler Fakültesi Talebe Yurdunda
cereyan eden olaylara ve Emniyet Kuv
vetlerinin /tutumuna ve Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu'nun, aynı olaylarda
Öğrencilerin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekanı Prof, Cahit Talas'ın davranış ve
beyanlarına dair demeçleri münasebetiyle 248
Mehmet AH Aytoar (istanbul) - Kayse
ri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun, Türkiye^de son günlerde görülen aşırı, yıkı
cı ve bölücü faaliyetler hakkında demeci
münasebetiyle
* 463,465

36 —
Sayfa
— Son günlerde meydana gelen olay
lar (kanlısında HÂilciimetin tutum ve dav
ranışı konusunda Anayasanın 89 ucu mıadıdesi gereğince Başbafcan, içişleri ve Ulaş
tı rma bakanüan hakkında (bîr gensoru
açılmasına dair kendi önergesi münasebe
tiyle
263:271,278,279,279,280,280
— Su ürünleri kanunu tasarısı münase
betiyle
83,94:95,97:98
— Şahsına vâki ağır ve tecavüzkârane
elfaz kullani'lınıası münasebetiyle
465,470,470
Mehmet Sıddık Aydar (Bingöl) - Kars
Milletvekili Turgut Artaç'ın; Doğudaki
hudut bölgelerinin ihmal edildiğine ve
içinde bulunduğu sıkıntılı duruma dair
demeci ve Tarım Bakanı llhami Erten'in
cevabı münasebetiyle
564,564,564
Salih Aygira (Amasya) - Bâzı İktisa
di Devlet Teşekküllerinin sermayesinin ar
tırılması hakkındaki kanun tasamı miinasobetiyle
374:376
— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126
neı maddesinin 5 nci fıkrasında yapılan
değişiklik hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle
597,597
— Piyasadaki fiyat artışlarını önlemek
ve hayat pahalılığına bir çare bulmak
nıaksadiyle ve hayat pahalılığını önlemek

Sayfa
için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit et
mek üzere, Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önerge münasebetiyle 175,181,183,185
— Rize Milletvekili Emi Yılmaz Akçal'm, 3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayı
lı Kanunun 35 rıei maddesi ile değiştirilen
14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 79 neu madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
teklifi münasebetiyle
600
— Su ürünleri kanunu tasarısı müna
sebetiyle
63:64
Mehmet Aytuğ (Elâzığ) - İstanbul
Milletvekili Necdet Uğur'un, Siyasal Bilgi
ler Fakültesi Talebe Yurdunda cereyan
eden olaylara ve emniyet kuvvetlerinin
tutumuna ve Antalya Milletvekili Hasan
Akçalıoğlu'nun, aynı olaylarda öğrencile
rin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof. Cahit Talas'ın davranış ve beyanla
rı münasebetiyle
24l,24o
— Zonguldak Milletvekili Bülent iücevit'in, son gençlik olayları ve Hükümetin
tutumu ha'kkmdaki gündem dışı demeci
münasebetiyle
338

B
Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale) - İstan
bul Milletvekili tlhan Egemen Darendelioğlu'nun, Almanya'daki işçilerimize yapıl
makta olan propagandalara dair gündem
dışı demeci münasebetiyle
335,335,336
— Kendisinin, yabancı basında yer
alan Türkiye Gizli Komünist Partisi Baş
kanı Yakup Demİr'in beyanlarına dair de
meci
259:261
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, öğ
renci yurtlarında vukubulan olaylar VR
bunların doğurduğu huzursuzluklar konu
sunda gündem dışı demeci münasebetiy
le
77
—• Yıkıcı faaliyetler, silâhlı çatışmalar
ve anarşi yaratan olaylarla ilgili; 8/10 sa
yılı genci görügme önergesinin takdimen

ve öncelikle görüşülmesine dair önerge
münasebetiyle
166
Veli Bakirli (Manisa) - Kars Milletve
kili Turgut Artaç'ın; Doğu'dalri hudut böl
gelerinin ihmal edildiğine ve içinde bulun
duğu sakıntılı duruma daîr demeci ve Ta
rım Bakanı llhami Ertem'in cevabı müna
sebetiyle
562
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
'kuru üzümün kurutulması ve ihraeı konu
sunda gereken tedbirleri almadıkları İddiasiyle Anayasanın 89 neu maddesi uyarın
ca Ticaret ve Tarım bakanları hakkında
bir gensoru açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle
46 =48,51,52,55,56
Hüsamettin Başer (Nevşehir) - Bâzı ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin sermayesi-
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nin artırılması hakkında
münasebetiyle

Sayfa
kanun tasarısı
101,223:224

— Su ürünleri 'kanunu tasarısı müna
sebetiyle
85,95
— 22 . 3 . 1926 tarih ve 7-89 sayılı Maa
rif'Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı münasebetiyle
387:388
Abdullah Bagtürk (Yoagat) - Kars
Milletvekili Turgut Artaç'ra; Doğudaki
hudut bölgelerinin ihmal edildiğine ve
içinde bulunduğu sıkıntılı duruma dair de

Sayfa
meci ve Tarım Bakanı llhaımi Ertem'in ce
vabı münasebetiyle"
562
Orhan Bdrgrt (Ankara) - Zonguldak
Milletvekili Bülent Ecevitln, son gençlik
olayları ve Hükümetin tutumu hakkındaki
gündem dıçı demeci münasebetiyle
338,338
Ahmet ihsan Birincioğlu (Gümrük ve
Tekel Bakanı) (Trabzon) - İzmir Millet
vekili Hulusi Çakır'ın yakında açılacak
olan Ege ekici tütün piyasası için alınma
sı gerekli tedbirler ve tütün ekicilerinin
sorunlarına dair demeci münasebetiyle 74:76

İbrahim Cüeeoğhı (Ankara) • İstan
bul Milletvekili Mehmet Ali Aybarîn, son
günlerde meydana gelen olaylar karşısın
da Hükümetin tutum ve davranışı konu
sunda Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince Bagbakan, içişleri ve Ulaştırma ba
kanları hakkında bSr gensoru açılmasına
dair önergesi münasebetiyle
279,279

