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MECLİSİ

TUTANAK

DERGİSİ

CiLT: 13
6 . 4 . 1971 tarihli 91 nci Birleşimden
2 . 6 . 1971 tarihli 106 ncı Birleşime kadar

1971
T. B. M. Meclisi Matbaası

Fihrist
BAKANLAR KURULU

Sayfa

Sayfa
— Devlet Plânlama Teşkilâtının bün
yesindeki bir daire ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı bünyesindeki bir şubenin Dış
Ekonomik ilişkiler Bakanlığına bağlanıımasmm uygun görüldüğüne daİT Cumhur
başkanlığı tezkeresi

431

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Sağlıik ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân

Akyol'a Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan'ın vekillik etmesi
195
—ı Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri
Bakanı Osman Olcay'a Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'm vekil
lik etmesi
124:630
— Vazife ile yurt dışına 'giden |M!illî
. Savunma Bakam Ferid Melen'e Adalet
Bakanı İsmail Arar'm vekillik etmesi
630

ÇEŞİTLİ İŞLER
— Grup BaşkanıveMllerinin, Pazartesi
günleri hacim itibariyle büyük tasarı ve
tekliflerinin, Çarşamba günleri sorularla
genel görüşme ve araştırmaların, Perşem
be ve Cuma günleri de önemleri ve sıraları
Başkanlıkça tesfbiit odunaıcalk tasarı ve
tekliflerin, görüşülmesine dair önergesi

632

— Grup Başkanvekillerinin, yalnız ka
nunları görüşmek üzere Genel Kurulun

Perşembe günleri de toplantı yapmasına
dair önergesi.
242
— Grupıl ar Başkan vekili erinini, Genel
Kurul çalışmalarına 26 . (5 . 1971 Çarşam
ba günıünden 31 . 5 . 1971 Pazartesi günü
saat 15,00 e kadar ara verilmesine dair
önergesi.
584
— Son aylarda yurt içinde vukubu
lan depremlerde canlarını kaybedenler
için yapılan saygı duruşu.
583 :584

DEMEÇLER
— Devlet Bakam ve Başbakan Yar
dımcısı Sadi Koçaş'm, Bundur İM ve dolay
larında vukubulanı deprem felâketti hak
kında gündem dışı demeci.
326:328
— Devlet Balkanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sadi Kofçaş'ın, Burdur İli ve do
laylarında vukubulan deprem felâketi

hakkında ilk konuşmasını tamamlayıcı de
meci.
428:430
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Türkân Akyol'un, Bingöl ve çevresinde
vukubulan deprem felâketi ve yapılanı
yardımlar hakkında gündem dışı demıeci 581:
583
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GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ
Sayfa
— Adana Milletvekili Kemali Satır,
Konya Milletvekili Orhan Okay ve Maraş
Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Ibugüne
kadar uygulanmakta olan yalbaracı serma
ye
politikasının
somut
sonuçları
nı
değerlendirmek
yabancı
serma
ye yatırımlarının doğal kaynaklarımız
üzerinde çeşitli aılanlarda meydana ge
tirdiği fayda ve zararları teslbit etımek ve
Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı ya
bancı sermaye polot'ikası hakkında 'bilıgi
edinmek maksadiylıe Aiıayasaniû 98 ncî
maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergeleri (ı8/2, 8/34, 8/3(6) 11216:

106

Sayfa
— Maraş MMetivekili îbraJhim öztürk'ün, Türkiye'de turizm politikası ve turiz
min ulusal ekonomiye katkıısı (hakkında
Anayasamın 88 nci maddesi uyarınca 'bir
genel görüşnie açılmasına dair önergesi
(8/37)
334:3815
— TJışak Milletvekili Fahri Uğrasnzoğlu'nun, Anayasa Mahkemesi karan üzeri
ne 9 Temmuz lı9'7ll tarihinde öğretim çalış
malarına ıson vermesi gereken özel yüksek
okulların bir çözüme ıbağlanalb'ilmesi için
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
genel görüşme açılmasıma dair önergesi

C8/3İ5)
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KANUNLAR
No.
Cilt Sayfa No.
1400 — Türkiye Büyük Millet Meclisi
- üyelerine verilecek avanıs hakkın
da Kanun
1'2 660,
'615/643 £m,m7:658/0712/6BÖ,7O!l:704
'1401 — Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ne^
1404
ıticesi ölüme ve yaralanmaya selbeIbiyet vermekten hükümlü 1940
doğumlu Eimin oğlu Eliften doğ
ma Asıslb. Kd. Baş. Çvş. Ceylân
Kökten hakkında özel af Kanunu 4 5*60
1405
13 47,
337,'506;5Ö7,5'6a.:5!62
1140(2 — Sıkıyönetim Kanunu
13
4,
'ia2.,2(10i:;2(37v34l2:1313
1409 — İstanbul Teknik Üniversitesi
kuruluş kadroları Kanununa ek
Kanun.
3 174
7

Cilt Sayfa
,12 77:
81
13 4,
1325,501:5153
— Üstü onbaşıya fiilen taarruzdan
hükümlü 119416 doğumlu Melhmetoğllu Şeriıfetâen doğma Haüil Çe
lik hakkında özel af Kanunu
4 '5160
12 1194,

vasim mr &B2 m&
— Tedbirsizlik ve dikkatsizlik netieesi ölüme selbelbiyet vermekten
hükümlü 1947 doğumlu Hiüseyinoğlu Gülsüm'den doğma öğretmen
Osman Nuri Vural hakkında özel
af Kamunu
4 77fr
112 47,
'337,5016:5Ö7,062

KOMiBYON KURULMASI VEYA HAVALELER
— Afyon Karalhisar Milletvekilli Rıza
Çerce!'i*!, 2/381 esas sayılı kanuni teklifi
nin, ihavaile olunduğu komisyonilardan
4 er üye alınarak (bir 'geçici komisyonda
görüllşüljmesi!
— Hatay Milletvekili) Hüsnü Özkan
(ile Afyon Milletvekili Rıza Çerçel'in 2/462
•esals ısayılı IkaniMi teklifinin, havale oflun-

98

duğu komisyonlardan 4 'er üye aihmıaraık
bir geçici komisyonda görüşülmesi
— İçişleri Koımisyonu Başkandığımın,
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ille
Kastamonu 'Milletvekili Hasan Tosya
lı'nm, 926 sayılı Kamumun 14 mcü mad-.
idesi ile 168 nci .maddesinde bahis ko
nusu edilen ek 4 sayılı cetvelde değisik-

93

Sayfa

Sayfa
dıik yapıhnıasıma dair kanun teklifinin, aynı
(konudaki kanun
t-asarısını görüşmek
üzere kurulan Geçici Komisyona hava
lesi
478
— Millî Savunma Bakam Ferid Me(len'in, 926 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı
muaddeller eklenmesi halkkındaki kanuaı
tasarlısının havale olunduğu komisyonlar
dan seçilecek 5 er 'üyeden (kurulu bir
Geçici Komisyonda görüşül'meısi
197:198

— MiMî Savunma BaJkanı Ferid Melen'in, Sıkıyönetim kanunu tasarısının
havale edildiği komisyonlardan 3 er üye
alınmak suretiyle bir Geçici Komisyonda
görüşülmesi
10
— Tarım Komisyonu Başkanlığının,
Bursa Milletvekili Kasum önadım ve 10
arkadaşımın, ıSüt • Endüstrisi kuruluş: ka
nunu teklifinin, aynı ıkonudakd tasarıyı
görüşmeik üzere kurulan Geçici Komisıyona havalesi
*
93:94

MECLÎS AKiATŞrRMA ÖNERGELERİ
— Aldıyaman Milletvekili Kâımil Kırıkoğlu ile Konya Milletvekili Orhan
Okay'ın, yalbancı eeırmayendn Türkiye eko
nomisine etkilerini saptayabilmek ve ge
rekli tedbirleri almak üzere Anayasanın
88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis araş>tırması yapılmasına dair önergesi (10/74)
334

— İçel1 Milletvekili Ceilâl Kargılı'nın,
tarihî eser kaçalkçıllğmıın önlenmesi aimaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca

bir Mıeclils araştırması yapılmalsma dair
önergesi (10/15)
711:727
— İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, Mersin'in, Arslanköy bucağında,
1969 yılımda vukubulan kar felâketi se
bebiyle felâketzedelere konut yapımında'
yol'suziluk yapıldığı iddiasıyle esiki tımar
ve İskânı Bakanları Haldun Menteşeoğlu ile Hayrettin Nakiboğlu haklarında
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/73)
125:126

ÖNERGELER
— Afyon Karahisar Milletvekili Rıza
Çerçel'in, 2/381 esas ısayılı kanun tekli
finin, havale olunduğu ko'misyool'ardan
4 er üye 'alınarak bir geçici komisyonda
93
görüşülmesine dair önergesi (4/161)
— Ankara Milletvekili Mustafa Ke
mal Yıllmaz'ın, 2/503 esas sayılı kanun)
teklifinin, İçtüzüğün 36 nci maddesıiıne
göre, gündeme alınması hakkındaki öner
gesi (4/167)
198
— A. P. Grup Baş'kanvekil'1'erinin,
Pllân komisyonundaki gruplarına ait bir
fazıla üyeliğin boşaltılmasını temin için
İzmir Mületvekili Mustafa Akan'a ait
istifa dilekçesinin ekli olarak sunulduğu
na dair önergesi. (4/171)
032
— Burdur Milletvekili Nadir YavuzIkan'm, Maliye Komisyonundan çekildi
ğine dair önergesi (4/173)

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M.
Kemal' Yıllmaz'ın, Şehit Komando eri
Mevllût Meric'in annesine, eşine ve çocu
ğuna vatani hizmet (tertibinden aylık
bağlanmasına dair kanun teklifi ile An
kara Milletvekili M. Kemal Yılmıaz'ın
önergesi
325
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Kölker'in, 2/438 esıas numaralı ka
nun teklifini geri 'aldığına dair önergesi
(4/170-)
626
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun,
22 . 5' . 1961 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görü'şülmesine dair önergesi (6/6) 325

— 6
Sayfa
— Edirne Milletvekili Cevat Sayın'm,
Kitaplık Karma Komisyiomundan çekildi-'
ğine dair önergesi .(4/172)
— Erzurum.' Milletvekili Oevat önder'iıı, T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma; Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine dair önergesi. (4/162)'

689

125

— Eski Aımasya Milletvekili Nevzat
Şener'in, Dilekçe Karıma Komisyonu Genel
Kurulunun 1 .J . 1963 tarihli Haftalık
Karar cetvelindeki 399 ısayrh Kararın Geınel Kurulda, görüşülmesine dair önergeısi'
(5/2)
325
— Eski Maildin Milletvekili Talât
Oğuz'un, Dilekçe Kartıma' Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 4 . 1964 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 1494 ısayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi (5/4)
325
•— Eski ıSiirt Miletvekili Sürreyya
Öner, eslkil Amıaisiya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, leski Diyarbakır Milletvekilli Hil
mi Güldoğam ve İstanbul Milletvekili İlha
mı .Sancar'm, Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki/ 1316 salvılı Kara
rınım Genel Kurullıda görüşülmesine dair
önergesi (5/3)
325
— Grup Başlkaınivekillerinin, Pıaaartesi
günleri (hacim itibariyle büyük talsarı ve
tekliflerin, Çarşamlba ıgünılıeri ısoruftarla ge
nci görüşime ve aralştırmalların, Perşetmibeı
vo Cuma1 günleri de önemleri ve' sıraları
Başkanlıkça telslbit dlunacak tasarı ve teki
liflerin görüşjüllmıesine dair önergeısi
632
— Grup Baışfcanvckillerinin, yalana kanunllıarı görüşmek üzere Genel kurulun
Perşembe günleri de toplantı yapması
na dair önergesi.
242
— Gruplar Biaşikamvelkilllerinin, Genel
Kurul' çalışılmalarıma 2J6 . 5 . 1971 Çarşam
ba gününden 31 . 5 . 1971 Pazartesi günü
saat lö,00 & kadar ara veril'rmesine dair
önergesi,
584
— Hatay Milleıtlvekili' Hüsnü Özkan
ile Afyon Millıeıtivelkili Rıza Çengel'in,
2/462 esas sayılı kanun tefelininim havale
olunduğu komisyorilardan 4 ör üye alma-

Sayfa
rak bir geçici 'komisyonda görüşülimeııi'e dalir önergesi (4/160)
98
— İzmir Milletvekili İhsan Gürcan'ın,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar
Oetviöl'ilndelki 3659 sayılı Kararlın G'enel
KuruMa 'görüşüllrnesine dair önergesi (5/5)1 325*
— İzmir Milletvekili İhsan - Gürsan'm,
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karıma Hoımıisylomıı ile Maliye Komisyonu ü(yelli)kleründen çekildiğime dair önergesi. (4/168)
478
— Kastamıomu 'Milletvekili Mehmet
Seydibeypığlu'nun, (6/79) sayılı sözlü sıo^
rüsumun gelri aldığına dair öaıeırgesi.
(4/177)
689
— Koniya, Milletvelkili Necati Kadaycıoğlunun, İmar - İskân ve Köy İdleri konıisyonllarından çekildiğine dair önergesi.
(4/175)
089
— Konya Milletvekili) Sadi Koçaş'ın,
7/504 eisas ısayılı yazılı ısoru önergesini ge
ri aldığına dair önengesi.
335
— Malatya Milletvekili Mustafa Kaftara'm, 6/173 ısayılı sözlü soru önergesini
geri aldığına dair önergesi. ı(4/170)1
7018:710
— Manisa Milleltvelkili Mustafa Ok ve
iki arkadaşının; «Onanan köylerinim fcalkmdırılması, onmıamcılığın ve ormanı sanayii-^
nin geliştirilmesi için beş yıllık plâmlar
yapılması» hakkındaki kanun teklifinin,
İçtüzüğün 36 neı maddesine göre, Genel
Kurul gündeminle1 alımrmasıma dair öner
gesi (4/158)
10:12
— Maraış Milletvekili İbrahim
öztürk'ün, Elbistan - Nurhaik dağında ara^
nan (ıgerillâ kampı) hakkındaki yazılı so
rusunu geri aldığına dair önergesi.
689
— Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in, Sıkıyönetim kanunu
tasarlısının
havale edildiği ıkoımisyıonllandan 3 er üye
alınmak suretiyle kurulacak bir Geçici
Komisyonda görüşülmesine dair önengesi
(4/157)
10
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, T. Ceıza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin,
İçtüzüğün 36 neı maddesine göre, günde
me alınmasına dair önengesi (4/166)
198

— 7—
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Sayfa
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, (6/67) sayılı sözlü sorusunun ya
zılı sıoruya çevrilmesine dair önergesi
689
— Sinop Milletvelkili Hilmi tşgüzar'ın, (6/86) esas sayılı sıözilü sorusunu
geri aldığına dair önergesi (4/164)
. 126
— Sinop Milletvekili Tevfik Fikret
övefin, (6/41) esas sayılı sözlü sorusunu
geri aldığına dair önergesi (4/163)
124:125

Sayfa
— Trabzon Milleltvekili Aünmeıt Şe
ner'in, Tanım ve Orman komisyonların-'
dan çekildiğine dair önergesi (4/174)
688
— Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasıaoğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün
195 ve 196 neı maddelerinin değiştirilsmesine dair tüzük teklifi ve gündeme alın
masına dair önergesi (4/155)

13

RAPORLAR
Adalet 'Komisyonu rapordan
— Bâzı ölümlerin tesibitine ait Sözleş^
menin onaylanmasının uygun bulunduğu^
na dair kanun tasarısı hakkında (1/379)
— Çocuklara karşı nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair Söızleşımenin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında kanun tasamsı hakkında (1/380)
— Hukukî veya ticari mevzularda adlî
ve mahkeme dışı evrakın yalbancı memuleketlerde telbliğine dair Sözleşmenin onayılanmasmın uygun bulunduğu hakkında
kanun tasarısına dair (1/383)
— 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu
(Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilımesine 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin tadil ve ekleri ile Adalet Bakan
lığı bölümüne kadro eklenmesi hakkımda
kanun tasarısına dair (1/185)
— Türkiye ile İngiltere arasındaki 28
(Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin Swazüand Kırallığına teşmili
ne dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971)
tarihli notaların teatisi ile yapılan Andllaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkında (1/433)

629

629

629

86

— Bâzı ölümlerin tesibitine ait Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkında (1/379) 629
— Çocuklara karşı nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında kanun tasarısına dair (1/380)
629
— Hukukî veya ticari mevzularda adlî
ve malhkeme dışı evrakın yalbancı memle
ketlerde tebliğine dair Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında
kanun tasarısına dair (1/383)
629
— Türkiye ile İngiltere arasındaki 28
IKasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma
'Sözleşmesinin Swaziland Kırallığına teş
miline dair (4 Eylül 1970 ve- 29 Ocak
1971) tarihli notaların teatisi ille yapılan
Andlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/433)
629
Dilekçe Karma Komisyonu raporları