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konu
sunda gereken tedbîrleri almadıkları iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca Ticaret ve Tarım bakanları hakkında
hır gensoru açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle

Holtısi Çakır (tzmir) - Ege ekici tü
tün piyasası için alınması gerekli tedbir
ler ve tütün eHeİlermin sorunları müna
sebetiyle
72:74,75
Jrfkendiyar Çafcıroğlu (Trabzon) - Su
ürünleri kanunu tasarısı münasebetiyle 60,86
Mustafa Çakkoğhı (Çanakkale) - Be
lediye gelirlerinin beldelerin ihtiyacına

yetmediği, bâzı belediyelerde Devlet Me
murları Kanununun uygulanamadığı ve
tedbirler alınması gerektiği konularında
gündem dışı kendi demeci
71
gadrettin Çanga (Bursa) - Kendisi
nin, Sümerbank Gemlik suni ipek fabrika
sında üç aydır devam eden greve dair de
meci.
258:259

Rıfkı Danışman (Erzurum) • Bâzı İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin sermayesi
nin artırılması hakkında kanun tasarısı
münasebetiyle
101:102,102,369,371,37e ;377,
378,379

— Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu*mın, yabancı basında yer alan Tür
kiye giiali komünist partisi başkanı Yakup
Demdr'in beyanlarına dair demeci müna
sebetiyle
261

— Su ürünleri kanunu tasarısı müna
sebetiyle
83,91,98

Kemal,Demir (Bolu) - Bâzı İktisadi
Devlet Teşekküllerinin sermayesinin artı
rılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle
101,102

ühan Egemen DarenfeKoğ-fcı (İstan
bul) - Almanya'daki işçilerimize yapılmak
ta olan propagandalar münasebetiyle 334:336

52
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lar ve anarşi yaratan olaylarla ilgili;
8/10 sayılı genel gönüsmıe önergesinin
tabdimıen ve öncelikle görüşülmesine dair
önerge münasebetiyle
164
Eşref Derinçay (tstanlbul) • İstanbul
Milletvekili Necdeıt Uğur'un, Siyasal Biligikr Fakültesi talebe yurdunda eeneyan
eden oiaylara ve emniyet 'kuvvetlerinin
faıtu'muna vo Antalya Miltettrv'eikîli Ha
san Akıçalıoğlu'nun, aynı olaylarda öğ
rencilerin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekanı Pnot Cahit Talas'ın davranış ve
beyanlarına dair demeçleri münasebe
tiyle
245
Ekrem Dikmen (TraJbaon) • Bâzı ik
tisadi Devlet Teşekkül berinin sermayesinin aıttınÜıması hakkında kanun tasarısı
. münasebetiyle
227:229
Musa Doğan (Kaıls) - Manisa Millet
vekili Mustafa Ok'un, kuru üzümün kuruttuknası ve ihracı konıusunıda gereken
-tedbirleri aknadıkları iddiasiyle Anaya
sanın 89 neu maddesi uyaranea Ticaret
ve Tamnı bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi münaseibetiyl*
35,36
Ahmet Duratooğhı (Sivas) - Kayseri 283 Sivas karayolunun güzergâh değişikli
ğine ve bu yolun asfaltlanımasının n« za
man yapılacağına dair kendi söalü sorusu
ve Bayındırlık Bekanı Turgut Güilez'in ce
vabı münasebetiyle
483

— Kars Mîill et vekili Turgut Artaç'in;
Doğu'daki hudut bölgelerinin ihmal edil
diğine ve içinde bulunduğu sıkıntılı duru
ma dair demeci ve Tarım Bakanı tîhami
Ertem'in cevabı münasebetiyle
564:507
— Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğiu'nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yo
lun yapımının durdurulma sebebine dair
Bayındırlık Bakanından sözîü sorusu mü
nasebetiyle
473
— Rize Milletvekili RPOI Yılmaz A!kçal'm, 3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı
Kanunun 35 nei maddesi ile değiştirilen
14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 79 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
teklifi münasebetiyle
601:604
— Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
nin 1966, 1967 ve 1968 yıllan hesap işlem
leriyle bilançoları münasebetiyle
' 579
— Yıkıcı faaliyetler. Silâhlı çatışmalar
ve anarşi yaratan olaylarla ilgili; 8/10 sa
yılı genci görüşme önergesinin takdimen
ve ö'neeliklc görüşülmesine dair önerge
münasebetiyle
166,166:168

Orhan Dengiz (Uşak) - Başkanlık DiTanımdaki açık üyelik seçimi mıünaseibctiylo
— tetaribul Milletvekili Reşit ÜMcer'in, «Bminsuıların zararlarının giderilme
si hakkındaki karnın teklifi» nîn havale
olunduğu komisyonlardan alınacak 8 er
üyeden kurulu bir gemici kıejmjsyıonda gö
rüşülmesine dair Önergesi mıünaseibetiyle
215:216
— Yıkıcı faaliyetler, sil&hılı çattışma-

— Sivas ve DirvriğiVİle kurulacağı açık
lanan pik tesislerinin maiyetlerinin de
ğişikliğin*, bu konuda gerekli açıklama
ların yapılmasına dair demeci
467:468

Bülent
Ecevit (Zonguldak) • Son
gençlik olayları ve Hükümetin tutumu
münasebetiyle
336,340:341
Ali Naili Erdem (tamir) - Manisa
Milletvekili Mustafa Ok'un, kuru üzümün
kurutulması ve ihracı konusunda gereken
tedbirleri almadıkları iddiasıyla Ana
yasanın 89 ncu madd'esi uyarınca Ticaret
ve Tarımı bakanları hakkında bir gensoru
açılımasına dair önergesi münasebetiyle 49:53

Emin Erdinç (Van) - Afyon Karahisar Milletvekili
Süleyman Mutlu'nun;
millî servetimizi ve beslenme ihtiyacımızı
•temelden tahriıbedcn, diğer hayvan hastaliklannda olduğu gibi sığır vebasında
(da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı
iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi
'Uyarınca Tarım ve İçişleri bakanları hak
kında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle
17:20
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•— İstanbul Milletvekili Necdet Uğur
un, Siyasal Bilgiler Fakriiltesi talelbe yur
dunda cereyan eden olaylara ve emniyet
(kuvvetlerinin tutumuna ve Antalya MJÜle*™kilî Hasan Akçalııoğlu'nun, aynı olay
larda öğrencilerin ve Siyasal Bilgiler Fa
kültesi Dekanı Prof. Cahit Talas'm davra
nıp ve beyanlarına dair demeçleri münaseIbatiyte
247
Uhami Ertem (Tamu Bakanı) ((Edir
ne) - Afyon Karahâsar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun; mîllî servetimizi ve
(beslenme ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hayvan hastalıklarımda olduğu
ıgibi sığır vebasında da gerekli ve etkili
tedbirleri almadığı İddiasiyle Anayasanın
89 ncu maddesi uyarınca Tanım ve İçiş
leri bakanları hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle
25:38
— Kars Milletvekili Turgut Arftaç'm;

Sayfa
Doğumdaki huıduıt bölgelerinin ihınal edİE"
dİğİne ve içinde bulunduğu sıkıntılı duru
lma dair demeci
561563
— Manisa Milletvekili Mustafa OkW,
kuru ÜBÜınaün kunatuknaaı ve ihracı konu
sunda gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Anayasanın 89 neu maddesi uya
rınca Ticaret ve Tarım, bakanları hak
kında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle
5358
Kâmran Bvliyaog'lu (Sanüsun) - İs
tanbul Milletvekili Necdet Uğur'un, Siya
sal Bilgiler Fakültesi taüöbe yurdunda
cereyan eden olaylara ve emniyet kuv
vetlerinin tutumuna .ve Antalya Millet
vekili Hasan Afeçahoğlu'nun, aynı olay
larda öğrencilerin ve Siyasal Bilgiler Fa
kültesi Dekanı Prof, Cahit Talas'ın, dav
ranış ve beyanlarına dair demeçleri münasebatîyle
244

Turban Feyrittğlu (Kayseri) • Piyasa
daki fiyat artışlarını önlemek ve hayat
pahalılığına -bir çare bulmak mafksadiyle
ve hayat pahalılığını önlemek için almıması gerekK kanuni, idari, iktisadi ve
imali tedbirleri inceleyip fcesbit etmek üaere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergeler münasebetiyle
174,175 317.6,177

— TürîdyeVîe son günlerde görülen
aşın, yıkıcı ve bölücü faaliyetler hakkın
da kendi demeci.
459:465
— Yıkıcı faaliyetler, silâhlı çatışma
lar ve anarşi yaratan olaylarla ilgiSi;
8/10 sayılı genel görüşme önergesinin
takdimen ve öncelikle görüşülmesine dair
önerge münasebetiyle
168rl70

Hasan Ali Gtilcam (Antalya) - Su ürün
leri kanunu tasansı münasebetiyle
79
Faal Güleç (Adana) - Kars Milletveki
li Turgut Artaç'ın; Doğu'daki hudut böl
gelerinin ihmal edildiğine ve içinde bulun
duğu sıkıntılı duruma dair demeci ve Ta
rım Bakanı tlhami Ertem'in cevabı müna
sebetiyle
563
Turgut Güle* (Bayındırlık Bakanı)
(0. S. ıBolu "üyesi) - Niğde Milletvekili
Mevlüt Oeakcıoğlu'nun, Kırşehir'i' Niğde'
ye bağlıyacak yolun yapımının durdurul
ma sebebine dair sözlü sorusu münasebe
tiyle
486

— Siirt illetvekili Âdil Yasa'nın, Siirt'e
bağlr Eruh ve Şırmak yolu ile bucak mer
kezlerine yapılacak yollara ve sarf edilen
paraya dah* sözlü sorusu münasebetiyle 474:475
— Sürt Milletvekili* Âdil Yasa'nın, Si
irt - Şirvan - Pervari yolu ile, bu ile bağlı
Bidar Elektrik Santralinin yapımına ve
sarf edilen paraya dair sözlü sorusu müna
sebetiyle
476 477
— Sürt Milletvekili' Mehniet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına
dair sözlü sorusu münasebetiyle
484
— Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, Kayseri1 - Sivas karayolunun gü-

-

40

Sayfa

Sayfa

zergâh değişikliğine ve bu yolun asfaltlan
masının n« zaman' yapılacağına dair sözlü
sorusu münasebetiyle
482:483

lunduğu' sıkıntılı duruma dair demeci ve
Tarım Bakam Ilhanıi Ertem'in cevabı mü
nasebetiyle
562
— Zonguldak Trafik Teşkilâtı ile Şo
förler Derneği' arasında çıkan ihtilâf mü
nasebetiyle
40:41
M. Kemal Güneş, '(Kırşehir) - TRT nitı
yayınladığı «Köye doğru» ve «Olayların
içinden» programına dair gündem dıgı de
meci
330:333

Ali Rıza Güllüoğlu (Adana) - tşçi mes
kenleri ve sigorta hastaneleri konularında
gündem dışı kendisinin konuşması
39:40
Ahmet Güner (Zonguldak) - Kars Mil
letvekili Turgut Artaç'm; Doğudaki hudut
bölgelerinin ihmal edildiğine ve içinde bn-

H
Hayrettin Hanağası (Elâzığ) • istan
bul Milletvekili Necdet Uğur'un, Siyasal
Bilgiler Fakültesi Talebe Yurdunda cere
yan eden olaylara ve emniyet kuvvetleri
nin tutumuna ve Antalya Milletvekili Ha-

san Akçalıoğlu'nun, aynı olaylarda öğren
cilerin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Deka
nı Prof. Cahit Talas'ın davranış ve be
yanları münasebetiyle
239