629

Dışişleri (Komisyonu raporları
— 6375 sayılı Kanunla onaylanan Ku
zey Atlantik Andlaşnıasma Taraf Devlet
ler arasında Kuvvetlerin Statüsüne dair
Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci
fıkrasının «F» bendine ek kararın tadi
line dair Kuzey Atlânitik Konseyi Kara
rının onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında kanun tasarısına dair (1/109)
688

— Cumhuriyet Senatosu Taibiî Üyesi
Vdhbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun:,
22 . 5 . 1901 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine "dair önergesi hak
kında (,5/6)
325
— Eski Amasya Milletvekili Nevzat
Şener'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun V . 7 . 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetçelindeki 399 sayılı Kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi hakkında (5/2)
325

Sayfa
— Eski Mardin Milletvekili Talât
Oğuz'un, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 4 . 1964 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 1494 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi hakkında (5/4)
325
— Eski Siirt Milletvekili Süreyya
Öner, eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski Diyarbakır Milletvekili Hil
mi Güldoğan ve tstanlbul Milletvekili İl
hamı Sancar'ım, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964.tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi hakkında (5/3)
325
— izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar
Cetvelindeki 3659 sayılı Kararın Genel
Kurulda görüşülmesine dair önergesi
hakkında (5/5)
325
Geçici KomİBiyoîi raporları
— 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı
değişiklikler yapılması hakkında kanun
tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Millî kıyılar kanunu teklifi ve
İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 5 er üye seçilerek kurulan 7 nu
maralı Geçiei Komisyon raporu (1/161)

189

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, Esnaf ve 'Sanatkârlar Sosyal Sigorta
lar kanunu teklifi ve Adalet, İçişleri, Ti
caret, Sanayi, Çalışma ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu 4 nu
maralı Geçiei Komisyon raporu
12:13,219
— Cumhuriyet Senatosu tstanlbul Üye
si M. Halûk Berkol ve tstanlbul Milletve
kili Orhan Cemal Fersoy'un, ekspres yol
lar ve İstanbul çevre yolu projesi sahasın
daki gecekonduların tasfiyesi hakkında
kanun teklifi ve Anayasa, Maliye, İmar ve
iskân, Bayındırlık ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu 40 No. lu Geçici
Komisyon raporu (2/385)
— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi özer, Eskişehir Milletvekili is
met Angı, Çanakkale Milletvekili Zekiye

35

Sayfa
Gülsen ve 10 arkadaşı, Cumhuriyet Sena
tosu Afyon Üyesi Kemal Şenocak, Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure
Aksoley ve İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Eminsulann sararlarının gideril
mesi hakkında kanun teklifleri ve Maliye
ve Plân komisyonlarından seçilen 8 er
üyeden kurulu 37 numaralı Geçici Komis
yon raporu (2/153, 2/214, 2/230, 2/290,
2/300, 2/361)
474
— Harb Akademileri kanunu tasarısı
ve istanbul Milletvekili Illhami Saıncar ile
15 arkadaşının, Harto Akademileri kanun
teklifi ve Maliye, Millî Savunma ve Plân
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden ku
rulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu
(1/159)
629
— Harh okulları kanunu tasansı ile
İstanbul Milletvekili tlıhami Sancar ve 15
arkadaşının, Harb okulları kanunu teklifi
ve Millî Savunma, Maliye ve Plân komis
yonlarından 5 er üyeden kurulu 22 numa
ralı Geçiei Komisyon raporu (1/160,
2/142)
$73
— İş kanunu tasansı ve 23 numaralı
Geçici Komisyon raporu (1/347)
13, 38:60,
60:01,94,97,98:118,199,
589:>622,<635,665,666?682
— Kayseri Milletvekili Enver Turgut
ve 8 arka'daşının, 17 . T . 1907 tarihli 506
sayılı Kanunun 123 neü maddesinin 2 ve
3 ncü fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra
eklenmesi ile izmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonla
rından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı
Geçici Komisyon raporu (2/496, 2/323)
31
— Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkm'da kanun tasansı ve Köy
işleri ve Plân komisyonlanndan 8 er üye
den kumlu 19 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/310)
35
— Sıkıyönetim kanun tasarısı ve Ana
yasa, Adalet, içişleri, Millî Savunma ve
Plân komisyonlanndan 3 er üyeden kurulu
43 numaralı Geçici Komisyon raporu
(1/472)
122,219 .-237,242:243

— 9—
Sayfa
~ Trabzon Milletvekili Ahmet Şener
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri
Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye,
Tarım ve Plân komisyonlanndan seçilen
4 er üyeden kurulu 12 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (2/36)
474
İçişleri Komisyonu raporları
— Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsu
bay nasbedilenlere giyecek ve teçhizat
verilmesi hakkında kamun tasarısı ile Trab
zon Milletvekilli Ahmet Şener ve 3 arka
daşının, muvazzaf astsubaylara verilecek
elbise ve teçhizat hakkında kanun teklifi
ne dair (1/269, 2/376)

474

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici
maddeler eklenmesine ve bu kanun ile di
ğer kanunların bağı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısı hakkında
(1/438)
12,199:219,390:426,43i :471,
479:514,528:551,568:569,574:575,476:
578,584:589,623:626

189

Millî Eğitim Komisyonu raporları
— 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniver
sitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek
kanun tasarısı hakkında (1/417)

385

— İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı
bir teknik okul açılmasına dair 10 . 3 . 1954
tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılma
sına ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarih
vve 5246 sayılı Kanuna bağlı cetvellere
mühendislik - mimarlık fakültesi başlığı
altında yeni kadrolar eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/409)
629
— İzmir Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademisinin Ege Üniversitesine bağ-

lanması hakkında kanun tasarısına
(1/372)

dair
687

— 24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı
8 . 6 . 1959 tarih ve 7334 sayılı kanunlarda
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/436)
189
Millî Savunma Komisyonu raporları

Maliye Komisyonu raporları

— 29 . 7 . 1970' tarihli ve 1319 sayılı
Emlâk Vergisi Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısına
dair (1/437)

Sayfa

— 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Kanununa geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/450)
474
— Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satınalmması için
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/31)
474
— 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı
Uçuş hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Ni
san 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun
geçici 2 nti maddesinin son fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısına
dair (1/384)
474
— Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı
Kanunla değişik 69 ncu maddesinin (b)
bendinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısına dair (1/235)
629
— Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsu
bay nasbedilenlere giyecek ve teçhizat
verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener ve 3 arka
daşının, muvazzaf astsubaylara verilecek
elbise ve teçhizat hakkında kanun teklifi
ne dair (1/269, 2/376)
474
Plan Komisyonu raporları
— 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Kanununa geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanım tasarısına dair
(1/450)
474
— 6375 sayılı Kanunla onaylanan Ku
zey Antlântik Andlaşmasma Taraf Devlet
ler arasında Kuvvetlerin Statüsüne daiL
Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci
fıkrasının «F» bendine ek kararın tadiline

— 10 —
Sayfa
dair Kuzey Atlantik Konseyi Kararının
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısına dair (1/109)

688

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Eımekli Sandığı Kanununa ek ve geçrici
maddeler eklenmesine ve bu kanun ile di
ğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısı hakkında
(1/438)
12,199:219,390:426,431:471,
479:514,528:551,568:569,574:575,476:
578,584:589,623:626
— 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniver
sitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek
kanun tasarısı hakkında (J/4.17)

385

— Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört mulhrip satmalmması için
gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkında kanun • tasarısına dair
(1/31)
474
•— İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları
Kanununa ek kanun ta
sarısına dair (1/208)
325,55li :5<53
— istanbul
Teknik
Üniversitesine
bağlı bir teknik okul açılmasına dair
10 . 3 . 1954 tarihli ve 6374 sayılı Kanunun
kaldırılmasına ve İstanbul Teknik Üniver
sitesi Kuruluş Kadroları
hakkındaki
7 . 7 . 1048 tarih ve 5246 sayılı Kanuna
bağlı cetvellere mühendislik - mimarlık
fakültesi başlığı altında yeni kadrolar ek
lenmesine dair kanun tasarısı hakkında
(1/409)

— 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair
28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Kamııran geçici 2 nci maddesinin son fıkrasının
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına
dair (1/384)
474
r— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı
Kanunun 35 nci maddesi ile değiştirilen
14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet
(Memurları Kanununun 79 ncu maddesine
'bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tekli
fine dair (2/407)
189
— Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanunu
nun 3 neü maddesinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/234)
13:27
•—• Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsu
bay nasbodilenlere giyecek ve teçhizat ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ile Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener ve 3 arkada
şının, muvazzaf astsubaylara verilecek el
bise ve teçhizat hakkında kanun teklifine
dair (1/28Ö, 2/376)
474
v- 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı
Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarı
sına dair (1/437)
189
— 24 . 2 . 1970 tarih ve 12Ö5 sayılı
8 . 6 . 19150 tarih ve 7334 sayılı kanunlarda
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/436)
189

629
Sanayi Komisyonu raporları

— İzmir Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisinin Ege Üniversitesine
bağlanması hakkında kanun tasarısına
dair (1/372)
687
— 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine 365ı6 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin tadil ve ekleri ile Adalet Bakan
lığı bölümüne kadro eklenmesi hakkın
da kanun tasarısına dair (1/185)
86
.— Millet Meclisi idare
Âmirlerinin,
ö . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna
1 madde eklenmesine dair kanun teklifi
hakkında (2/421)
629

•— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Güler ve 32 arkadaşının. Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret
ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sana
yi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren ka
nun teklifi hakkında (2/59)
687
Ticaret Komisyonu raporları
•— Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun
3 neü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/234)
13:27

- 1 1 SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER
Sayfa
Çekilmeler
— A. P. Grup Başkanveıkıillerdnin, Plân
Kamisyonuııdaki (gruplara ait bit' fazla
üyeliğin boşaltılmasını temin, için İzm lir
Milletvekili Mustafa Akan'a ait
istifa
dilekçesi. (4/171)
G32
— Burdur iMilletveikili Nadir Yavuzkan'ını, Maliye, Komisyonumdan çekildiği
ne dair. (4/173)
688:689
— Edirne Milletvekili Cevat Sayın'ın,
Kitaplık Karma Komisyonundan çekildi
ğine dair. (4/172)
— Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine dair. (4/162)
— İzmir Milletvekili İhsan Gursan'm, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma
Komisyonu ile Maliye Komisyonu üye
liklerimden çekildiğine dair. (4/]69)

689

125

478

— Konya Milletvekili Necati Kalaycı-oğlu'nun İmar İskân, ile Köy İşleri kornıisyonlanndan çekildiğine dair (4/175)
689
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Tarım ve Orman komisyonlarından
çekildiğine dair. (4/174)
688
İzinler
— Adana Milletvekili Şevket Yılımaz'a
izin verilmesi (3/520)
196:197
—• Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'e
izin verilmesi. (3/529)
386:387
— Amasya Milletvekili Kâzını Ulnsoy'a izin vcrilmiesiı. (3/520)
196:197
— Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hur'a izin verilmesi. (3/520)
196:197
— Ankara Milletvekili Osman Soğuıkpınıar'a izin verilmesi. (3/529)
386:387
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'e
izin verilmesi. (3/511)
36:37
— Antalya Milletvekili Süleyman Çiloğiu'na izin verilmesi. (3/511)
36:37

Sayfa
— Balıkesir Milletvekilli Ahmet İhsan
Kırımlı'ya izin verilmesi. (3/529)
386:387
— Bingöl Milletvekili Mehmet Sıddık
Aydar'a izin verilmesi (3/520)
196:197
— Denizli Milletvekili M. Ejmin Duru'a izin verilmesi. (0/529)
388:887
— Diyarbakır Milletvekilli
Behzalt
Egilli'ye izin verilmesi. (8/151111)
36 $ 7
— İsparta Milletvekili A. İıhsaa Balırn'a izin verilmesi. (3/5Wlı)
36:87
— İstanbul Milletvekili Melhmet Ali
Ayıbar'a izin verilmesi. (8/5129)
886 $87
— İstanbul Milletvekili Osman özer'e
izin verilmesi. ('3/5120)
1196:197
— İzmir Milletvekili Fazlı Arınlç'a
izin verilmesi. (8/1311)
'36:87
— İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'a
izin verilmesi. (3/Sll.l)
36i:3i7
— Kars Milletvekili İsmail
Hakkı
Alaca'ya izin verilmesi. ('3/930)
19SÜ97
— Kars Milletvekili Veyis KJoçuttu'ya
izin verilmesi (8/5139)
3'36:8I87
— Kocaeli Milletvekili OeYait Ademoğlu'ına izin verilmesi ( 8 ^ 2 0 )
190:11917

— Muş Milletvekili
izin verilmesi (13/911)

Kasım,

— Muş Milletvekili N i m e t
n a izin verilmesi .(S/51111)

Eımre'ye
36:817
Ağa'oğlu'336:817

— Ordu Milletvekili Flerda Güley'e
izin verilmesi (8/520)
im İW1
— Siirt Milletvekili SelâhaMin Oratt'a
izin verilmesi (8/31I11)
36:3(7
— Sinop Milletvekili TeVtrık F i k r e t
ö v e t ' e izin verilmesi (8/5,20)
1961:11(97

— Urfa Milletvekili Mehmet AJksoy'a
izin verilmesi (8/5129)
88ft:3B7
— Zonguldak Milletvekili Büllerit Beevit'e izin verilmesi (8/5120)
196:197
ödenekler
— Bir toplanltı yılında iki aydan fazla
izin alan Kars Milletvekili I. Hakkı Ala
ca'nın, ödeneğine dair (3/521)
197

-12Sayfa
— Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Kars Milletvekili Veyis Koçmlu'ya ödeneğinin verilmesi ('3/530)
D)

387

Seçimler

— İki Daimî Komisyon için üye se
çimi
389,390,573:574,584
— Millet Meclisi daimî koan'isyonlanndaki açık üyeliklere seçim
689 :691
E)

Yasama dokunulmazlıkları

— Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in yasama dokunulmazlığı (3/506)

30

— Edime Milletvekili Veli Gürkan'm
yasama dokunulmazlığı (3/507)

30

— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın yasama dokunulmazlığı (3/515)
(3/516)
(3/518)
(3/532)
(3/533)
(3/545)

122
122
189
474
573
580

— Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'm
yasama dokunulmazlığı (3/516)
(3/545)

122
580

Seçimler

(Dış)

— Yüksek Hâkimler Kuruluna üye se
çimi
632:635,6665:666

SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR

Adalet Bakanından
— Antalya Milletvekili Hasan AH Gülcan'm, Antalya'da bir adliye binasının ya
pılmasına dair Adalet Bakanından sözlü
sorusu (6/98)
342
— İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'm, Cumhuriyet savcılarının durumuna
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu
(6/56)
340,702
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde
yayımlanan mektuba dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sıözlü sorusu ('6/7) 336,691
— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve na
killerine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu 06/67)
340,689,706
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair
Adalet Bakanından sıözlü sorusu (6/46) 339,701
Başbakandan
— Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredi
len, iftar yemeği veren bir ilkokul müdürü
hakkındaki yazıya dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/167)
346

VE

CEVAPLARI

—• Ankara Milletvekili Osman Soğukpmar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan
vatandaşlara yapılan aynî ve nakdî yar
dımların miktarına dair Barbakandan söz
lü sorusu (6/153)
345
— Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'm, Antalya'ya kurulması düşünülen
'kâğıt fabrikasına dair Başbakandan sıözlü
sorusu (6/99)
342
•— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan
televizyon programına ve yapılan açık
oturuma dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/10)
336,691
— Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın,
6 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı»
başh'klı yazıya dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/119)
343
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın.
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatillerinin bulunmasına dair Başbakandan sıöz
lü sorusu (6/80)
341
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından,
A. P. Ortak Grup toplantısında yapılan ko
nuşmaya dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/108)
343

— 13 —
Sayfa
— İçel Milletvekili Çetini Yilmaz'ın,
İçel'in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlariua dair
(Barbakandan sözlü sorusu (6/66)
340/706
— istanbul
Milletvekili
İbrahim
Albak'rn, devalüasyon kararını bir şahsın
'önceden öğrenip öğrenmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu C6/H58)
346
— istanbul Millötfvekili Turgut To-paloğlu'nun, ıbiçtbir resmî görevi olmıyan bir
şalhsa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk Yunan hükümetleri arasında aralbulluıcululk görevi verilip verilmediğine
dair
Başbakandan sözlü sorusu 06/107)

346

— istanbul Milletvekili 'Tutfgut Topaloğlu'nun, Istanlbul Kültür Sarayımın
yanıma sebebine ve (bir tedbir alınıp alın
madığına da'i'r Başbakandan sözlü sorusu
06/1169)
347
— îzmdr Milletvekili Talât Orhonfan,
izmir Ticaret gazetesinde yayımlanan
«Mesuliyeti,kim yüklenecek» başllıklı ma
kaleye dair Başbakan ve Ticarelt bakanla
rından sözlü sorusu (16/37)
387,608
— Kastamonu Milletvekili Mehmet
Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâ
ğıt fabrikasının kurulup kurul'mıyacağı
ma dalir Başbakandan sözlü sorusu ('6/811)
341
— Konya Milleltivekili irfan Baran'ın,
Konya orasının sulanması ve taşkınlardan
korunmasına dair Başbakandan sözllü so
rusu ("6/1411)
845
— Kovıya Milleltivekili irfan Baran'ın,
yurttaşların can ve anal güvenliklerinin
sağlanması için Hükümet tarafımdan alı
nanı tedbirlere dair Başbakandan sözlü so
rusu ('6/140)
S45
— Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, Gıümriük ve Tekel Batanı tarafın
dan bir sahne sanatçısına tabanca çekildi
ği id'diasınıa »dair Başbakan ve Gümrük ve
Tekel Bakanımdan sözlü sorusu (6/1^73)
347,
708:710
— Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, Muğla'nın Miıllâs ilçesi Ziraat Banka
sından usulsüz olarak kredi verilen şahıs
lara dair Başbakandan sö^lü .sorusu (6/İİ59) 346
— Maraş Milletvekili İbrahim öz<türk'ün, 6157 sayılı Kanunun uyıgulanma-

Sayfa
sına ve kamu hizmetleri için alman perso
nel ile bunların istihdamlarına dair Baş
bakandan sıorusu ve Devlet Bakanı Doğan
Kitaplının, sözllü cevabı ('6/17}
386;69ll :Ö9I3
— Maraş Milletvekilli İbrahim, ö'z^lirk'ün, Kalkınma Plânında yer alan,
«idareyi yeniden düzenleme» konusundaki
uygulamaya ve yapıttan çalışmalara dair
Başbakandan sözlü sorusu 06/511)
330,702
— Ordu Milletvekili Ata Toıpaloğltı'nun, HAISTAŞ ve iştiraklerine dair Başba
kandan sötflü sorusu ('6/74)
340,706
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaş
tırılacak kimseler için Danıştay tarafın
dan verileni karara rağmen yürütmenin
durdurulmaması sebebine dair Başbakan
dan sözllü sorusu (16/11313)
344
— Ordu Milletvekilli Memdufiı Ekşi'nin, Amerika Adalet Bakanının Türkiye'
deki haşhaş ekimi ile ilgili beyanına dair
Başbakandan sözlü sorusu 06/1151)
345
— Sakarya Milletvekili Bayre'titin
Uysal'ın, sınır dışı edilen bir iranlı öğren
ciye dair Başbakan ve içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu ('6/1:515)
3415:3416
— Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nıtı,
Başbakan tarafından açıklanan Hülkülmet
programındaki yatırımlara dair Başba
kandan sözlü sorusu 06/22)
31316,694 :'69İ5
— Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar
ın, Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair
Başbakandan sözlü sorusu ('6/18)
a'3'6,693
— Trabzon Milletvekili Ali Rnza Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi
haline getirilmesi için Devlet Plânlama
Teşkilâtı tarafımdan alman tedbirlere dair
Başbakan, Sanayi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/135). 344
— Uşak MiM'eitJveödli Âdil Turan'ını,
öğretmenlere yapılan saldırıların önlen^
mesi için ne gibi tedbirler alındığına dair
Başbakandan sözllü sorusu ('6/177)
347
— Uşak Milletvekili Adil Turan'ın,
TJÎşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağına dair Başbakandan «sözlü sorusu
(fl/M8')
3413

14
Sayfa
— Zanlguidak Milletvekili Ahmet1 Güner'in, belediyelerin durumuna ve yapılan
yardımlara dair Barbakandan sözlü sorusu
06/197)
1342
Bayındırlık Bakanından
>— Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilci
ler Federasyonunun 10 ve 11 Kasım ta
rihlerinde yapacakları boykota dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/162) 346
>— Antalya Milletvekili Hasan Ali
Gülıcan'ın, Elmalı ilçesine bağlı Sinekçilbeli - Sütleğen köyü yolunun tamir ve ısla-*
hına dair Bayırîdırlı'k Bakanından sözlü
sorusu (6/İIİ2)
343
— İzmir Milletvekili Talât Orbon'un,
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğaribey ka
rayolunun1 ne zaman yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü siorusu (6/30) 337,
697
— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Maraiş'ı Kayseri ve Andırm'a
bağlıyacak olan yolun yapımına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/76) 340:
341
— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını
sağlıyacak Büyük Nacar Köprüsünün ya
pımına dair Bayındırlık ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/77)
341
,— .Niğde .Milletvekili Mevl-üt Ocakcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesi
nin Hükümet binası ihtiyacına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/104)
541
i— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sakarya'nın
Akyazı - Dokurcun
bucağı arasındaki yolun asfaltlanmasına
dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/24)
337,695
•— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaıoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki
Bozkurt köprüsünün inşasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/27) 337,697
<— Uşak Milletvekili Âdil
Turan'm,
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yo
lun asfaltlanmasindaki teknik hatalara
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
;06/l#8)'
345

Sayfa
Çalışma Bakanından
— Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun, Almanya'da çalışan Türk iş
çilerinin eğitim çağındaki çocuklarına daiir Çalışma ve Millî Eğitim bakanlarından
Sözlü sorusu (6/105)
• 342
.'— Ankara Milletvekili
Osman Soğukpınar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu
tarafından sağlığa zararlı ilâç mubayaa
edilip edilmediğine dair Çalışıma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/12)
13:36,691
— Erzurum Milletvekili
Gıyase'ttin
Karaea'nm, Hınıs'ta meydana gelen dep-»
remden zarar görenlerin yurt dışına.gitme-*
lerine öncelik tanınmasına dair Çalışma
Bakanından sözlü sorusu (6/134)
344
—. İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm, 931 sayılı Kanunun
tatbikatına
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu
/(6/33)
337,697
—• Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'm, Samsun'da açılmak üzere olan gübre
fabrikasına alınacak işçilere dair Çalışma
Bakanından sözlü sorusu (6/59)
340,702
— Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzuner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/161)
346
Devlet Bakanından!
— Erzurum
Milletvekili
Gıyasettin
Karaca'nm, ilçe ve' köylerdeki vekil
imamların asıl kadroya alınmasına ve
imam, müezzin ihtiyacının karşılanması
için ne düşünüldüğüne dair Devlet Baka
nından sözlü soru'su (6/130)
344
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, bir gazetede yayınlanan «Diyanet
İşleri Başkanı fetva verdi» başlıklı yazıya
dair Devlet Bakanından s'özlü sorusu.
• (•6/118)
343
Dışişleri Bakanından
— Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı
Hatipoğlu'nun, Suriye'de hak ve menfaat
leri zarara uğrıyan vatandaşlarımızla ilgi
li olarak alman kararların tatbikine dair
Dışişleri ve Maliye bakanlarından sözlü
sorusu (6/147)

345
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.— İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı hu-'
dut dışı edilenlere dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/100)
342
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/39)
339,698
— Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun, Kalecik sulama projesinin ne za
man tamamlanacağına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
(6/115)
343
— Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, Devlet Su.İşleri Genel Müdürlüğü
ne bağlı bölge müdürlüklerinde çalışan ve
ücretlerini alamıyan işçilere dair Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/164)
346
— Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13
ncü Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet
Fabrikasında çalışan bâzı işçilerin ücret
lerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/163)
346
— Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı
bâzı köylerin sel felâketinden korunması
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/102)
— Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ya^
pılması düşünülen baraja ve Söğüt Gölü
nün kurutulmasına dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu
(6/111)
— Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün meydana getirdiği taşkınların ön
lenmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü sorusu (6/84)
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, Hınıs'ın Güvenlik köyü arazile
rinin su taşkınlarından korunmasına ve
selden zarar gören arazilerin ıslahına dair

342

343

341

Köy İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve
İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu
(6/145)
345
— İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden
geçen Bakırçay'm meydana getirdiği taş
kınlara dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü sorusu (6/32)'
337,697
— Konya Milletvekili İrfan Baran'm,
Konya Ereğli'sinde bir şahsı kanunsuz ve
usulsüz olarak bâzı menfaatler sağlandığı
iddiasına dair Tarım ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu
(6/139)
345
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
Akşehir ve Beyşehir gölleri için yapılan
çalışmalara dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar bakanından sözlü sorusu (6/85) 340,705:706
— Konya Milletvekili "Vefa Tanır'm,
Ilgın depolaması ve Atlandı sulama proje
sinin ne zaman bitirileceğine dair Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/94)
342
— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin
bir Amerikan firmasına para karşılığı ve
rilmesinin doğru olup olmadığına dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu (6/106)
342
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in,
Karadeniz bölgesinin Lâdik Ovasmdaki
gölün kurutulması için bir çalışma olup
olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/178)
347
— Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın,
Sivas'ta bir DSt bölge müdürlüğü kurul
masına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü sorusu (6/124)
344
— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Kemal Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı
tesislerin büyük sermaye çevrelerine dev
redilme sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/95)
342
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teş
kilâtı tarafından alınan tedbirlere dair '
Başbakan, Sanayi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/135) 344
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— Zonguldak Milletvekili Hüseyin
Baytürk'ün, kömür tahsis belgelerinin ve
riliş şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/116)

343

Gençlik ve Spor Bakanından
— Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'mın, spor karşılaşmalarında aldığımız
mağlûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/149)
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor te
sislerinden halkın da istifade ettirilmesine
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü, so
rusu (6/89)

345

341

Gümrük ve Tekel Bakanından
—> içel Milletvekilli Turhan özgüner'in,
1969 -1970 yıUlarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölge
lerinden ne miktar mubayaa yapıldığıma
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü
sorusu (6/175)
347
>—. İzmir Milletvekili Kemal önderin,
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mah
sulün değerlendirilmesine dair sorusu ve
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in,
sözlü cevabı (6/40)
339,698:699
— Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından
bir sahne sanatçısına tabanca çekildiği id
diasına dair Başbakan ve Gümrük ve Tekel
Bakanından sözlü sorusu (6/173)
347,708:710
,—> Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın,
Elge tütün piyasasının ne zaman açılaca
ğına ve mahsullerin değerlendirilmesine
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü
sorusu (6/36)
337,698
— Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'm,
gümrüklerde bekiiyen ithal mallarına dair
Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından
sözlü sorusu (6/55)
339,702
İçişleri Bakanından
— Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in,
Günaydın Gazetesinin Ankara
bürosuna
yapılan tecavüze dair içişleri Bakanından
»Mü. sorusu (6/35)
337,698

Sayfa
—ı Ankara Milletvekili Osman Soğukpmar'ın, Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinde 5 . 3 . 1971 günü meydana gelen si
lâhlı çatışmada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum ve davranışına dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/180)
347
— Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde
yeni bir Hükümet konağı yapılmasına
dair Maliye ve içişleri bakanlıannıdan sözlü
sorusu (6/110)
343
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna
yapılan tecavüze ve Yazı işleri Müdürü
nün eşine dair içişleri Bakanından sözlü
sorusu 06/47)
339,701:702
— Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın,
Ankarada'ki Çorum Yüksek öğrenim Ta
lebe Yurdunun basılma olayına dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/150 ">
345
— Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine
bağlıyan yollarda, kaçakçılığın men ve ta
kibi için arama yapan resmî kişilere dair
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/120)
343
— içel Milletvekili Turhan özgüner'ih,
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik
Akademisinde meydana gelen olaylara
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu.
(6/78)
341
— istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı hu
dut dışı edilenlere dair içişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/100)
342
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir
törendeki tutum ve davranışına dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/172)
347
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesin
de yayımlanan mektuba dair Adalet ve
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/7)
336,
691
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
Fen Fakültesinde meydana gelen olayla
ra dair, içişleri ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. < 6/122)
344
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye
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Sayfa
gönderilen Amerikalılara dair sorusu ve
İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu'hun, söz
lü cevabı (6/26)
337,695:697
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, smır dışı edilen bir İranlı öğrenciye
dair Başbakan ve İçişleri Bakanımdan söz
lü sorusu (-6/155)
345:346
— Uşak Milletvekili Âdil Tuüan'm,
Uşak - Eşme ilçesinde 10 Kasım günü mey
dana gelen olaylara 'dair Millî Eğitim ve
İçişleri bakanlarından sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Şinasi Orel'in cevabı (6/38)
337:
339
îmar ve İskân Balkanından
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga-'
nm, Bursa'mn su ihtiyacının giderilmesine
dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Balbüroğlu'nun sözlü cevabı (6/19) 336,
693 :<694
— Erzurum Milletvekili (riyasettin Karaca'nm, Hınıs'ın Güvenlik köyü arazile
rinin su taşkınlarından korunmasına ve
selden zarar gören arazilerin ıslahına dair
Eöy İşleri, Enerji ve Taıbdî Kaynaklar ve
İmar ve İskân bakanlıklarından sözlü so
rusu (6/145)
345
— İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere dair İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/57)
340,702
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
Akşehir Gölünün genişlemesiyle hasara
uğrıyan köylere ve yapılan yardımlara
dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakan
larından sözlü sorusu (6/93)
342
— Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm,
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihale
si yaptırılan prefabrik evlere dair İmar
ve İskân Bakanımdan sözlü sorusu (6/146) 345
—. Maraş Milletvekilli İbrahim Öztür'k'ün, Manas Belediyesi tarafından haşlatılan, gecekondu ıslah ve önleme faaliyetinin
ne safhada olduğuna dair İmar ve İskân
Bakanından sözlü sorusu (6/107)
342:343
— Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm,
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların

tevziine dair İmar ve İskân
sözlü sorusu (6/S7İ,

Bakanından
341

Köy işleri Bakanından
— Adıyaman Milletvekilli Yusuf Ziya
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazete
sinde yayınlanan «A. P. İl Kurulu Anka
ra'da müspet çalışmalar yaptı» başlıklı
yazıya dair Köy İşleri Bakanından sözlü
sorusu (6/148)
,— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, Hınıs'ın Güvenlik köyü arazileri
nin su taşkınlarından korunmasına ve
selden zarar gören arazilerin ıslahına dair
Köy İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve
İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru
su (6/145)
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaea'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir
ilkokul ile köyü ilçeye feağlıyan yolun ya
pılmasına dair Millî Eğitim ve Köy İşleri
Bakanlarından sözlü sorusu (6/131)
.— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaea'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün
içme suyuna kavuşturulmasına dair Köy
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/132)
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
Ilgın'ın, kurutulan Haremi Gölü arazisine
dair Maliye ve Köy İşleri bakanlarından
sözlü sorusu (6/92)
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
Ilgın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden
'başka bir mmtakaya nakline dair Köy
İşleri Bakanından sözlü sofusu (6/63)

345

345

344

344

341

340,
705

— Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Maraş"m diğer bölgelerle bağlantısı
nı sağlıyacak Büyük Nacar Köprüsünün
yapımına dair Bayındırlık ve Köy îşleıri
bakanlarından sözlü sıorusu (6/77)
341
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Siinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu
ve yol ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/44)
339,699
— Sinop Milletvekili- Hilmi İşgüzar'm,
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri
Bakanından sözlü sorusu (6/49)
339,702
(M. Meclisi Cilt : 13)
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— Sinop Milletvekili Tevfik Fikret
Övet'in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin
kalkındırılması ve ayrılan ödenek mik
tarına dair Orman ve Köy İşleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/441)
124:125
—• Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, Sivas'ın, bâzı köylerinin yo]-.
lannın yapılmasına dair Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu (6/53)
333,702
Maliye Balkanından.
— Antalya Milletvekili Hasan Ali Güican'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ye
ni bir Hükümet Konağı yapılmasına dair
Maliye ve İçişleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/110)
343
— Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaat
leri zarara uğnyan vatandaşlarımızla ili-.
gili olarak alman kararların tatbikine dair
Dışişleri ve Maliye bakanlarından sözlü so
rusu (6/147)
345
-—• Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdî'nin, Maliye Bakanlığının yüksel zirai
eğitim projelerinden «Doğu - Anadolu sı
ğırcılarını geliştirme projesine» dair Mali
ye ve Tarım bakanlarından sözlü soru
su (6/166)
346
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın,
Akşehir Gölünün gelişmesiyle hasara uğ
nyan köylere ve yapılan yardımlara dair
tmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından
sözlü sorusu (6/93)
342
;— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın,
Hazinenin mülkiyet ve tasarrufu altında
bulunan ziraat e elverişli topraklama dair
Maliye Bakanından sözlü sorusu ('6/64)
340,
705
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın,
İlgın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine
'dair Maliye ve Köy İşleri bakanlarından
sözlü sorusu (6/92)
341
— Samsun Milletvekili Ilyas Kalıç'm,
gümrüklerde bekliyen ithal mail arına
dair Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanla
rından sözlü sorusu (6/55)
339,702
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza
Uzuner'in, vatani hizmet tertibinden maaş