Hilmi İşgüzar (Sinop) - 22 . 3 . 1926
tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair

Kanunun 21 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle
388

İhsan Kabadayı (Konya) - Manisa Mil
tutumu hakkındaki gündem dışı demeci
letvekili Mustafa Ok'un, kuru üzümün
münasebetiyle
336
kurutulması ve ihracı konusunda gereken
Doğan Kitaplı (Samsun) - Bâzı İktisa
tedbîrleri almadıkları iddiasiyle Anayasa
di Devlet Teşekküllerinin " sermayesinin
nın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve
artırılması hakkında kanun tasarısı mü
Tarım bakanları hakkında bir gensoru
nasebetiyle
224:225,372:373
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 42:46
— Su ürünleri kanunu tasarısı müna
sebetiyle
60,61,95
Gıyasettin Karaca (Erminim) - Erzu
rum ilinin bâzı sorunları münasebetiyle 160:161
Mehmet Nuri Kodamanoğlu (Niğde) Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu (Niğ
Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1966,
de) - Zonguldak Milletvekili Bülent Ece1967 ve 1968 yılları hesap işlemleriyle bi
vit'in, son gençlik olayları ve Hükümetin
lançoları münasebetiyle
576:577

M
Haldun Menteşeoğlu (İçişleri Bakanı)
(O. S. Muğla Üyesi) - istanbul Milletve
kili Mehmet Ali Aybar'm, son günlerde
meydana gelen olaylar karşısında Hükü
metin tutum ve davranışı konusunda Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince Başba
kan, içişleri ve Ulaştırma bakanları hak

kında bir gensoru açılmasına dair-önergesi'
münasebetiyle
278:283
— İstanbul Milletvekili Necdet Uğur'
un, Siyasal Bilgiler Fakültesi- Talebe Yur
dunda cereyan eden olaylara ve emniyet
kuvvetlerinin tutumuna ve Antalya Millet
vekili Hasan Akçalıoğlu'nun, aynı olaylar-
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da öğrencilerin ve Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Dekanı Prof. Cahit Talas'm davranış
ve beyanlarına dair demeçleri münasebe
tiyle
242:249
Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar) •
Kendisinin zirai mücadele ilâçlarının pi
yasada bulunmaması sebebiyle üreticilerin
güç duruma düştüğüne dair demeci
258
— MîHî aşiretimizi ve beklenme îhtih
yaoımraı temelden tahrîbeden, diğer haytvan hastalıklarmda olduğu ıgibi «sığır ™-

-basında da gerekli ve etkili tedlbirleri al
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 mcu (mad
desi uyarımca Tanım ve içişleri (bakanları
•hakkında bir gensoru açılmasına dair ken
di önergesi münasebetiyel
8:17
— Su ürünleri Bcan-umm tasansı mÜna^
seibetiyle
4O:<tt,08£B
Baha Müderrisoğ'lu (Konya) -22.3,1K>İ
•tarih -ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair
Kanunun 21 nei maddesinin. değiştirilmek
sine dair kanun tasarısı münaselbeltdyle
391

Mevlttt OcakçıoğİTi (Nîğıde) - Basın
«ujglarînı d a içime alan fbrr genel af kanu
nunun 'çıkarılması ıgereMerine dair
4,:5
— Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yo
lum yapımının d u r d u r ı â m a selbebine dair
sözlü sorusu ve Bayındırlık Bakanı Tur
gut 'GKilezln cevabı münasebetiyle
496:4#7
Mustafa Ok (Manisa) . K a r s MilletveMli T u r g u t A r t a e ' m ; -Doğuldaki «hudut
(bölgelerinin ihmal edildiğine-ve içinde bu
l u n d u ğ u -sıkıntılı duruma dair demeci v e
Tarım Bakanı Hhami EKtemln cevabı mü
nasebetiyle
563,5!6!3
— Kuru ünümün kurutulması ve iihraıcı
konusunda gereken tedbîrleri almadıfklan
iddiasiyle Anayasanın 89 n>cu maddesi
uyarınoa Ticaret -ve Tarım bakanları halk»
Ikmda 'bir gensoru aıçılmasma dair (bendi
önergesi münasebetiyle
28?35,&l,5i&
Nurettin Ok (Çanları) - Yıfkıeı faali
yetler, silâhlı çatışmalar ve anarşi yaratan
olaylarla ilgili; 8/10 sayılı -genel görUşme

önergesinin takdimen ve önıeeliMe gwrüŞÜl'mesine dair önerge miimtasebetiyle 170:111
Orhan ©kay (Konya) - îsbanlbul Mil
letvekili Necdet Uğur*un, Siyasal Bilgiler
Fakültesi talebe yurdunda cereyan eden
olaylara ve 'emniyet kuvve/Merinin tutumu1na ve Antalya Milletvekili Hasan Akçalı^
-oğhı'mum, aynı olaylardıa Öğrencilerin ve
Siyasan Bilgiler FalküıÜbesi .Dekanı Prof.
Calhit Talas'm davran^ ve beyanlarına
dair demeçleri münaselbetîyle
344
— Kırşehir Milletvekili 'Mustafa Ke•mal Güneş*in>, TBT nin yayınladığı «Köye
doğru» ve «olayların isçinden» programıma
dair gündem dışı demeci müinaselbıetisyle
3313
Nebil Oktay (Siirt) - Kendisinin ula
ğıma kapalı olan Siirt yollarına dair söz
lü sorusu ımünaseibetiyle
464:485
Kemal Okyay (Kant) - Bâzı IkJtiaadü
Devlet Teşekküllerinin sermayesinin artı
rılması Ihaikkımda kanun tasarısı münaseIbdtiyle
227#78