Sayfa
alacaklar için yapılan çalışmalara dair
Maliye ve Millî Savunma bakanlarından
sözlü sorusu (6/23)
336,694:695
Millî Eğitim Bakanından

"" '"isa»
— Ankara Milletvekili. İbrahim Cüeeoğlu'ınun, Almanya'da çalışan Türk işçile
rinin eğitim çağındaki! gocuklarına dair
Çalışma ve Millî Eğitim bakanlarından
sözlü sorusu (6/105)
342
— Ankara Milletvekilli Osman Soğukpmar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yoklu
ğundan lâboratuvaır çalışmalarının aksa
dığının doğru olup olmadığına dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/103)
342
1
— Ankara Milletvekili Suna Tur al'in,
basında çıkan yüksek öğretmen okulları
nın kapatılacağı haberine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/156)
346
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, boş geçen ders saatlerine ve öğ
retmen boykotu dolayısıiyle açığa alınan
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/90)
341
— Erzurum Milletvekilli Gıyasettin
Karaca'nm, Erzurum'un
Araş bucağına
bir ortaokul yaptırılmasına ve Hükümetçe
yardım yapılıp yapılmayacağına
dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/128)
344
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin
Karac'a'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir
ilkokul ile köyü ilçeye baghyan yolun
yaptırılrmasma dair Millî Eğitim ve Köy
İşleri bakanlarından sözlü sorsu (6/131)
344
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin
Karaca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine
bir lise binası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasına dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/127) 344
— Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdilnin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rek
törünün yapmış olduğu açış konuşmasına
dair Millî Eğitim Balkanından sözlü so
rusu (6/165)
346
— îçeıl Milletvekili Çetin Yılmaz;'m,
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan
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«Bin temeıl eser» 1e dair Millî Eğitim B'akanmdan sözlü sorusu (6/58)
340,702
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, istanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürü
nün yapmış olduğu yolsuzluklara dair
Milllî Eğitim Bakanıından sözlü sorusu
(6/181)
3,347:351
— Kastamonu Milletvekili Mehmet
Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahm'anpaşa Lisesinde boş 'geçen derslere
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/82)
341
— Kayseri! Milletvekili Tufan Doğan
Avşargil'in, Kayseri İmam v Hatip Oku
lunda Atatürk aleyhine girişilen hareket
lerin doğru olup olmadığına dair Millî
Eğiftim Bakanından sözlü sorusu (6/137)
344:
345
— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu
yana Kayseri Millî Eğitim örgütünde ya
pılan nakil ve tâyinlere dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/171)
347
— Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, Eğitim programlarında Atatürk ve
devrimlıerine daha fazla yer verilmesine
dair Millî Eğitim Balkanından sözlü soru
su (6/174)
347
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in
Fen Fakültesinde meydana gelen olaylara
dair, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/122)
344
— Saimsun Milletvekili tlyas Kılıç'in,
İstanbul Kültür Sarayında görev alan per
sonele ve yangın sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/168)
346:347
— Samsun Milletvekili Kâmran EvMyaoğlu'nun, öğretmen okullarına dair
Millî Eğitim Bakamımdan sözlü sorusu
(6/42)
339
— 'Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 326 sayılı Kanunun tatbikatından
mağdur olan eğitmenle/re dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/62)
340,705
— Sivas Milletvekilli Mustafa Kemal
Pıallaoğlu'num, yurdumuzda kurulması dü
şünülen üniversitelere dair Millî Eğitim
Balkanından sözlü sorusu (6/54)
330,702

Sayfa
— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın., Çorlu'da öğrenim yapmakta
olan ve inşa halinde bulunan Erkek San'ait
Enstitülerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/15)
336,691
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza
Uzuner'in, İkinci Beş Yıllık Kalkınma
Plânında, teknik okullarım sanat enstitü
lerine dayalı olar'ak tedrisata devam edip
dtmiyeeeğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/179)
347
— Trabzon Milletvekili Mehmet Aıslantüı-kTın, İstanbul Kültür Sarayına nak
ledilen tarihî eserlere ve yangın sebebine
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/170)
347
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm,
İlköğretimde vazife gören öğretmenlere de
ek ücret ödenmesine dair Millî Eğit1!m
Bakanından sözlü sorusu (6/96)
342
•— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın,
ilk ve orta dereceli okullarda okutulan ders
kitaplarına dair Millî Eitğim Bakanından
sözlü sorusu (6/114)
343
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm,
Uşak - Eşme ilçesinde 10 Kasım günü mey
dana gelen olaylara dair Millî Eğitim ve
İçişleri bakanlarından sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Şinasi Orel'in cevabı (6/38) 337:339
Millî Savunma Bakanından
— Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire
ve şubelerinden hangi il ve ilçe merkezleılndekilerin lağvedileceğine dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/160)

346

— Erzurum Milletvekili Oıyasettin Karaca'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bir va
tandaşa İstiklâl Madalyası verilmesi işle
mine dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu (6/88)
341
—• İzmir Milletvekili Talât Orhoıı'un,
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO
tatbikatında zarara uğııyan köylülere da
ir Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu
('6/29)
337,697
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza, Uzuner'in, vatani hizmet tertibinden maaş ala-
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caklar* için yapılan çalışmalara dair Mali
ye ve Millî Savunma 'bakanlarından sözlü
sorusu (6/23)
336,695

yazıya dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/125)
344
—
Tokat
Milletvekili
Reşit
Önder'in,
m m
Tokat ilinin sağlık hizmetleri 'bakımından
pilot 'bölge haline konulup konulmıyacağına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/136)
344

Orman Bakanından
— Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydi'beyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmü
dürlüğüne dair Orman Bakanından sözlü
sorusu (6/79)
341,689
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Sinop'ta 'bıiır Orman Başmüdürlüğünün ku
rulması hakkında ne düşünüldüğüne dair
Orman Bakanından sözlü sorusu (6/86)
126
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Ankara Milletvekili Osman Soğukpmar'm, halk sağlığı bakımından sakınca
lı olan bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/60)
340,702
—• Ankara Milletvekili Ostaıan Soğukpınar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
su (6/13)
336,6!)!
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de
de vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/176) 347
—• Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Maraş Devlet hastanelerinde ne kadar
uzman hekimin vazife gördüğüne dair so
rusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Türkân AkyoPun sözlü cevabı (6/75)
340,706:
707
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışın
da tutunma sebebine dair Sağlık've Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu
(6/85)
341
— Siirt Milletvekilli! Mehmet Nöbi'l Ok
tay'ın, , Siirt'e doktor teminine ve sosyali
zasyon eksiklerinin giderilmesine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü
sorusu (6/16)
336,691,702:705
—• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuk
suz aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı

Sanayi Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/91)
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pan
car istihsali ile şeker istihsaline, pancar
fiyatlarının artırılmasına dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/144)
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başlbakanın kardeşi tarafından alı• nan 200 ton pik demire dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/123)
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Tra'bzon ilinin bir sanayi bölgesi
haline getirilmesi için Devlet Plânlama
Teşkilâtı tarafından alınan tedbirlere dair
Barbakan, Sanayi ve Enerji ve Talbiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/135)

341

345

344

344

Tarım Bakanından
— Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun, tarım ilaçlanma dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/109)
343
— Ankara Milletvekili Osman Soğukpmar'ın, halk sağlığı balkımandan sakıncalı
olan bâzı tarım, ilâçlarına dair Tarım Ba
klanından sözlü sorusu (6/61)
340,705
— Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai
eğitim projelerinden «Doğu - Anadolu sı
ğırcılarını geliştirme projesine» dair Ma
liye ve Tanım balkanlarından sözlü soru
su (6/166)
346
— İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
İzmir süt fabrikasına dair Taran Balka
nından sözlü sorusu (6/31)
337,697
— Konya Milletvekili İrfan Baran'm,
Konya Ereğli'sinde bir şahsa kanunsuz ve
usulsüz olarak bâzı mıenfaaıtler sağlandığı
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iddiasına dair Tarım ve Enerji ve Tabii
Kaynıalklar bakanlarından sözlü sorusu
(6/139)
345
— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesin
de dağıtılan tohumluk buğdaya dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/14)
336,691
Ticaret Bakanından
— Aıdana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, çiftçilerin yeıteri kadar zirai kre
diye kavuşmaları için bir Kooperatifler
[Bankasının kurulmasına ve traktör plas
manı politikasına dair Ticaret Bıakanmdan sözlü sorusu (6/25)
337,695
— Afyon Karahkar Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük es
nafa verilen kredilerin faiz hadlerine dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/101)
342
— İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
İzmir Ticaret Gazetesinde yayımlanan
«Mesuliyeti kim yükleneceîk» başlıklı ma
kaleye dair Başbakan ve Ticaret bakanla
rından sözlü sorusu (6/37)
337,698
— Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Karadeniz bölgesinde üretilen pata
tes ürününün değerlendirilmesine dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/117)
— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Balaoğlu'nun Sivas'ta bir Ticaret Borsası

B)

YAZILI

343

SORULAR

Adalet Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Rıza
Çeroel'in, genel af çıkarılmasına dair Baş
bakandan sorusu ve Adalet Bakanı Ziya
önder'in yazılı cevabı (7/445)
169:170
— Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmıaz'm, Gomel - Zigna Şirketi sanıkları
halfekındalki mahkeme kararları ve bu mü
nasebetle ne gibi bir idari işlem yapıldı
ğına dair Adalet Bakanından yazılı sorusu
(7/559)
572
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul ili Şile ilçesi Çengilld köyünden

S »y/d
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/52)
339,702
Turizm ve Tanıtıma Bakanından
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakan
lığına bağlı turizm bürosu olup olmadı
ğına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soırusu (6/154)
345
Ulaştırma Bakanından
—• Ankara Milletvekili Şinasi Özldenoğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz
Kulübü» y'le yaptığı anlaşmaya dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/142)
345
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin
Karaca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin isti
fadesi için de bir tren istasyonu yapılma
sına dair Ulaştırma Bakanından sözlü
Sorusu (6/129)
— İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ııı, 1 Ocak 1968 den beri Devlet De
miryolları Genel Müdürlüğünce satılan ar
salara dair Ulaştırma BakanınVian sözlü
dorusu (6/121)
— Sinop .Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına
'dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Halûk
Arık'm sözlü cevabı (6/45)
339,699:701

VE

CEVAPLARI

bir şahsın kaçırılma olayına dair sorusu
ve Adalet Bakanı İsmail Arar'm yazılı
cevabı (7/537)
3,563:564
Başbakandan
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Altyapı tesislerinin yapımı için köylü
den "yardım. almaya devam edilip edilmiyeceğine dair Başbakandan ve Köy İşleri Ba
kanı Cevdet Aykan'm yazılı cevabı.
(7/464)
557:558
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, her sene yurt dışına, öğrenim yap-
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mak için gönderilen lise mezunu gençlerin
bu sene gönderilmeme sebebi ve bu kara
rını değişip değişmiyeceğine dair Başba
kandan yazılı sorusu (7/552)'
385
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
yükselen hayat pahalılığı karşısında üniA^ersite ve yüksek okul öğrencilerine ve
rilen bursun artırılmasına dair Başbakan
dan ısorusu ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi
Orel'in yazılı cevabı (7/532)
562:563
— Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, Türkiye'de yeni bir varlık vergisi
tatbikatına gidileceği şeklinde, basında
yer alam haberlere dair Başbakan ve Mali
ye bakanlarından yazılı sorusu (7/548)
241
— Mıaraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Maraş ili içinde cami ve Kur'an kurs
larına tahsis edilen müezzin kadrolarına
dair Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Hüsamettin Atabeyli'nin yazılı cevabı
(7/405)
76:77
— Ordu Milletvekili Cengiz Ekincıi'nin,
İsrail Başkonsolosu Efraim Eldrom'un öl
dürülmesi karşısında Hükümetin bâzı dip
lomatik faaliyetlerine devam edip etmiyeceğine dair Başbakandan yazılı sorusu
(7/516)
687
Bayındırlık: Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Afyon - Şuhut - Kaıiaadelli karayolunun yapımına dair sorusu
ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in ya
zılı cevabı (7/267)
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Amasya iline bağlı Merzifon ve Sulu
ova ilçelerinde Hükümet konağı yaptırılraıasına dair sorusu Bayındırlık Bakanı
Turgut Gülez ile Maliye Bakanı Mesut
Erez'in yazılı cevapları (7/454)
178:179
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm,
ağırlık kontrolünün uygulanmasiyle mey
dana gelen, taşıma fiyatlarındaki artışın
önlenmesine dair sorusu ve Bayındırlık
Bakanı Cahit Karakaş'm yazılı cevabı
(7/509)
733:734
— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, Ankara - Erzurum 2 numaralı Devlet

Sayfa ,
yolunun Boğazlıyan - Kayseri güzergâhının
ne zaıman asfaltlanacağına dair sorusu ve
İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile
Bayındırlık Balkanı Cahit Karakaş'm yazı
lı cevapları (7/490)
728 :729
— Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve
Tekkeönü ilçelerinde mendirek ve balıkçı
barınağı yapılmasına dair Başbakandan
sorusu ve Bayındırlık Bakamı öahit Kara
kaş'm yazılı cevabı (6/73) (7/543)
738:739
— Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün, Kurucaşilcye iskele ve balıkçı
barınağı yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusu ve Bayındırlık Baka
nı Turgut Gülez'ıin yazılı cevabı (7/480)
363
Çalışma Bakanından
—• Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, askerlik görevini ifa ederken yap
tığı trafik kazası sonucunda tazminat öde
meye mahkûm olan bir şahsın yurt dışına
işçi olarak gitmesinin mümkün olup olma
dığına dair Çalışma Bakanından yapılı
sorusu (7/546)
241
— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun,
tabiî âfetlerden zarar görenlerin, çalışmak
için yurt dışına gitmelerinde öncelik tanın
masına dair sorusu ve Çalışma Bakanı
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/355)
72:73
içişleri Bakanından
—• Konya Milletvekili Sadi Koçaş'm,
bir senatörün Formoza'yı zıiyareti sırasın
da vermiş okluğu beyanata dair sorusu ve
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiPin yazıh cevabı (7/505)
375:376
— Konya Milletvekili Sadi Koçaş'm,
7/504 esas sayılı, gazetelerde neşredilen
«Kıbrıs'ta Türklerin evvelce terk ettikleri
köylerine dönmek üzere oldukları ve bu
hususun iki cemaat tarafından kabul edil
diği» haberine dair Dışişleri Bakanından
yazılı sorusu (7/504)
'
335
Enerji ve (Talbiî Kaynaklar Bakanından
— Afyon Karaıhisar Milletvekili iStüleyman Mutlu'nun, Afyon Karahisar ili-
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nin Emirdağ ilçesine bağlı köylerin sel
den korunması için hazırlanan projeye
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar
(Bakanı İhsan Tıopaloğlu'nun yazılı ceva
bı (7/1502)
375
— Istaribul Milletvekili Nuri Eroğan'm, İstanbul'un içme kullanma ve
endüstri suyunun temini için DSİ ne açı
lan kredinin öıdenip ödenmediğine dair
slorusu ve Enerji ve Taibiî Kaynaklar Ba
lkanı İhsan Tıopaloğlu'nun, yazılı cevabı
(7/513) .
378:380
— Istambul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul iline bağlı Kurtdoğmuş ve EmirJi köylerinin kamulaştırılmasına dair so
rusu ve Enerji ve Taibiî Kaynaklar Ba
lkanı İhsan Tıopaloğlu'nun yazılı cevabı
(7/395)
167:169
— Maraş Milletvekili M. Nejat Çuıhaıdar'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün hangi illerde bölge müdürlüğü
'kurduğuna dair sorusu ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Balkanı İhsan Topallioğlu'nun
yazılı cevabı (7/487)
365 :3ı68
— Maraş Milletvekili Nejat Çuhadar'm, Maraş, ve bu ile bağlı ilçeler ile
yukarı Ceyhan 'Baraj ve sulama projele
rine dair sorusu ve Enerji ve Taibiî Kay
naklar Bakanı İhsan Topallioğlu'nun, yazı^
lı cevalbı (7/393)
554:557

|

Sayfa

ıtigal eden aileler ve (tütün fiyatlarına
ıdair Gümrük ve Telkel, Sanayi ve Ticaret
I Bakanlarından yazılı sorusu. (7/547)

241

İçişleri (Bakanından
— Afyon Karahiısar Milletvekili Sü
leyman Mütlu'nun, Ankara'da, selintiler
arasında çalışan dolmuş aralbalarınm nor
mal taşıma gücünden fazla yolcu aldıkla
rına dair İçişleri Bakanından yazılı soru
su (7/545)
121
— Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hur'un, Amasya iline bağlı Taşova ilçesin1 ide polis teşkilâtının 'kurulmasına dair
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevalbı (7/467)
186
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılımaz'ın, Aydm'ın Kuyucak ilçesine bağlı
Karapınar Köyü Muhtarına dair sorusu
I ve İçişleri Balkanı Haldun Menteşeoğlu
I ile Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen'in
yazılı cevapları (7/476)
361:363