îbrafeim Oktem (Bursa) - Kırşehir Mi^
lettveküi Mustafa Kemal Güneş'im, TRT
nin yayınladığı «Köye doğru* ve «olayStann içinden» programına dair gündıem
dugı demeci m/ünaselbetiyle
331
-— Zonguldak Milletvekili Bülent Beevlt J in, son gençlik olayları ve Hükümetin
tutumu hakkındaki gündem dışı demeci
münasebetiyle
339,339
özer ölçmen (Konya) - Eyktriğim ve

yakıt ikmalinin Otesillmeısi yüzümden 23
Analık 1970 tarihinden beri Ankara Çi
mento Fabrikasının üretimim durduranan
siyle meydana 'gelen millî değer kayfbınıa
dair
r&:6
Mustafa Vedat önsal (Sakarya) • Baş
kanlık Divamndaki açık üyelik Beeîmi mü
nasebetiyle
2813
— 1970 yrh Bütçe Kanununıa Jb-aglı oe*•vellerde d>eğişifldmk yapflımsıeı halkkındıaM
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Haydfer Özalp (Niğde) - Piyasadaki
fiyat artışlarını önlemek ve 'hayat pahalı
lığına 'bâr çare (bulmak <mıaksadiyle ve (ha
yat palhalılığını önlemek için alınması ge
rekli kanuni, idari, iktisadi ve maalî tedbir
leri inceleyip t-e^bit etmek üzere, Anayasa
nın 38 neî ımaddesi uyanınca (bir 'Meclis
araştırması yapılmasına dair önergeler
•mıünaselbelttîyle
177

Sayfa
Şinasİ öadenoğfln (Ankara) . Kars MüUetvekili Turgut Arttase'm.; Doğu'daki hwdult /bölgelerinin îhmal ediBdiğine ve îein1•de (bulunduğu sıkıntılı duruma 'dair deme
ci ve Tarım Bakanı İHhamî Ertem'm oevaibı münasebetiyle
803
ITurlıan özgüner (tgd) - Bâzı İktisadi
Devlet TeşekkMerinıin sermayesinin arttı
rılması hakkındaki •kanuni tasaraıeı müna
sebetiyle
B71:3?iB
— Istanlbuil MilIıeöv€İkîli Necdet Uğur'un, Siyasal Bilgiler Fakültesi talelbe yur
dunda cereyan eden olaylara ve emniyeıt
kuvvetlerinin tultumuma ve AnttaJya Mil
letvekili Hasan AkçaİMğlu-'nun, aynı olay
larda öğrenıeMerin ve Siyasal Bilgiler Fa
kültesi Dekanı Prof. Cahit Talas'rn davra
nış ve (beyanları münıasebeftryle
240
— tsbanibuî Milletvekili Reşit Ülker'
in, «EJmıinisuların zararlarının giderilımıesi
'hakkında'ki kanun teMlfi» min (havale
olunduğu komisyonlardan! alınacak 8 er
üyed>en kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi mlüna&elbeffciyle 2Ü6,
017
ı-^- Sn ürünleri banunm tasarısı mün-asdbetiyle
82,810 =07,00 M JE& m,W :Ö7
— 2S . 3 . mm .tarih ve 7189 sayılı
Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nıci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
(tasarısı münaselbötiyle
'
387
Müanü Özkan (Hatay) . îsftanlbul Mil
letvekili Reşit Ülker'im, «Eoıinsuitarın za
rarlarının giderilmesi hakkındaki kamun
tekTiıfL» nin havale olunduğu komisyonlar-ı
dan alınacak 8 er üyeden kurulu bir Geçi
ci Komisyonda görüşülmesin* dair önerıgesi münasefbetiyle
301
Hakkı özkazanç (Maliye Bakanlığı
lıKsteşar Muavini) -ttSTOyıiı Bütçe Kanunuma bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
(ması hakkındaki kanun' tasarusı münase
fbetiyle
306

Ömer Faruk fîanaç (Elâzığ) - lataribul
Milletvekili Mehmet Ali Ayfbar'm, «an
rgünılerde meydana gelen olaylar konusun-

da Hükümetin tültum. ve davranışı karsı
sında Anayasanın! 89 n«u maddesi gereğin
ce Barbakan içişleri r e tlagıtroma bakan-

ıkanun tasarısı 'müntaselbe'fciyle
367
— dstanfbul Milletvekili Mehmet Ali
Ayfbar'nı, son günikırde 'meydana geden
olaylar karşısında Hükümettin tutomıı ve
davranışı konusunda Anayasanın' $9 men
maddesi gereğince Barbakan, içişleri ve
Ulaştırma Ibakanları^haikkında lt»r rgensoru
açılmasına dair önertgesi mftinaselbetiy'le
273
— istanbul IMHletvekai Rept Üifcer'in, #Emıinsulann sararlarının gideriftmiöd
hakkındaki kanun teMifi» min havale
olunduğu komisyonlardanı ^alm-aıealk 8 er
üyeden kurudu bir ıG-eçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair iönengesi nılüln'aselbetfiyle 200,
205307,214:^5,219
Mesut Hulki önür (Çanakkale) - î«(fcanlbul MiMetvekili Necdet Uğur'un, Siya
sal B%iler Fakültesi talebe yurdumda ce
reyan eden olaylara ve emniyet Ikufvvelt.terinim tutumuna T^e Anlfcalya Miltebv^küi
Hasan Aktçalıoğllu'hun, aynı olaylarda öğ
rencilerin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekanı Protf. Cahit Talaıs'un davranış ve
(beyanları miünasefbetiyle
336,267
— Uşak Milletvekili Adil Turan'uı, öğ
renci yurtlarında WkufbuHıan -olaylar ve
fbunlann doğurduğu huzuKisıMuklar konu
sunda gündem dışı demeci m'ünas^fbetiyle
77
— Yıkıcı faaliyettiler, öiîâhlı çatışmalar1
ve anarşi yaratan olaylarla ilgili, 8/10 sa
yılı genel görüşme önergesinin tafedimen
ve öncelikte ^örüşüîmesine dair önerge
.münasebetiyle
lo7,I68
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lan hakkında (bir gensoru açılmasına dair
•önergesi münasebetiyle
375 Ö7S
İM. Nurettin Sandıkçıoğlu (Balıkesir) .
Su ürünleri kamunu tasarısı nı!üna9eT>eti|yle 82
ttevat Sayın (Edirne) - 670 sayılı Ka
nunla değdik 54314 saydı T. O. KmeMî
Sandığı Kanununun D2 nei maddesine Ibir
fıkra aklenanösinte dair kanun teklifi münasabetiyle
57Ö
ı— Su ürünleri kanunu (tasarısı mu*
nasetoetiyle
<81:8B
Mehmet Seydibeyoğhı (Kastamonu) •
îstanlbul Milletvekili Necdet Uğur'un, Si
yasal Bilgiler Fakültesi talebe yurdunda
cereyan eden olaylara, ve emniyet kuvvet
lerinin tulumuna ve Antalya Milletvekili
Hasan Akçalıoğlu'nun, aynı olaylarda öğ
rencilerin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekanı Prof, Cahit Talas'ın davranış ve
beyanlanna dair demeçleri münasebetiyle 243
— Kastamonu ilinin ekonomik ve sos-

Sayfa
yal sorunları münasebetiyle
156:160
İsmet Sezgin (Gençlik ve Spor Saka
nı) (Aydın) - Bitlis Milletvekili Kenan
Mümtaz Akışık'ıh, Millî Savunma Bakanı
Ahmet Topaloğlu'nun 29 . 11 , 1971 günü
Genel Kurulda yaptığı konuşmayla ve
Doğu - Anadolu'nun sorunlariyle ilgili de
meci münasebetiyle
558:560
Osman Soğukpmar (Ankara) - İstan
bul Milletvekili Necdet Uğur'un, Siyasal
Bilgiler Fakültesi talebe yurdunda cere
yan eden olaylara ve emniyet kuvvetleri
nin tutumuna ve Antalya Milletvekili Ha
san Akçalıoğlu'nun, aynı olaylarda öğ
rencilerin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi De
kanı Prof. Cahit Talas'ın davranış ve be
yanları münasebetiyle
241,244,244,245
Şemsettin Sönmez (Eskişehir) - 22.3.1926
tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair
Kanunun 21 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle
391

Kâmdl Şahhıoğlu (Manisa) - Ege ekieâ
tütün piyasası açılırken göz önünde tu
tulması gereken hususlar münasebetiyle
2:4
Ahmet Şener (Trabzon) - İstanbul
Milletvekili Reşit Ülker'in, «Eminsulaırın
zararlarının giderilmesi hakkındaki kanun
teklifi» mn havale olunduğu komisyon
lardan alınacak 8 er üyeden kurulu bir

Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
Önergesi münasebetiyle
213:214
— Su ürünleri kanunu tasarısı müna
sebetiyle
59 =60,64,67,79,83:84,97,99,99
— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevitln, son gençlik olayları ve Hükümetin
tutumu hakkındıaki gündem dışı demeci
münasebetiyle
339

V«fa Tanır (Konya) - Piyasadaki fi
yat artışlarını önlemek ve hayat pahalılı
ğına bâr çare bulmak raaksadiyle ve ha
yat pahalılığını önlemek için alınması ge
rekli kanuni, idari, iktisadi ve malî ted
birleri inceleyip tesbit etmek üzere, Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dadr önerge
ler münascebetİyle
177,182:184
— Yıkıcı faaliyetler, silâhlı çalışma
lar ve anarşi yaratan olaylarla ilgili 8/10
sayılı genel görüşme önergesini takdimen
ve öncelikle görüşülmesine dair Önerge
münasebetiyle
162:163,163,171,190
Mustafa Tayyar (Bursa) - 670 sayılı
Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. Emek-

li Sandığı Kanununun 12 nci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
münasebetiyle
569:570
Naime İkbal Tokgöa (İstanbul) • İs
tanbul Milletvekili İlhan Egemen Darendelioğlu'nun, Almanya'daM işçilerimize
yapılmakta olan propagandalara dair gün
dem dışı demeci münasebetiyle
335
A. Turgut Topaloglu (letanbul) • Af
yon Karaıhisar Milletvekili Süleyman
Mutlu*nun; millî servetimizi ve beslenme
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer
hayvan hastalıklarında olduğu gibi sığır
vebasında da gerekli ve etkili tedbirleri
almadığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu
maddesi uyarınca Tarım ve İçişleri ba-