—• Edirne Milletvekili Cevat ıSayın'-.
I m, İstanbul Valisinin, sağlık personelinin
I yapmış olduğu direniş karşısındaki tutum
ve davranışına dair sorusu ve İçişleri Ba
kam Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı ce
valbı (7/450)
175:176
I
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin
Karaca'nın, Erzurum ilinin Hınıs ilçesine
I Ibağlı Karaçolban Belediyesine, maaşlı bekGençlik ive Spor '.Bakanından
I çi kadrosu verilmeyiş sebelbine dair soru— Trabzon Milletvekili Melhmelt ArisI su ve İçişleri Bakanı Hamdi ölmeroğlu'laritürk'ün, hiçbir spor faaliyeti bulunma
I nun yazılı cevabı (7/522)
560
dığı halıde, İstanbul Spor Yazarları Der
I
— İçel Milletvekili Turhan özigüneğinin Spor Kulübüne para yandımı ya
ner'in, Belediyeler Yandım
Flonundan
pıldığı iddiasına -dair Gençlik ve Spor
I hanigi belediyelerin yardım
gördüğüne
(Bakanından yazılı sorusu (7/560)
572
I dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun
I Menlteışeoğlu'nun yazılı cevabı (7/447) 170:171
'. Gümrük ve ITekel ©akanından
—• İçel Milletvekili Turhan özıgüner—Amasya Milletvekili Vehlbi MeşI in, öğrenci olaylarında öldürülen gençle
rin kaç tanesinin sağ ve kaç tanesinin
ıhur'un, tütün mubayaasının erken yapıl
ısol eğilimli olduğuna dair sorusu ve İçişmasına dair sorusu ve Gümrük ve Teke'l
I leri Bakanı Haldun
Menteşeoğlu'nun
'Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'nun ya
yazılı cevabı (4/447)
170:171
zılı cevalbı (7/452)
176:177
— Manisa Milletvekili Musıtafa Ok'un,
— İstanbul Milletvekili Reşit - Ülker I in, İstanbul ili Silivri ilçesi Afeö^ren 'köyü
yaprak tütünün Türikiye ve Ege bölgesi
I muhtarının Kaymakamlıikça işten e! çekrekoltesi ile ekim alanı, tütün ekimiyle iş-

-
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Sayfa
tirme sebebine dair İçişlleri Bakanından
yazılı sorusu (7/536)
3
— İzımir Milletîveikili Şeref Baikşık'ın,
İzimir'in Ödeımiış ilçesine ibağlı Bademli
Bucağı Mescitli köyü muhtarının beledi
ye başkanını dövdüğü iddiasına dair soruısu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/448)
173.174
— M&raş Milletvekili tbraıhiını öztürlk'ün, Elbistan - Nurhak dağımda ara 1
nan (Gerilla kampı) haikkındaki yazılı
sorusu
689
—• Yozıgaıt Milletvelkili İsmet Kapısız'in, Ankara - Erzurum 2 numaralı Devlet
yolunun Boğazlıyan - Kayseri güzergâhı
nın ne zaman asfaltlanacağına dair soru
su ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşe-'
oğlu ile Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın yazılı cevapları (7/490)
728:729
— Zoniguldak Milleltveikili Ahmet G'üner'in, Zonguldalk ili Ulus ilçesinde çıka
rılmakta olan «Tam Bağumsız Ulus» gazeteısinin Kaymakam tarafından toplattı
rılma sebebine dair sorusu ve İçişleri Baikanı Haldun Menteşeıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/484)
368:364
İmar ve İskân Bakanından
—• Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Afyon ilinin Bolvadin
ilçesine bağlı bir köyün başka yere nakli
ne dair sorusu ve İmar ve Islkân Bakanı
ıSelâhaltfcin Baıbüroğlu'nun yazılı cevabı
(7/258)
62
— Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hur'un, Amasya iline bağlı Suluca ilçesin©
ait 20 köye içime suyu getirilmesine dair
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhat
tin Babüroğlu ile Köy İşleri Bakamı Cev
det Aykan'm yaızılı cevapları (7/453)
177:
178
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Amasya iline bağlı Yenice ilçesi
nin selden korunmasına dair sorusu ve
İmar ve Isıkân Bakanı Selâhatifcin Baıbür
oğlu'nun yazılı cevabı (7/461)
184:185
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-'
maız'ın, Aydm'a bağlı Gölcük Iköyünde
f

Sayfa
İmar ve İskân Bakanlığınca yaptırılan
ikonutların teslim şekline dair sorusu ve
Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan ile İmar
ve İskân Bakanı Selâhattin ıBabüroğlu'.nun yazılı cevapları (7/344)
351:863
—. Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Aydın ilinin Umurlu bucağına
bağlı Musluca köyünde vulkulbulan top
rak kaymasına dair sorusu ve İmar ve
İskân Bakam Selâhattin Balbüroğlu'nun
yazılı cevabı (7/514)
380:881
— Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 28 Mart 1970 tarihinde Kütahya
iline'bağlı bâzı ilçe ve (köylerde deprem
den zarar gören vatandaşların durumla
rına ve yaptırılan konutlara dair sorusu
ve İmar ve İskân Bakanı Selâhalttin Ba
ıbüroğlu'nun yazılı cevabı (7/50-6)
729:733
— İstanbul Milletvekili llhaımi San^
icar'm, Yeşilköy Çınar oteli ilâve inşaatı
nın kanunsuzluğu yolunda yapılan şikâ
yetlerin ine elenmesinin ne safhada oldu
ğuna dair Başbakandan sorusu ve İmar
ve İskân Bakanı Selâhattin Balbüroığlu'nun yapılı cevalbı (7/225)
1(66:167
— Maraş 'Milletvelkili İbrahim Öztürk'ün, Maraşta yapılmalkta olan gece
kondu ıslah ve önlelme faaliyetlerinin
ıhangi safhada olduğuna dair sorusu ve
İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğ
lu'nun yazılı cevabı (7/335)
71:72

— Siirlt Milletvekili Âdil Yaşa'nın,
ıSiirt'e bağlı Eruh ilçesinde mağaralarda
yaşıyan nüfus miktarına ve bu kimsele
rin ilkel durumdan kurtarılmasına dair
sorusu ve İmar ve İskân Balkanı Hayret
tin Nakiboğlu'nun yazılı cevabı (7/297)

63:
64

— Siirlt Milletvelkili Âdil Yaşa'nın, Siirlt'e bağlı Kurtalan ve Sason ilçelerinde,
tabiî âfetler dolayısiyle zarar gören va
tandaşlara konut yapımına ne zaman
Ibaşlanacağına dair sorusu ve İmar ve İs
kân Balkanı Hayrettin Naikilboğlu'nun
yazılı cevalbı (7/298)
64:65.
— Siirt Milletvekili M. Nelbil Oktay'ın, 1969 yılında Siirt'e bağlı köylerde
ımeydana gelen depremde, zarar görenlere

Sayfa
yapılan yardımlara ve alman -tedbirlere
dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun yazılı cevabı (7/143)
61:62
— Zongulldalk Milletvekili Ahmet Güner'in, Eflani ilçesinde inşaat yapımının
taolaylaştırılımasına dair sorusu ve İmar ve
İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun
yazılı cevâbı (7/538)
564:566
Köy işleri Bakanından
—- Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutki'min, İsparta İline bağlı Akçaşar köyünün içme suyuna kavuşturul
masına dair yazılı sorusu ve 'Köy İşleri
Balkanı Turhan Kapanlı'nm yazılı cevaıbı
(7/370)
75:76
—. Amasya Milletvekili Vehibi Meşhur'un, Altyapı teisislerinin yapıımı için
köylüden yardım almaya devam edilip
edilımiyeeeğine dair Barbakandan ve Köy
İşleri Bakanı Cevdet Aykan'ın yazılı ce
vabı. (7/464) •
'557:<558
— Amasya Milletvelkili Vöhlbi Meşıhur'un, Amasya iline bağlı bâzı ilçe ve
(köylerin 1971 yılında hangilerinin elekt
riğe kavuşturulacağına dair sorusu ve
Köy İşleri Balkanı Turhan Kapanlı'nm
yazılı cevabı (7/460)
183:184
— Amasya Milletvelkili Vehibi Meşıhur'un, Amasya iline bağlı Suluca ilçesine
ait 20 köye içımesuyu getirilmesine dair
sıorusu ve İmar ve İslkân Bakanı Selâhat
tin Babüroğlu ve Köy İğleri Balkanı Cev
det Aykan'ın yazılı cevapları. (7/453)
177:
178
— Amasya Milletvekili Vehibi Meşhur'un, Amasya ili Taşova ilçesine bağlı
Dutlulk - Devre yolunun yapılmasına dair
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevâbı (7/458)
182:183
— Amasya Milletvelkili Vehbi Meşıhur'un, Taşova ıbölgesinin Yeşilıranak
üzerindeki Durucasu köprüsünün onarıl
masına dair sorusu ve KÖy İşleri Bakanı
Turhan Kapanlı'nm yazılı cevalbı (7/455) 180
—. Ankara Milletvekili Suna TuraPm, üç aydan beri maaş allamadığı iddia
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Sayfa
edilen YSE İl Müdürlüğü personeline dair
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Ka
panlı'nm yazılı cevabı (7/433)
81:82
— Antalya Milletvelkili
Ömer Buyrukçu'nun, Yuva projesi adı altında El
malı kazası Yuva köyünde inşa edilmiş
bulunan sulama tesisine dair sorusu ve
Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan'ın, ya
salı cevabı (7/517)
734:737
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Aydm'a bağlı Gölcük köyünde
İmar ve İskân Bakanlığınca yaptırılan
konutların teslim şekline dair sorusu ve
Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan ile İmar
ve İskân Bakanı Selâhattin Balbüroğlu'nun yazılı cevapları (7/344)
351:358
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın Söke ilçesi Sofular köyünün için
de bulunduğu geçim sıkıntısına ne .gibi
çareler düşünüldüğüne dair Köy İşleri,
Tarım ve Orman bakanlarından yazılı so
rusu. (7/551)
385
— Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcııoğlu'nun, Çanaiklkale Merkez Halleli
Grupu içme suyu işinin ihalesine ve iha
leyi alan mütaâMıitlere dair sorusu ve
Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nm
yazılı cevalbı (7/503)
377:878
— Çanaklkalle Milletvekili Refet Sezgin'in, 119170 ve d a h a önceki yıllarda, Ça
n a k k a l e ili yol, içme suyu ve k ö p r ü hiz
metlerinde yolsuzluk ve k a n u n a
aykırı
işlem y a p ı l d ı ğ ı iddialajrına d a i r K ö y İşleri
B a k a n ı n d a n yazılı sorusu (7/554)
3185

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Maraş'ta yapılmış olan alt yapı
tesislerine harcanan para miktarıma dair
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Tuılhan Ka
panlı'nm yazılı cevaıbı (7/333)
6© :7i
— Maraş Milletvekili M. Nejat Çuha
dar'm, Maraş ilinde Toprak Su Bıölıge
Müdürlüğünün ıkurulmasma dair sıorusu
ve Köy İşleri Bakanı Turihan Kapanlı'nm
yazılı cevabı (7/488)
368:1372
— Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Zonguldak ilinin köy - pazaryeri bucak ve ilçelerinden geçen yolların as
faltlanmasına dair Köy İşleri Bakanından
yazılı sorusu (7/5134)

3
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Sayfa
Maliye (Bakanından
— Amasya Milletvekili Vehbi Mefşıhur'un, Amasya iline (bağlı Merzifon ve Sulu
ova ilçelerinde Hükümet konağı yaptırıl
masına dair sorusu ve Bayındırlık Baikanı
Turgult Gülez ile Maliye Bakanı Mesut
Erez'in yaızıllı cevaplan ('-7/404)
178:179
— îstanlbul Millletivekili Reışit Ülker'
in, 7 Şulbalt 1069 ve K101 sayılı Kanuna
ait kararnamenin yayımlanıp yaıyımrlannıaıdığma dair Başbakandan sorusu ve
Maliye Bakanı Sait Naci Engin'im yazılı
cevalbı (7/489)
727:728
— Malatya Milletvekili Musltaıfa Kaf
tan'm, Türkiye ide yeni (bir varlık vergisi
tatbikatına gidileceği şeklinde, (basında
yer alan haJberlere dair Başlbakam ve Ma
liye Bakanından yazıllı sorusu (7/5(418)
'24*1
—• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Bolvadin kazası hududu içindeki
Elhher gölü ihalesine dair sorusu ve Mali
ye Bakanı Mesut iEreız'in yaızılı eevaibı
.(17/4312)
78:8(1
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın,
ıtiaışra gazetelerinde yayımlaman ilânların
ücretine ve 'bu 'gazetelere tesis ve dona
tım kredileri verillımıesinıe dair sorusu ve
ıMaliye Bakanı Mesut Erez'in yazıllı -ceva
lbı (7/44(9)

1!74I:İ17I5

— Uşak Milletvekili M. Falhri Uğra- '
sıizoğlu'nutı, 0517 sayılı Devlet Personel Ka
nununun 87 nci maddesinin, 'bâzı Ibakamlık
ve genel mJüdiürlüklereıe ihlâl edildiği iddi
asına dair Maliye Bakanından' yazılı so
rusu (7/5156)
085
Millet Meclisi Başkanından
— İçel Milletvekili Gelâl KangnVının,
Milletlerarası S'tandardizasiyott Teşkilâtı
nın Millet Mecliisi Genel Kurul salonunda
yapmış olduğu toplantıya dair sorusu ve
Mîllet Meclisi Başkanı Salbit Osman Avcı'nın yazılı cevalbı (7/3115)
Millî Eğitim Bakanından
— Aydın MiUötivelkili M. Kemal Yıl
maz'm, Aydun'a bağlı Bozdoğan ilçesinde

616

ortaokul ve meslek okulları
açılmasına
dair sorusu ve Milî Eğitim Bakam Or
han Oğuz'un yazılı cevalbı (7/410)
78
— 'Gaziantep Milletvekilli Şinasi Çolakoğlu'nun, Gaziantep ilinde bir üniver
site açılıp açılmıyaıcağına dair Barbakan
dan sorusu ve Millî Eğitim Balkanı Orıhan Oğuz'un yazılı cevalbı (7/31650
73:74:
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
yükselen hayat paıhalıllığn karşısıında üni
versite ve yüksek okull öğrencilerine ve
rilen hursun artırılmasına dair Barbakan
dan sorusu ve Millî Eğitim Balkanı Şinasi
Orel'in yazılı cevalbı (7/5132)
56(2:15(63
— Tralbzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'ün, 1)970- 11971 öğretim yılı içinde
orta dereceli okullarda yapılan tâyinlere
dair Millî Eğitim Bakanından yaızılı soru
su (17/5513)
385
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, lise
ve dengi okul mezunu gençlerin; fark sı
navı vererek ilkokul öğretmeni ollma hak
kının tekrar verilip verilmiyeceğine dair
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu
(7/5615)
385
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, öğretımen boykotuna katılan öğretmenlerin
mağdur durumlara düşürüldüğü ve yöne
ticilik görevi verilmediği iddiasına dair
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu
(7/567)
385
Millî Savunma Bakanından
— Erzurum Mili eti vekili Gıyasettin
Karaca'nın, bir isalısın İstiklâl Madalyası
verilmesi için Erzurum Askerlik Şulbesine
yapmış olduğu müracaata dair sorusu ve
Millî Savunıma Bakanı Ferid Meleaı'in ya
zılı cevabı (7/506)
5161:5612
—- Erzurum Milletvekili Gıyaisetifciın Kjaraıca'nm, Erzurum ili Oltu ilçesi örük
köyünden bir şa'hsm İstiklâl
Madalyası
almak için yapmış olduğu müracaata dair
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ferid
Melen'in yazılı cevabı. (7/524)
560:561
•—• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka«
raca'nm, Erzurum ili Şenkaya ilçesi Ye
şil kaya köyünden bir şahsın İstiklâl Ma-

Sayfa

Sayfa
dalyası almak için yapmış olduğu müraca
ata dair Millî Savunma Bakanı Ferid
Melen'in yazılı cevaibı. (7/525)

561

—. Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, Ordu ile Mesudiye ilçesi Yeşil
ce (Yavadı) bucağından bir şahsın İstik
lâl Madalyası verilmesi için yapmış olduğu
müracaata dair sorusu ve Millî Savunma
Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı
(7/527)
1562
—. Konya Milletvekili Sadi Koıçaş'ın,
gazetelerde neşredilen «Kibrıs'ta Türklerin
övvtdlce ıterfk ıe|tltliMlerli iköytlıeıninıe dönimıelk üzjere oldukları ve bu hususun iki cemaat ta
rafından kabul edildiği» haberine dair
Dışişleri ve Millî Savunma
Bakanların
dan yazılı sorusu (7/504)
335

cağı Orman Bölge Şefinin başka yere
nakli ile Aptipaşa'ya bir Bölge Şefliği
kadrosunun verilme isteğine dair sorusu
ve Orman Bakanı Selâhattin İnal'in ya
zılı cevaibı (7/535)
3,737:738
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
—• Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Zonguldak ili Devlet Hastanesi
Çocuk Servisinin yetersiz çalışması ile bu
servise tâyin edilen şahsa dair Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından yazılı sorusu
(7/533)
3
—• Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Zonguldak ili Kurucaşile ilçesine
doktor tâyin edilmesine dair sorusu ve
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Tür
kân AkyoPun yazılı cevabı. (7/476)
558:560