— 44Sayfa
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maddesi gereğince Başbakan İçişleri ve
•kanlan hakkında bir gensoru açılmasına
dair önergesi münasebetiyle
17 Ulaştırma bakanları hakkında bir gensoru
açılmasına daiir önergesi münasebetiyle
266
Ahmet TopaloğltL (MIH Eğiftim Sa
— İstiklâl Savaşı gazilerine verilen ma
unanı) (Adana) - Kastamonu Milletvekili
dalyalar münasebetiyle
329,343
Hasan Tosyalı'nm, İstiklâl Savaşı gazile
— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzirine verilen madalyalar hakkında gündem
dışı demeci münasebetiyle
329:330 oğlu'nun Türkiye'de son günlerde görülen
aşın, yıkıcı ve bölücü faaliyetler hakkın
— .Zonguldak Milletvekili Bülent Eceda demeci münasebetiyle
464
vit'in, son gençlik olayları ve Hükümetin
Âdil Turam (Uşak) - Kendisinin etiket
tutumu hakkındaki gündem dışı demeci
münasebetiyle
338:340 li satış sistemi ve uygulanmasının iyi ya
pılmaması sebebiyle halkın zarara uğradığı
Turgut Topaloğlu (Adana) - İstanbul
na
dair kendi demeci
257:258
(Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın, son
— öğrenci yurtlarında vukubulan olay
günlerde meydana gelen olaylar kargısın
lar ve bunların doğurduğu huzursuzluklar
da Hükümetin tutum ve davranışı konu
münasebetiyle
76:78
sunda Anayasanın 89 neu maddesi gere
— 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maa
ğince Başbakan İçişleri ve Ulaştırma ba
rif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci mad
kanları hakkında bir gensoru açılmasına
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
dair önergesi münasebetiyle
271:272
sı münasebetiyle
381:384,392:393
Muştala Kemal Topçular (Kastamo
Enver Turgut (Kayseri) - Memur -iş
nu) - Afyon Karahisar Milletvekili Süley
çi ayırımı hususunda çıkarılan genelgele
man Mutlu'nun, millî servetlerimizi ve
rin yarattığı huzursuzlukların biran önce
beslenme ihtiyacımızı temelden tahribegiderilmesine dair kendi demeci
465:466
den, diğer hayvan hastalıklarında olduğu
gibi sığır vebasında da gerekli ve etkili
Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) - Af
tedbirleri almadığı iddiasiyle Anayasanın
yon Karahisar
Milletvekili Süleyman
89 ncu maddesi uyarınca Tarım ve İçişle
Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme
ri bakanları hakkında bir gensoru açılma
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer
sına dair önergesi münasebetiyle
24:25 hayvan hastali'kları<ndan olduğu gibi sı
Hasan Tosyalı (Kastamonu) - Bâzı İk
ğır vebasında da gerekli ve etkili tedbir
tisadi Devlet Teşekküllerinin sermayesinin
leri almadığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu
artırılması hakkında kanun tasarısı müna
maddesi uyarınca Tarım ve İçişleri ba
sebetiyle
226 kanları hakkında bir gensoru açılmasına
— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali
dair önergesi münasebetiyle
20:24
Aybar'ın, son günlerde meydana gelen
— Kayseri 11 Genel Meclisi Daimî En
olaylar karşısında Hükümetin tutum ve
cümen üyelerinin seçiminde meydana ge
davranışı konusunda Anayasanın 89 neu
len olaylar münasebetiyle
233:235

u
Fahri Uğrasıaoğlu (Ufak) - İstanbul
Milletvekili Necdet Üğur'un, Siyasal Bil
giler Fakültesi talebe yurdunda cereyan
eden olaylara ve emniyet kuvvetlerinin tu
tumuna ve Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu'nun, aynı olaylarda öğrencilerin
ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof.
Cahit Talas'ın davranış ve beyanları mü
nasebetiyle
236

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, «Brainisuların zararlarının giderilmesi
hakkındaki kanun teklifi» nin havale
olunduğu komisyonlardan alınacak 8 er
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi münasebetiyle 212:
213
— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı
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Kanunun 35 nei maddesi ile değiştirilen 14
Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 79 ncu maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle
597 ^599,605:606

Hayrettin Uysal (Sakarya) - Adapazannda Pazar günü yapılan Öğretmen mitin
gi sırasında saldırıya uğrayan öğretmienler
münasebetiyle
468:47Ö
— Kırşehir Milletvekili Mustafa Kemal
Güneş'in, TRT nün yayınladığı «-Köye doğ
ru» ve «Olayların içinden» programına daİT
gündem dışı demeci münasebetiyle
333

— Yalova Kaplıcaları İşletme İdare
sinin 1966, 1967 -ve 1968 yılları hesap iş
lemleriyle bilançoları münasebetiyle 578,578,
579,679,579,585
— 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı 'Maa
rif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nei mad
desinin değiştirilnvesine dair kanun tasarı
sı münasebetiyle
384:385
— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali
Aybar'ın, son günlerde meydana gelen
olaylar karşısında Hükümetin tutum ve
davranışı konusunda Anayasanın 89 nen
maddesi gereğince Başbakan İçişleri ve
Ulaştırma bakanları hakkında bir gensoru
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 272:273
— Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe
Yurdunda cereyan eden olaylar, Emniyet
kuvvetlerinin tutumu ve Antalya Millet
vekili Hasan Akçahoğlunun, aynı olaylar
da öğrencilerin ve Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Dekanı Prof, Cahit Talas'ın davranış
ve beyanları münasebetiyle
235:239

Reşit Ülker (İstanbul) - İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, «Emdnsulann za
rarlarının giderilmesi hakkındaki kanımı
teklifi» nin havale oIuwduğu komisyonlar
dan alınacak 8 er üyeden "kurulu bir ge
çici (komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi münasebetiyle
213
— Kırşehir Milletvekili Mustafa Kemal
Güneş'in, TRT nin yayımladığı «Köye doğ
ru» ve «Olayların içinden» programına
dair gündem dışı demeci münasebetiyle
331
— Piyasadaki fiyat artışlarım önlemek
ve hayat pahalılığına bir çare bulmak maksadiyle ve hayat pahalılığımı önlemek için
alınması gerekli kanuni, idari, İktisadi ve
malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek üzc-

Ali Rıza Uzuner (Trabzora) - Bâzı ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin sermayesinin
artürıiması ha&kunida kanun tasarısı müna
sebetiyle
225:226
Bahattin Uzunoğlu (Samsun) - İstan
bul Milletvekili 'Necdet Uğur'um, Siyasal
Bilgiler Fakültesi Talebe Yurdunda cere
yan ede'iı olaylara ve emniyet kuvvetlileri
min tutumuna ve Antalya Milletvekili Ha
san Akçalı o ğlu'nun, aynı olaylarda öğren
cilersin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi De
kanı Prof. Cahit Talas'ın davranış ve be
yanları münasebetiyle
238,241
— Kırşehir Milletvekili Mustafa AkKoy'uıı, Kırşehir ilinin imariyle ilgili de
meci münasebetiyle
197
— Uşak Milletvekili Adü Turan'ın, öğ
renci yurtlarında vukutbulan olaylar ve
bunların doğurduğu huzursuziu!klar konu
şumla gündem dışı demeci münasebetiyle
77

re, Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca
bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergeler münasebetiyle
187:190
— Su ürünleri kanunu tasarısı müna
sebetiyle
93,96
Ali Maki Üner (fcmir) - Manisa Millet
vekili Mustafa Ok'un, kuru üzümün kuru
tulması ve ihracı konusunda gereken ted
birleri almadıkları iddiasiyle Anayasanın
89 a*eu maddesi uyarınca Ticaret va Tarım
balkanları hatkında bir gensoru açılmasına
dair önergesi münasebetiyle
48:49
Mustafa ttetündağ (Konya) • 22.3.1926
tarih ve 780 sayılı Maarif Teşkilâtına dair
Kanunum 21 nei maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle
389:390,39i
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Orhan Vural (Ordu) - lstanbuâ Millet
vekili Mehmet Ali Aybar'nı, son günlerde
meydana gelen olaylar karşısında Hüküme
tin tutum ve davranışı konusunda Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince Başbakan,
İçişleri ve Ulaştırma bakandan hakkında

bir gensoru açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle
277,277
J— Zonguldak Milletvekili Bülent Eccvit'in, son gençlik olayları ve Hükümetin
tutumu haikkındalki gündem dışı demeci
münasebetiyle
338,338,339,340

Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) - Bâzı İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin sernıayesmin
artırılması hakkında kanım tasarısı müna
sebetiyle
219:223,378:379
— İstanbul Milletvekili Necdet Uğur'un, Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Yur
dunda cereyan eden olayılar-a ve emniyet
kuvvetlerinin tutumuna ve Antalya Millet
vekili Hasan Akcalıoğhı'nun, aynı olaylar
da öğrencilerin ve Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Dekanı Prof. Cahit Taîas'm davranış
ve-beyanları münasebetiyle
241,241
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
«Emiasularım zararlarının giderilmesi hak
kındaki kanun teklifi» nin havale olundu
ğu komisyonlardan alınacak 8 er üyedeaı
kurulu bîr geçici komj»yonda görüşülme
sine dair önergesi münasebetiyle
205,207 r210,
217:218
— Kars Milletvekili Turgut Artaç'ıu,
Uoğu'daki hudut böigelerinin ihmal edildi
ğine ve içdntlu bulunduğu sıkıntılı duruma
dair demeci ve Tarım B.akaııı llhaımi Er
temin cevabı 'mıünasebetî|yle
564
— Su ürünleri kamunu tasarısı müna
sebetiyle
S, 85:86,91
— Yıkıcı faaliyetler, «ilâhlı çatışmalar
ve anarşi yaratan olaylarla ilgili, 8/10 sa
ydı genel .görüşme önergesinin takjd'imen ve
öncelikle görüşülmesine dair önerge mü
nasebetiyle
164:166
Möhmet Yardıma (İstanbul) • 22.3.1926
tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair "
Kanunum 21 nei maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle
392,393,396:397
Adil Yaşa (Siirt) - Siirt'e bağlı Eruh
ve Sımak yolu ile bucak merkezlerine ya-

pılaca'k yollar ve sarf edilen paralar mü
nasebetiyle
475:476
— 'Siirt Şirvan - Pervari yolu ile, !bu ile
bağlı Bidar Elektrik Santralinin yapımına
ve sarf edi'ksn paraya dair kendi sözlü so
rusu ve Bayındırdık Bakanı Turgut Gülez'in cevabı münasebetiyle
477:479
Nuri Çelik Yazımoğlu (Çankırı) - İs
tanbul Milletvekili Necdet Uğur'un, Siyıasal Bilgiler Fakültesi Talebe Yurdunda
cereyan eden olaylara ve emniyet kuvvet
lerimin tutumuna ve Antalya Milletvekili
Hasan A'kçalıoğlu'num, aynı olaylarda Öğ
rencilerin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekanı Prof. Cahit Talas'ın davranış ve
beyanları münasebetiyle
241,241,242,242,
244,246,246,247,247
— Lttyasadaiki fiyat artışlarını önlemek
ve hayat pahalılığına .bir çare bulmak uuakeadiyle ve hayat pahalılığını önlemek için
ahnııjıası gerakli kanuni, idari, Üktî&adi ve
imali tedbirleri .inceleyip tesbit etmek üze
re, Anayasanın 88 nei .maddesi uyannea
bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergeler münase betiyi e
181,184:187
— 22.3.1926 tarih ve 789 sayılı Maarif
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nei maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
münasebetiyle
395:396
— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, son gençlik olayları ve Hükümetin
tutumu hakkındaki gündem dışı demeci
münasebetiyle
339
iHiiseym Yenipınaır (Tunceli) - 22.3.1926
tarih ve 780 sayılı Maarif Teşkilatına dair
Kanunum 21 nei maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle
385:387,393:394
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Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman) - İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, «Eminsuların zararlarının giderilmesi hakkındaki
kanun teklifi» nfin 'havale olunduğu komis
yonlardan almacafe & c-r üyeden kurulu bir
geçici komisyonda görüşülmesine dair
Önergesi münasebert^yle
21fi
Lefoit YurdoğTu (İstanbul) - İstan
bul Milletvekili Necdet Uğur\ııı, Siya
sal İMlg'iIer Fakültesi Talebe Yurdumla
cereyan eden olaylara ve omniyet kuvvet
lerimin tutumuna ve Antalya Milletvekili
Hasan Akçalıoğlu'num, aynı ola.ylard.a oğ-

renöilerin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekanı Prof. Cahit Talas'm davranış ve
'beyanlarına dair demeçleri münasebetiyle 243,
245
— Kars Milletvekili Turgut Artanın,
Doğu'daki hudut bölgelerinin ihmal edildi
ğine ve içinde bulunduğu sıkıntılı tluruma
dair demeci ve Tarım Bakanı îlha-ıııi Ertem'in cevabı münasebetiyle
562,502
— Kırşehir Milletvekili Mustafa Kemal
Güneş'in, TRT niu yayınladığı «TCoye ıdoğru» ve «Olayların içinden» programına dair
gündem dışı demeci münasebetiyle
331,332

•••?

?-•-*'

•<*>••