Orman Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Orman Reformu Ka
nununun biran önce çıkarılmasına dair
Başjbakandan sorusu ve Orman Bakanı
Hüseyin Özalp'in yazılı cevabı (7/468) 360:361
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Söke ilçesi Sofular köyünün için
de bulunduğu geçim sıkıntısına ne gibi
çareler düşünüldüğüne
dair Köy İşleri,
Tarım ve Orman bakanlarından yazılı
sorulu (7/551)
385
— Maraş Milletvekili Mehmet özdal'ın, Orman köylüsü
tarafından üretilen
odunların satılmasına dair sorusu ve
Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in yazılı ce
vabı (7/468)
364:365
—• Maraş Milletvekili Nejat
Çuhadar'm, Maraş'ta inşa edilen Orman Mu
hafaza Okulunun ne zaman faaliyete ge
çeceğine dair sorusu ve Orman Bakanı
Selâhattin İnal'm yazılı covabı (7/544) 121,739:
740
— Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, orman köylüsüne yapılan yiye
cek yardımlarına dair. sorusu ve Orman
Bakanı Selâhattin
înal'ın yazılı cevaibı
(7/515)
,381:382
— Zonguldak Milletvekili Alhmet Güner'in, Zonguldak ili Ereğli - Alaplı bu-

Sanayi Bakanından
—• Afyon Milletvekili Süleyman Mut
lu'nun, Afyon'a bağlı Bolvadin ilçesi hal
kımın işsliızıliüktein kunltiaırnlımıaısiınıa dair sara&u
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilinıgiroğlu'nun yazılı cevabı (7/371)
859:360
— Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakioğlu'nun, Gaziantep'te bir sanayi sitesi
kurulmasına dair sorusu ve Sanayi Baka
nı Selâhattin Kılıç'm yazılı cevabı (7/368)

74:
75

—• Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
Konya ilinde 1969 ve 1970 te ne miktar
pancar alındığına, ne kadar fire kesildiği
ne dair sorusu ve Sanayi Bakanı Selâhat
tin Kılıç'm yazılı cevaibı. (7/443)

84

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
yaprak tütünün Türkiye ve Ege bölgesi re
koltesi ile ekim alanı, tütün ekimiyle iş
tigâl eden aileler ve tütün fiyatlarına dair
Gümrük ve Tekel, Sanayi ve Ticaret ba
kanlarından yazılı sorusu (7/547)

241

—• TraJbzon Milletvekili Necati Çakıroğlu'nun, Sanayi Bakanlığına bağlı M.
K. E. tarafından pil ve akü fabrikaları
kurulacağı haberine dair sorusu ve Sana
yi Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazılı cevaibı
(7/492)
372:373

— 28 —
Sayfa I
Tarım Bakanından
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Aydın'in Kuyucuk ilçesine bağlı
Karapınar köyü muhtarına dair sorusu ve
içişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile
Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen'in yazılı
cevapları (7/475)
361:363
—• Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Söke ilçesi Sofular köyünün için-»
de bulunduğu geçim sıkıntısına ne gibi ça
reler düşünüldüğüne dair Köy İşleri, Ta
rım ve Orman bakanlarından yazılı soru
su (7/551)
385
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
kaçakçılığı önlemek bakımından, geçmiş
yıllarda mayınlanmış arazilerin tarımda
kullanlmaısma dair sorusu ve Tarım
Bakanı llhami Ertem'in yazılı cevalbı
(7/439)
82:83
ı— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
tohumluk buğdayın adaletsiz dağıtıldığı
iddiasına dair sorusu ve Tarım Bakanı il
hami Ertem'in yazılı cevalbı (7/441)
83:84

Sayfa
bul Beyoğlu Şubesinin -bir şahsa yapmış:
oMuğu kredi tahsisine dair sorusu ve Ti
caret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı ce
vabı (7/507)
376:377
Niğde Milletvekili Mevrut Ocakçıoğlu'nım, büyük kredi işlemlerinin bir müd
det için durdurulup durdurulmadığı ve
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle bankala
rın göz altına alınıp alınmadığıma dair Ti
caret Bakanm'dan yazılı sorusu. (7/550)
241

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy sal'm, Marmara Bölgesinde üretilen mısır
miktarına ve Toprak Mahsulleri Ofisi ta
rafından bu bölgedeki illerden ne kadar
mısır alındığına dair sorusu ve Ticaret
I ve Sanayi Bakanı Ayhan Çilingiroğlu ile
Tarım Bakanı İlıami Ertem'in yazılı ce
vapları (7/364)
3ö8:3fW
Ulaştırma Bakanından
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Amasya ili ile Merzifon ilçesine
bir otomatik telefon santralı yapılmasına
dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Orhan
Tuğrul'un, yazılı cevabı (7/456)
180:181

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Marmara bölgesinde üretilen mı
— İstanbul Milletvekili Ba'hir Ersoy'sır miktarına ve Toprak Mahsûlleri Ofisi
un,
Türk Hava Yollarının uçak adedi ile
-tarafından bu bölgedeki illerden ne kadar
kiralanan uçaklar için ödenen paralara
mısır alındığına dair sorusu ve Ticaret ve
I viair Ulaştırma Bakanımdan yazılı .sorusu
Sanayi Bakanı Ayhan Çilingiroğlu ile
(7/549)
' 241
Tarım Bakanı ilhami Ertem'in yazılı ce
vaplan (7/364)
353:359
— Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, kamu hizmeti görmekte olan mahalle
Ticaret Bakanından
I mulhtarlarına verilen telefonların ücretle
rinde % 52 oranında tenzilât yapılmasına
— Amasya Milletvekili Vehbi Meşdair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Halûk
hur'un, Amasya iline bağlı Göyüneek ve
Arık'ın yazılı cevabı (7/496)
374:875
'Taşova ilçelerinde Ziraat Bankası binası
nın yapılmasına dair sorusu Ticaret Ba
— Kars Milletvekili Turlgut Artaç'm,
kanı G-ürhan Titrek'in yazılı cevaJbı
Kars ili merkezinde ikinci PTT şubesinin
(7/466)
•
185:186
ne zaman açılacağına dair sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Orfıan Tuğrul'un yazılı ce
— Amasya Milletvekili Vem'bi Me§valbı (7/493)
373:874
hur'un, pancar ımüstahsiliıne paralarının.1
zamanında ödenmesine dair sorusu Sanayi
— Zonguldak Milletvekili Ahmet Güve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'ner'in, KaraJbük'ün ulaşım ve ha'berleşme
nun yazılı cevabı (7/457)
181:182
I ihtiyacına dair siorusu ve Ulaştırma Bakanı Halûk
Arık'ım yazılı cevabı
— Gaziantep Milletvekili Şinasi Çıolakbğlu'nun, T. C. Ziraat Bankası Istan(7/541)
566:567

I
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Sayfa

— Avrupa Konseyi'rıin kuruluşunun
22 <nci yıldönümü dolayısiyle Başkanlığın,
Konsey'in amacı, kapsamı ve çalışmaları
na dair açıklaması
,
122:123
— 18 . 3 . 1971 tarihli 73 ncü Birle
şimde görüşülmesi yapılıp da karara bağ-

lanmıyan; yeni teşkil olunmuş ve fakat
heriüz güven oyu, almamış hükümetlerin
güven oyu almasına ka'dar geçecek safha
içerisinde araştırma ve genel görüşme
önergelerinin görüşülmesinin ertelenmesi
ne dair Başkanlığın sunuşu,
387:'3!89

TASARILAR
— 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personer Kanunun hâzı (maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 'bu kanuna bâzı maddeler
eklenimesi hakkındaki kanun tasarısı
526 :508
— 6375 sayılı Kanunla onaylanan Ku
zey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devlet
ler arasında Kuvvetlerin Statüsüne dair
közleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci fık
rasının «F» bendine ek kararın tadiline
dair Kuzey Atlantik Konseyi Kararının
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı (1/109)
088
— 0785 • sayılı İmar Kanununda bâzı
değişiklikler yapılması hakkında kanun
tasarısı (1/161)
189
— '6881 sayılı Orman Kanununa bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısı
(1/301)
38
— 6996 sayılı G'üUhaıre Askerî Tıp
Aka'demisi Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı (1/450)
474
— 6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Konsolosluk Sözleşmesinin]
ionaylanm asımın uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı (1/476)
:35'
— Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
kuruluş Kanununun 1 nci maddesine bir
fıkra ve kanuna iki madde eklenmesine
'dair kanun tasarısı (1/378)
505
— Bâzı orman suçlarının affına ve
bunlardan mütevellit idare şahsi hakları
nın düşünülmesine ilişkin kanun tasarısı
(1/418)
38
— Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı (1/379)
629

— 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçi
ci bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1 9 6 1
tarihli ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı
Emniyet Teşkilât Kanununa geçici üç
madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1 9 6 1 tarih
ve 342 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı (1/84)
630:631
— 1234 sayılı Hayvanların sağlık zabı
tası hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci
maddelerini tadil eden 1775 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı (1/481)
241
— 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniver
sitesi kuruluş kadroları Kanununa ek ka
nun tasarısı (1/417)
385
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici
maddeler eklenmesine ve bu kanun ile di
ğer kanunların _ bâzı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı (1/438)
12,199:
219,390:426,431:471,479:514,528:551,568:569,
574:575,576:578,584 =589,623:626
— Çocuklara karşı nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğu
r
hakkında kanun tasarısı (1/380)
629
— Denizde can mal koruma hakkında
kanun tasarısı (1/111)
525
— Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmalmması için
gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkında kanun tasarısı (1/31)
474
— Denizyatağı ve Okyanus dibi ile
bunların altındaki topraklara nükleer si
lâhların ve diğer kütle imha silâhlarının
yerleştirilmesinin yasaklanmasına
dair
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı (1/484)
573
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— Dernekler kanunu tasarısı (1/336)
242
— Emniyet Teşkilâtı Mensupları Yar
dımlaşma Kurumu kanun tasarısı (1/224) 631
•— Genel Sağlık Sigortası kanunu tasa
rısı (1/187)
631
— Harb Akademileri kanunu tasarısı
(1/159)
629
— Hukukî veya ticari mevzularda adlî
ve mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı (1/383)
629
— Hukuk yargılama usulü kanunu ta
sarısı (4/474)
35
— istanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı (1/208)
.
4,325,551:553
— İstanbul Teknik Üniversitesine bağ
lı bir teknik okul açılmasına dair 10.3.1954
tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılma
sına ve İstanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları hakkındaki 7 . 7 . 1 9 4 8 tarih
ve 5246 sayılı Kanuna bağlı cetvellere mü
hendislik - mimarlık fakültesi başlığı al
tında yeni kadrolar eklenmesine dair ka
nun tasarısı (1/409)
629
— İş kanunu tasarısı (1/347)
13,88:60,
61,94 :'97,98 Jl'18,199,58'9' :I022,
'635 :'665,'&Ö6':682
— İzmir Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisinin Ege Üniversitesine
bağlanması
hakkında
kanun
tasarısı
(1/372)
687
— Kaçakçılığın men ve takibine dair
1918 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden
3777, 6729, 6846 ve 152 sayılı kanunların
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısı (1/117)
526
— 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin tadil ve ekleri ile Adalet Ba
kanlığı bölümüne kadro eklenmesi hak
kında kanun tasarısı (1/185)
86
— -rKonut kanunu tasarısı (1/190)
333
•— Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve
görevleri hakkında kanun tasarısı (1/310)
35
— Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları, kanun tasarısı (1/308)
525

Sayfa
— Millî Saraylar yönetimi hakkımda
kanun tasarısı (1/480)
241
•— Millî Savunma Balkanı Eerid Melen'in, 926 sayılı Kanunun bâzı 'maddelerinin
değiştirilımıesi ve bu kanuna bâzı maddeler
eklenmesi hakkındaki kanun
tasarısı
(1/470)
197:198
— Millî Savunma Bakanı Feırid Melen'in, Sıkıyönetim, kanunu tasarısı (1/472)
10
— 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununla 14 . 8 . 1970
tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek
geçici 5 nci maddenin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı (1/485)
628
— 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı
Uçuş hizmetleri tazminat Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Ni
san 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun
geçici 2 nci maddesinin son fıkrasının de
ğiştirilmesi
hakkında
kanun
tasarısı
(1/384)
474
— Oteli, motel, han ve pansiyonlarda
oturan ve çalışanlar ile bina kapıcıları
nın kimliklerinin bildMlmjesi hakkındaki
kanun tasarısı (1/134)
631:632
•— özel sektör tarafından
kurulacak
tedavi ve sosyal hizmetler kurumlan ka
nun tasarısı (1/216)
196:196
— Özel Yüksek Okul öğrencilerinin
öğrenimlerine devam edebilmeleri için
açılacak resmî yüksek okullar hakkında
kanun tasarısı (1/483)
573
—
sinin
kında
—

864 sayılı Kanunun ek 5 nci madde
(A) fıkrasının değiştirilınıesa hak
kanun tasarısı (1/306)
525
'Sıkıyönetim kanun tasarısı (1/472)
4,
122,219:237,242:313
— Sosyal Hizmetler Kurumu kuruluş
kanunu tasarısı (1/281, 3/549)
630
— ,Süt Endüstrisi Kuruımu kuruluş ka
nunu tasarısı (1/318)
93:94
—. Tekirdağ Çimento Sanayii Anonim1
Ortaklığı kuruluş kanun tasarısı (1/478)
189
— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştirilmıesine
dair kanun tasarısı (1/234)
13:27
— Türk Deniz Yolları İşletmjesi kanu
nu tasarısı (1/482)
474

— 31 —
Sayfa
— Türkiye Cumhuriyetti Devlet De
miryolları İşleltmesd kuruluş kanunu, ta
sarısı (1/475)
35
— Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesi 'kuruluş kanunu tasa
rısı (1/356)
333
— Türlkiye Demir ve Çelik îşletmıeleri
Kuruluş kanunu tasarısı (1/477)
189
— Türlkiye ile İngiltere arasındaki 28
Kasım, 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin Swaziland Kıralhğına teşmiline
dair (4 Eylül 1970 ve 29 Oeak 1971) ta
rihli notaların teatisi ile yapılan Andlaşmıanm onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı (1/433) '
629
— Türkrye Kâğıt Sanayii Kurumu ku
ruluş kanun tasarısı (1/363)
525:526
— Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet
Kanununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı
Kanunla değişik 69 ncu maddesinin (b)
'bendinin 3 ncü fıkrasının değiştirdimjesd
hakkında kanun tasamsı (1/235)
629
— Türlk Silâhlı Kuvvetlerinde astsu
bay nasbedilenlere giyeoeık ve teçhizat ve
rilmesi haikkında kanun tasarısı (1/269)
474

Sayfa
— Umuımi Hıfzıssıhha Kanunu bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı (1/217)
— Yatılı bölge okullarında döner ser
maye ıkıurulmasına djair kanun tasarısı
(1/473)

631

30

— 24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı
8 . 6 . 1959 tarih ve 7334 sayılı kanunlar
da değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı (1/436)
189
— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında
ıkanun tasarısı (1/479)

189

— 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı
(Emlâk Vergisi Kanununun bâzı. maddeleirinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı
hükümler âklenmesi haikkında kanun ta
sarısı (1/437)
189
— 171 sayılı Toplantı ve »gösteri yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
(1/439)
333

TEKLİFLER
— Afyon Karahisar Milletvekili Rıza
Çerçel'in, 827 sayılı Rıhtım Resmi Kanu
nunun başlığı ile bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/381)

93

— Ankara Milletvekili Mustafa Kemal
Yıılmaz'm, 2/503 esas sayılı kanun teklifi
(2/503)
198
— Ankara Milletvekili Suna Tural ile
Sinop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'm, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 85 ve 103 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi (2/519)
241
— Bursa Milletvekili Kasrın Öııadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigorta
lar kanunu teklifi
12:13,219
— Bursa Milletvekili Kasım Önadım
ve 12 arkadaşının, Süt endüstrisi kuruluş
kanunu teklifi (2/51)
93:94
— Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M.

Kemal Yılmaz'm, Şehit Komando Eri Mevlût Meric'in annesine, eşine ve çocuğuna
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun teklifi (2/503)
325
— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları,
Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ka
nun teklifi (2/59)
687
— Cumhuriyet Senatosu Buısa Üyesi
Saffet Ural'm, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun geçici 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/243)
526:
528
— Cumhuriyet Senatosu Gaziantep
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının,
'6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde-
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Sayfa
lerinin değiştirilmesine ve bir ek madde
ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422,
6964, 7336 ve 75*6 sayılı kanunlara konu
gelirlerin kaynak olacağı Orman 'köyleri
ni kalkındırma fonu teşkili ile Orman köyıleri kalkındırma 'kooperatifleri kurulması
hakkında 'kanun teklifi (2/515)

4

— Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirle
ri ve 304 arkadaşının, 9 . 7 . 1961 tarihli vo
334 sayılı T. O. Anayasasının 82 nei 'mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/524)
628
•—- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, 1971 yılı Bütçe Kanu
nunun 27 nei maddesinin kaldırılmasına
dair kanun teklifi (2/516)
4
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si M. Halûk Berkol vo İstanbul Milletve
kili Orhan Cemal Fersoy'un, ekspres yollar
ve İstanbul çevre yolu projesi sahasındaki
gecekonduların tasfiyesi hakkında kanun
teklifi (2/385)
35
— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye^
si Hamdi Özer, Eskişehir Milletvekili İs
met Angı, Çanakkale Milletvekili Zekiye
Gülsen ve 10 arkadaşı, Cumhuriyet Senato
su Afyon Üyesi Kemal Şenocak, Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Mc'brare Aksoley ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Eminsuların zararlarının gideri İme si
hakkında kanun teklifleri (2/153, 2/214,
2/230, 2/290, 2/300, 2/361)
474
—- Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özcr'in, 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununun 38 nei
maddesinin (a) bendindeki ikinci fıkranın
değiştirilmesi ve sonuna yeni bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/10) 526:528
— Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz
ile Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nhı,
7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun teklifi ('2/525)
(İ28
— Har'b Akademileri kanuna tasarısı
vo İstanbul Milletvekili İlhamı Sanear ile
15 arkadaşının, Harb Akademileri karımı
teklifi (2/143)
629

Sayfa
• — Harb okulları kanunu tasarısı ile
İstanbul Milletvekili İlhamı Sanear ve 15
arkadaşının, Haıh okulları kanunu teklifi
(2/142)
573
— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan ile
Afyon Milletvekili Rıza Çerçel'in, 2/462
esas sayılı kanun teklifi (2/462)
— İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Türk vatandaşı olup Türk üniver
sitelerine -bağlı her çeşit Fakülte ile özel
ve resmî yüksek okul mezunlarının mecbu
ri hizmet süreleri hakkında kanun teklifi
(2/522)
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Millî kıyılar kanunu teklifi, (2/294)
— İstan'bul Milletvekili Sadettin Bil
giç ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un
affr hakkında kanun teklifi (2/523)
—- İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 arkadaşrnrn, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 123 ncü maddesinin
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/333)
— Kastamonu Milletvekili Sa'bri Kes
kin ve 2 arkadaşının, bâzı orman suçları
nın affına ve bunlardan mütevellit idare
şahsi haklarının düşürülmesine ilişkin ka
nun teklifi (2/518)
— Kayseri Milletvekili Enver Turgut
ve 8 arkadaşı m n, 17 . 7 . 1967 tarihli 50G
sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve
3 ncü fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra
eklenmesine dair kanun teklifi (2/496)
— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı
ile Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 926 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
ile 168 nei maddesinde bahis konusu edi
len ek 4 sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi (2/128)

93

580
189

580

31

189

31

478

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nrn 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi (2/521)
517
— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'ıuıı, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç
Hizmet Kanununun 69/b - 3 maddesinin
değiştirilmesine dair karnın teklifi (2/520) 385

— 33 —
Sayfa
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok
ve iki arkadaşının «Orman köylerinin kal
kındırılması, ormancılığın ve orman sana
yiinin geliştirilmesi için beş yıllık plânlar
yapılması» hakkındaki kanun teklifi (2/255) 10:
12
— Millet Meclisi idare Âmirlerinin,
5 . 1 . 19'Gl tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1
madde eklenmesine dair kanun teklifi
(2/421)
G29
—• Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/.l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/517)
35.
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, T. Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi
(2/449)
198
— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sa
yılı Kanunun 35 nci maddesi ile değiştiri
len 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı1
Devlet Memurları Kanununun 79 ncu mad-

Sayfa
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
teklifi (2/407)
4,189
— Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in,
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun geçici 18 nci maddesine bir
Mera eklenmesine dair kanun teklifi
(2/336)
526:528
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm,
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun geçici 18 nci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
(2/335)
526:528
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener vo
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Ku
rumu kanunu teklifi (2/36)
474
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve
3 arkadaşının, muvazzaf astsubaylara ve
rilecek elbise ve teçhizat hakkında kanun
teklifi (2/376)
474
—• Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün
195 196 nci maddelerinin değiştirilmesine
dair tüzük teklifi (2/199)
13

TEZKERELER
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri
— Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine
Millet Meclisince seçilmiş bulunan Celâl et
tin Kuralmen'in ölümü sebebiyle açılmış
bulunan asıl üyeliğe seçim yapılmasına da
ir (3/524)
196
— 1307 sayılı Kanunun 77 nci madde
sinin 1 ve 14 ncü fıkralarının 89, 95 ve ge
çici 1 nci maddelerinin iptal edildiğine dair
(3/509)

37

— 1325 sayılı Kanunun 4 ncü maddesin
deki (ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri
Komutanlıkları) deyimi ile 6 nci madde
sindeki (Kuvvet Komutanlıkları) deyimi
nin iptal edildiğine dair (3/510)
37:38
— 44 sayılı Kanunun 32 nci ve 648 sa
yılı Kanunun 108 nci maddelerinde yer
alan ve siyasi partilerin kapatılması dâva
larının duruşmalı olarak görülmesine iliş
kin hükümlerin iptal edildiğine dair (3/523) 196

Başbakanlık tezkereleri
Çeşitli
— İller Bankasının 1970 yılı bilançosu
kâr ve zarar cetvelleriyle denetçiler rapo
runun sunulduğuna dair (3/533)

517

— Sosyal Sigortalar Kurumunun 1969
yılı Çalışma raporu ve bilançosunun sunul
duğuna dair (3/505)

4

Geriverme istekleri
— 6831 sayılı Orman Kanununa bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısının
geri gönderilmesine dair (3/513)

38

— Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Kuruluş Kanununun 1 nci maddesine bir
fıkra ve kanuna iki madde eklenmesine
•dair kanun tasarısının geri verilmesine da
ir (3/540)
525
— Bâzı orman suçlarının afin a ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının
(M. Meclisi Cilt : 13)
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düşürülmesine ilişkin kanun tasarısının ge
ri gönderilmesine dair (3/512)

38

— 1111 sayılı Askerlik Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961
tarihli ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayı
lı Emniyet Teşkilât Kanununa geçici üç
madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarih
ve 342 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının geri veril
mesine dair (3/550)
630:631
—• Denizde can, mal koruma hakkında
kanun tasarısının geri verilmesine dair1'
(3/536)
— Dernekler kanunu tasarısının geri
gönderilmesine dair (3/525)
— Emniyet Teşkilâtı Mensupları Yar
dımlaşma Kurumu kanun tasarısının geri
verilmesine dair (3/548)
— Genel Sağlık Sigortası kanunu ta
sarısının geri verilmesine dair (3/551)

525
Yasama dokunulmazlıkları
242

631
'631

— Kaçakçılığın men ve tatbikine dair1
1918*sayılı Kanunla bu Kanunu tadil eden
3777, 6729, 6846 ve 152 sayılı kanunların
bâzı maddeılerinde değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısının geri verilmesine da
ir (3/538)
526
— Konut kanunu tasarısının geri ve
rilmesine dair (3/527)1
333
— Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanun tasarısının geri verilmesine
dair (3/535)
525
— Otel, motel, han ve pansiyonlarda
oturan ve çalışanlar ile bina kapıcılarının
kimliklerinin bilditrilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının geri gönderilmesine dair
(3/552)
631
— Özel sektör tarafından kurulacak:
tedavi ve sağlık hizmetleri kurumları ka
nun tasarısının geri gönderilmesine dair
(3/522)
195
— 864 sayılı Kanunun ek 5 nci madde
sinin (A) fıkrasının 'değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısının geri verilmesine dair
(3/537)
— Sosyal Hizmetler Kurumu kuruluş
kanunu tasarısının geri verilmesine dair*
(3/549)

Sayfa
— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi kuruluş kanunu tasarısı
nın geri verilmesine dair (3/528)
333
— Türkiye Kâğıt Sanayii Kurumu ku
ruluş kanun tasarısının geri verilmesine
dair (3/539)
525:526
— Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısının geri verilmesine dair (3/553)
631
— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının
geri verilmesine dair (3/526)
333

—• Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/506)
— Edime Milletvekili Veli Gürkan'ın
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/507)
— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/515)
(3/516)
(3/518)
(3/532)
(3/533)
(3/545)
— Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/516)
(3/545)

30

30

122
122
189
474
573
580

122
580

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
632

196

525

630

— Devlet Plânlama Teşkilâtının bünye
sindeki bir daire ile Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı bünyesindeki bir şıııbenin Dış Eko
nomik tliş'kiler Bakanlığına bağlanmasının
uygun görüldüğüne dair (3/531)
431
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân
Akyol'a, Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan'm vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair (3/519)
195
— Vazife ile yurt dışına giden Dışişle
ri Bakanı Osman Olcay'a Devlet Bakanı

- 3 5 Sayfa

Sayfa
ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın ve
killik etmesinin uygun bulunduğuna dair
(3/517)
(3/547)

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
124
630

— Vazife ile yurt dışına giden Millî
Savunma Bakanı Ferid Melen'e Adalet Ba
kanı İsmail Arar'ın vekillik 'etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/546)
630
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri
— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları,
Sanayi Odaları, Ticıaret Borsaları ve Ti
caret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları,
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği Kanununun bâzı maddelerini değişti
ren kanun teklifi hakkında
687
— İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarı
sına dair
325,551:553
— Millet Mcclisıi İdare Âmirlerinin,
5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna
1 madde eklenmesine dair kanun teklifi
hakkında
629
— Bize Milletvekili Erol Yılmaz Akçalin, 31 Temımuz 1970 tarih ve 1327 sa
yılı Kanunun 35 nci maddesi ile değişti
rilen 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 79 ncu
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun teklifine dair

— Bir toplantı yılında, iki aydan fazla
izin alan Kars Milletvekili İ. Hakkı Ala
ca'nın ödeneğine dair (3/521)
197
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Kars Milletvekili Veyis Koçulu'ya ödeneğinin verilmesine dair (3/530)
387
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesine dair (3/511)
36:37
(3/520)
196:197
(3/529)
386:387
Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— 2/10, 2/243, 2/335 ve 2/336 esas
numaralı kanun tekliflerinin, 926 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı maddeler eklenımesi hakkında
ki kanun tasarısını görüşmek üzere kuru
lan Geçici Komisyona havalesine dair
(3/541, 3/542, 3/543, 3/544)
526:528
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bi
lançosuna ait raporun sunulduğuna dair
(3/508)

35

Tarım Komisyonu Başkanlığı tezkeresi

189

— Bursa Milletvekili Kasım Önadını
ve 12 arkadaşının, Süt endüstrisi kuruluş
kanunu teklifinin, aynı konudaki tasarıyı
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona
havalesine dair (3/514)
93:94

^-36&EÇEN TUTANAK ÖZETİ

Sayfa

Sayfa
'21 . 4 . 1971 tarihli 90 ncı Birleşime
ait tutanak özeti
13

2:3

26 . 4 . 1971 tarihli 91 nci Birleşime
ait tutanak özeti
13

30

28 . 4 . 1971 tarihli 92 nci Birleşime
ait tutanak özeti
13

35

30 . 4 . 1971 tarihli 93 ncü Birleşime
ait tutanak özeti
/13
3 . 5 . 1971 tarihli 94 ncü Birleşime
ait tutanak özeti
13

86
121

5 . 5 . 1971 tarihli 95 nci Birleşime
ait tutanak özeti
13 188:
189
7 . 5 . 1971 tarihli 96 ncı Birleşime
ait tutanak özeti
13 240:
241

10 . 5 . 1971 tarihli 97 nci Birleışime
ait tutanak özeti
13 325
12 . 5 . 1971 tarihli 98 nci Birleşime
ait tutanak özeti
13 384
13 . 5 . 1971 tarifhli 99 ncu Birleşime
ait tutanak özeti
13 428
14 . 5 . 1971 tarihli
ait tutanak özeti
17 . 5 . 1971 tarihli
ait tutanak özeti
20 . 5 . 1971 tarihli
ait tutanak özeti
21 . 5 . 1971 tarihli
ait tutanak özeti

100 ncü Birleşime
13
101 nci Birleşime
13 (517
102 nci Birleşime
13

4,36,60,87,97,122,190,242,326,351,
386,428,475,518,573,581

DÜZELTİŞLER
Sayfa

102 nci Bdrleşiımie bağlı (M. M. 1/208) tasandıa aşağı/daM düzeltiş yapılaoaMıır.
Satır
Yanlış
Doğru

1 Başlık 214 e 1 nci ek
,1
1 İstanbul Üniversitesi

13 580

24 . 5 . 1971 tarihli 104 ncü Birleşime
ait tutanak özeti
13 '628
31 . 5 . 1971 tarihli 105 nci Birleşime
ait tutanak özeti
13 687

ıSaıyfa
13

572

103 ncü Birleşime

YOKLAMALAR
Cilt

474

214 e 2 nci ek
İstanbul Teknik Üniversitesi

Söz Alanlar
«Soyadları aüflabetik sırasına göre»

Sayfa
Yavuız Acar (Amaısıya) - 657 sayılı Ka
nunda değişiklik yapan 1327 sayılı Kanu
nun uygulamasından doğan aksaklıkla
rın biran önce giderilmesi gerektiğine
dair gündem dışı demeci
90:92
— Yurdumuzda mevcut işsizlik ve bü
yük şehirlere akın hususlarında alınması
gereken tedbirlere dair gündem dışı de
meci
329:330
Haısıan Akçalıoğülu (Antalya) - Üni
versite özerkliği ve bu konuda Adalet
Bakanı İsmail Arar'ın yaptığı konuşma
hakkında gündem dışı demeci
191:194
Kenan Mümtaz Akışıik (Bitls) - 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair
kanun tasarısı münasebetiyle
437:438
— Sıkıyönetim kanun tasarısı münase
betiyle
244:247
Mustafa Akkan (izmir)
5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
211:213
Türkan Akyol (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Baıkanı) - Maraş Milletvekili İbrahim
Öztürk'ün, Maraş Devlet hastanelerinde
ne kadar uzmanhekimin vazife gördüğüne
dair sözlü sorusu münasebetiyle
706
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Türkân Akyal'un, Bingöl ve çevresinde
vukubulan deprem felâketi ve yapılan
yardımlar hakkında gündem dışı demeci 581:583

Sayfa
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in,
Genel Sağlık Sigortasının biran önce çıka
rılması gerektiğine dair demecine cevabı 524:
525
— Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyali
zasyon eksikliklerinin giderilmesine dair
sözlü sorusu münasebetiyle
703,704:705
ismail Hakkı Alam (Kaıtfs) - Sıkıyöne
tim kanun tasarısı münasebetiyle
285:286
Hasan Basiti Albıayraik (Rize) - Tarihî
eser kaçakçılığının önlenmesi amaciylie
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle
716:717
İsmail Arar (Adalet Bakanı) (tsltlanıbul) - Antalya Miletvekili Hasan Akçalıoğlu'nun, üniversite özerkliği ve bu
konuda Adalet Bakanı İsmail Arar'ın.
yaptığı konuşma hakkında gündem dışı
demecine cevabı
194:195
Halûk Arık (Ulaştırma Bakanı) - Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, PTT da
ğıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair sözlü
sorusu münasebetiyle
699 :701
Şevket Aslbusoğlu (Eskişehir) - Sıkı
yönetim kanun tasarısı münasebetiyle 264:266,
309 :310
Burhanettin Asutay (tzmir) - Akşam
Gazetesinde 15 Nisan tarihinde başlayıp 6
gün devam eden bir yazı dizisinde yurt
dışına işçi kaçıran bir şebeke hakkında
yayınlanan haberler konusunda gündem
dışı demeci
9:10
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici

~3$Sayfa
maddeler eklenmesine ve bu kanun ile
diğer kanunların bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle
435,506,513
—• İstanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı
münasebetiyle
551
— İş kanunu tasarısı münasebetiyle 43:46,
S3s55,ı6'0;S9l5:S'97,
603:604,014:616,617
-— Sıkıyönetim kanun tasarısı münase
betiyle
260:261,276,290
— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
8 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
27
îhsan Ataöv (Antalya) - İlân edilen
pamuk fiyatlarının düşük olduğuna ve bu
konuyu yeniden ele almanın lüzumuna
dair gündem dışı demeci
522:523
Tufan Doğan Avşatgll (Kayseri) - 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunla
rın bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair
kanun tasarısı münasebetiyle
542
— İş kanunu tasarısı münasebetiyle
616,
650:651

Sayfa
Esat Kemal Ayfoar (Mardin) <• 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
tasarısı münasebetiyle
508
Mehmet Ali Aybar (îstanbul) - İş ka
nunu tasarısı münasebetiyle
39:41,55:56,
96,99:101,105:106,112
— Sıkıyönetim kanun tasarısı münase
betiyle
228:233
Salilh Aygiin (Amasya) - Anayasa Mah
kemesi kararı üzerine 9 Temmuz 1971 ta
rihinde öğretim çalışmalarına son vermesi
gereken özel yüksek okulların bir çözüme
bağlanabilmesi için Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önerge münasebetiyle
350:351
— İş kanunu tasarısı münasebetiyle 116:117
— Sıkıyönetim kanun tasarısı münase
betiyle
295
Mehmet Aytuğ (Elâzığ) - Sıkıyönetim
kanun tasarısı münasebetiyle
293,295:296
— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı münasebetiyle
15 :16

B
iSelâlhattin Babürtoğlu (îmar ve İskân
Balkanı) - Bursa Milletvekili Sadrettin
Çanga'nm, Bursa 'mn su ihtiyacının gide
rilmesine dair sözlü sorusu münasebetiyle

694

Kemal Bağoıoğhı (Çanalkkale) - 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunla
rın bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair
kanun tasarısı münasebetiyle
534:535
— Sıkıyönetim kanun tasarısı münase
betiyle
Hüsamettin Başer (Nevşehir) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı

262

hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
kanun tasarısı münasebetiyle
434:435,455,
458:459
— İş kanunu tasarısı münasebetiyle 115,599,
656:657
— Sıkıyönetim kanun tasarısı münase
betiyle
248
— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı münasebetiyle
15,26
Abdullah Baştürk {Yozgat) - İş kanu
nu tasarısı münasebetiyle
48:49
Orhan Birgiit (Ankara) - Sıkıyönetim
kanun tasarısı münasebetiyle 256:257,286:287,
,299
Ahmet Buldanlı (Muğla) - Sıkıyönetim
kanun tasarısı münasebetiyle
269:270
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c
Sayfa

Sayfct

Rasim Cinİ3İi (Erzurum) - Sıkıyönetim
kanun tasarısı münasebetiyle
299:300,301,309
Halil İbrahim Cop (Bolu) - 5434 sayılı
Türkiye Cumlhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi-

ne ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
tasarısı münasebetiyle
470:471
ibrahim Cüceoğ-lu (Ankara) - İş kanu
nu tasarısı münasebetiyle
102

Ç
Sadret/tin Çanga (Bursa) - Bursa'nm
su ihtiyacının giderilmesine dair sorusuna

I İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun sözlü cevabı münasebetiyle

694

D
Rıfkı Danışman (Erzurum) - 5434 sa
I hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
tasarısı münasebetiyle
469,513:514
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
özer Derfoil (Dış Ekonomik İlişkiler
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
Bakanı) - Bugüne kadar uygulanmakta
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
olan yabancı sermaye politikasının somut
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
sonuçlarını
değerlendirmek, yabancı ser
nun tasarısı münasöbetiyle
545
maye yatırımlarının doğal kaynaklarımız
—• Bugüne kadar uygulanmakta olan
üzerinde çeşitli alanlarda meydana getir
yabancı sermaye politikasının somut so
diği fayda ye zararları tesıbit etmek ve
nuçlarını değerlendirmek, yabancı serma
Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı ya
ye yatırımlarının doğal kaynaklarımız
bancı sermaye politikası hakkında bilgi
üzerinde çeşitli alanlarda meydana getir
edinmek maksadiyle Anayasanın 88 nci
diği fayda ve zararları tesıbit etmek ve Tür
I maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
kiye'nin bugüne kadar uyguladığı yabancı
masına dair önergeler münasöbetiyle 164:165
sermaye politikası hakkında bilgi edin
Şevket Doğan (Kayseri) - 5434 sayılı
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
desi uyarınca bir genel görüşme açılması
nununa ek ve geçici maddeler eklenme
na dair önergeler münasebetiyle
162:lı64
sine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı
bükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
— Toprak Malhsulleri Ofisi Kanunu
I tasarısı müaseibetiyle
500:502
nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine
Hüsayin Dolun (istanbul) - 5434 sayılı
dair kanun tasarısı münasebetiyle 23:24,25:26
Türkiye Cumlhuriyeti Emekli Sandığı Ka
Orhan Dengiz (Uşak) - 5434 sayılı Tür
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı
| tasarısı münasebetiyle
505

E
I zarar vermemesi dileğine dair gündem dışı
Ali Maili Erdem (İzmir) - İş kanunu
demeci
tasarısı münasebetiyle
103:105
Mesut Erez (Kütahya) - 5434 sayılı
Tekin Erer (İstanlbul) - Milliyetçi ÇinTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
gezisi izlenimlerine ve Kızıl Çin ile kuru
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesilan ilişkilerin Milliyetçi Çin dostluğuna

8:&

Sayfa
ne ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
tasarısı münasebetiyle
413 :417,421:422,4G9
Sait Naci Ergin (Maliye Bakanı) - 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanun
ların bâzı hükümlerinin
kaldırılmasına
dair kanun tasarısı münasebetiyle 417:418,420,
461,405,49-0,499,
503:504,5:31,5501:551

Orhan Cemal Fersoy (İstanbul) - Sıkı
yönetim kanun tas an sı iinünas ebeliyle

297

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Bugüne
kadar uygulanmakta ola:n yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarına değer
lendirmek, yabancı sermaye yatırımlarınım
doğal kaynaklarımız üzerinde
çeşitli
alanlarda meydana getirdiği fayda ve za-

Naci Gacır oğlu (Erzurum) - Sıkıyöne
tim kanun tasarısı'münasebetiyle
284:285
Hasan Ali Gülcan (Antalya) - Toprak
Mahsulleri Ofisi Kanununun 3 ncü madde
sinin değiştirikııesine dair kanun; tasarısı
münasebetiyle
23
Fasıl Güleç (Adana) - Buğday fiyatla
rının ilân 'edilmemesinin sakıncaları ve
Çukurova'da vukübulan sel felâketi ko
nularında gtün'denı 'dışı demeci
190:191
Şevki Güler (Afyon Karahisar) - 5-134
sayılı
Türkiye
Cumhuriyeti
Emekli

Sayfa
Kadri Eroğan (İstanbul) - 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa eık ve geçici .maddeler eklenmesine
ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı lıül.'ümleıi'nin kaldırılmasına 'dair kanun tatarısı

münasebetiyle

207:
211,411:413

Bahir Ersoy (İstanbul) - İş kanunu ta
sarısı .münasebetiyle.
595,
655,673:674

rarları tesbit etmek ve Türkiye'nün bu
güne İcadar uyguladığı yabancı senmaye
politikası hakkında 'bilgi edinmek ınra-ksadiyle Anayasanın; 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair
önergeler ımünasebetiyle
153:162
— Sıkıyönetim kanun tasarısı müna
sebetiyle
304:
307,308

Sandığı
Kanununa
ok
ve
geçici
maddeler
eklenmesine
ve
bu
ka
nun ile diğer kanunların bâzı hükümleri
nim ik aklın! in asma dlair kanımı tasarısı
münasebetiyle
461
Ali Eıza Güliüoğlu (Adana) - Su taş
kınları Molayısiyle Ceyhan ovasındaki
zarar gören köylere gerekli yardımların!
yapılması hakkında gündem dışı 'demeci

6:8

Ahmet Güner (Zonguldak) - İs kanu
nu tasarısı münasebetiyle
599,612

H
Hamıdi Hanıamcıoğlu (Afyon Karalhisar - İş ikaııunu tasarısı müınaisel) etiyle 41:43
Hayrettin Haoağası (Elâzığ) - 5435
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanunuma e/k ve geçici maddeler ekicil
im esin e ve bu ıkanun i'l'e diğer ıkamuın'lari'n
bâzı hükümlerinin 'kaldırılmasına dair :kanun1 tıaısarıısı münas'eib etiyle1 464:465,466,508,537

Ahmet Sakıp HiçerirneK (Ankara) - 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti ElmeJkld San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesinle ve bu kanun' ile diğer kaınunların bâzı hükümlerinin fcaildırılımasına dair
kafaun tasarlısı münaısobcitiyle 199 :203,4OO:4O!l,
4H8 :420,434,441 :442,
455,459 :460,463 :4'64,
487:488,494:495,539,549 :550
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I
Sayfa
Mustafa Kufoilay tmer (Konya) - İş ka
nunu tasarısı münasebetiyle
49' :5i
— Sıkıyönetim kanun tasarısı müna
sebetiyle
222:225,254:$$56,
278:2T9,281:!582,
290:291,302,304,307:308, 312
Hilmi İggiizar (Sinop) - Anayasa Mah
kemesi k a r a n üzerine 9 Temmuz 1971 ta<rihinde öğretim çalıişımalarıma sıon vermesi
gereken özel yüksek okulların bir çözüme
bağlanabilmesi için Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi münasebetiyle
350
— 5434 sayıllı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sanldığı Kanununa ek ve geçici
maddeler eikleumesıi'ne ve bu kanuni ile
diğer ıkanuml'arıın bâzı hükümlerinin kal!-

Sayfa
dırılmaisına dair kanun tasarısı munasebetiyle
392:394,439:441,
482,486 -.487,497:498
— iş 'kamunu tasarısı (münasebetiyle 106:108
— PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarıma dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Ha
lûk Arık'ın sözlü cevabı münasebetiyle
701
— Sıkıyönetim kanun tasarısı müna
sebetiyle
247,258:259,271,
272,282:283r291 :'292
—• Tarihî eser kaçakçılığının önlenme
si amaciyile Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması yapıl1nıasıına dair önerge münasebetiyle
719:720
— Topralk Mahsulleri Ofiisi Kanunu
nun 3 ncü 'maddesinin deği^tirifLmıesine
dair kanun tasarısı münasebetiyle
18:20

K
fflhsan Kafbadayı (Konya) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ok ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanun
ların bâzı hükümlerinin kandırılmasına
dair kanun tasarısı münasebetiyle
203:2m,
403:404,418,49'8:499,935,545> :Ö49'
îsmst Kapısız (Yozgat) - Çiftçi ve
köylülerin ürünlerinin değer fiyatına
'alınmasına dair •gündem dışı demeci
328:329
'Oalhit Karakajş (Bayındırlık Bakamı)'
(Zonguldak) - Salkarya Millietvekild Hay
rettin Uysaıl'ım, Sakarya'nın Akyazı Do<kurcun bucağı arasındaki yolun asfalt
lanmasına dair sözlü sorusu münaiseıbctilyilö
695
İBahri Karakeçili ( I M a ) - Dış mem
leketlere gidecek Urfall işçilere -tanınan1
öncelik hakkımın 'kaldırılmasının sakınea*
larıma ve Urfa'nın çeşitli sorunlarına dair
gündem dışı demeci.
518:519
Mu'atafa Karaman (IG-ümüşane) - iş
kanunu tasarısı münaisebetiyle
641
'Gelâl Kargılı (îçsl) - Tarihî eser ka
çakçılığının önlenmesi anraciyle Anaya
sanın 88 nci 'maddesi uyarınca bir Meclis
-araştırması yapılîmıasma dair önergesi mü
nasebetiyle
711:716,72i :722

Kemal Kaya (Kars) - Emek inşaat ve
İşletme Genel Müdürlüğünün elinde bulu
nan otelleri Hiltona devretmesinin yerin
de olmadığına ve bu konuda açıklamala
rın yapılmasına dair gündem dışı demeci
87:88
llyas Kılıç (Samsun) - 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti! Emekli Sandığı Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine
ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
tasarısı münasebetiyle
442 :443,453,
457 :458,466,489,54i
— Genel sağlık sigortasının biran
önce çıkarılması gerektiğine dair demesi 519 :
520
Esat Kıratlloğlu (Nevşehir) - iller Ban
kasında vâki bir yolsuzluğa isminin karış
mış olması karşısında, dokunulmazlığının
kaldırılarak gerçeklerin biran önce mey
dana çıkmasına dair gündem dışı demeci
4:6
Kâmil Kırüöoğlu (Adıyaman) - Bugüne
kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sıonuçlarını değer
lendirmek, yabancı sermaye yatırımları
nın doğal kaynaklarımız üzerinde çeşitli
alanlarda meydana getirdiği fayda ve za-
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rarları tesibit etmek ve Türkiye'nin bugüne
kadar uyguladığı yabancı sermaye politi
kası hakkında bilgi edinmek maksadiyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
genel görüşme açılmasına dair önergeler
•münasebetiyle
!145:147
GDoğan Kitaplı (Devlet Balkanı) (Sam
sun) - Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve
kamu hizmetleri için alman personel ile
bunların istihdamlarına dair sözlü soru
su münasebetiyle
692
ı—, Tarihî eser kaçakçılığının önlenme-

Sayfa
si amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi münaselbetiyle
723:726
ISadi Koçaş (Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı) (Konya) - Burdur ili ve
dolaylarında vukulbulan deprem felâketi
hakkında gündem dışı demeci
326:328,
429 :430
Zekeriya Kürşad (Maraş) - Tarihî esar
kaçakçılığının önlenmesi amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lîs araştırması yapılmasına dair önerge
münasebetiyle
722:723

Ferid Melen (Millî Savunma Bakanı)
(0. S. Van Üyesi) - Sıkıyönetim kanun ta
sarısı münasebetiyle
294,298:299,
300:301,313
ıSüleyman Multlu (Afyon Karalhisar) Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasiyle
ilgili gündem dışı demeci!
195
— Yıllardır devam eden kuzu kesiminin
zararları konusunda gündem dışı deme
ci
332:333
'Baha Müderrisoğlu (Konya) - 5434 sa-

yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler •eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
448,453,486,
489:490,507
— tş kanunu tasarısı münaselb etiyle
51,
'640.664,668,677
— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı münasebetiyle
24

Sayfa

N
Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) - Sıkı
yönetim kanun tasarısı münasebetiyle
248:
249,272,275,277:278,280,
2912,296,311,313

Mevlüt Ocaflcçıoğlu (Niğde) - Toprak
Mahsulleri Ofisi Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı münasebetiyle
14:15
Mustafa Ok (Manisa) - «Orman köyltelerinin kalkındınliması, ormancılığın ve
orman sanayiinin geliştirilmjesi için Beş
Yıllluk plânlar yapılması» hakkındaki ka
nun teklifinin, İçtüzüğün 36 nci maddesi
ne göre, Genel Kurul gündemine alınma
sına dair önergesi münaseb etiyle
11:12

Orhan ökay (Konya) - Bugüne kadar
uygulanmakta olan yabancı sermaye po
litikasının somut sonuçlarım değerlendir
mek, yabancı sermaye yatırımlarının do
ğal kaynaklarımız üzerinde çeşitli alan
larda meydana getirdiği fayda ve zarar
ları tesibit etmek ve Türkiye'nin bugüne
kadar uyguladığı yabancı sermaye politi
kası hakkında bilgi edinmek maksadiyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
genel görüşme açılmasına dair önergeler
münasebetiyle
134:136

— 43 —

Sayfa

Sayfa
Mehmet AM Oksal (Trabzon) - Bugüne
kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değer
lendirmek, yalbancı sermaye yatırımları
nın doğal kaynaklarnmız üzerinde çeşitli
alanlarda meydana getirdiği fayda ve za
rarları tesbit etmek ve Türkiye'nin bugüne
kadar uyguladığı yalbancı sermaye politi
kası hakkında bilgi edinmek maksadiyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
genel görüşme açılmasına dair önergeler
münasebetiyle
148:153
Mehmet Nehil Oktay (Siirt) - 5434: sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler 'eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
216:217
ı— Beşiri ilçesi' Hükümet binasının silâh
lı kişiler tarafından basıldığı yolunda
Türkiye radyolarında ve basında çıkan ha-

herlerin aslı olmadığına ve Beşiri kay
makamının bâzı tutum ve davranışlarına
dair gündem dışı demeci
88
— Siirt'e doktor teminine ve sosyalizas
yon eksiklerinin giderilmesine dair soru
suna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Tür
kân Akyol'un sözlü cevaibı münasebetiyle 703:
704
H. Cavit Okyayuz (îçel) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 'ka
nun tasarısı münasebetiyle
449:4'50,460:
461,488:489,550
Şinasi Orel (Millî Eğitim Bakanı) Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana
gelen olaylara dair sözlü sorusu münase
betiyle
338

ö
Özer ölçmen (Konya) - Bugüne
kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değer
lendirmek, yabancı sermaye yatırımları
nın doğal kaynaklarımız üzerinde çeşitli
alanlarda meydana getirdiği fayda ve za
rarları tesbit etmek ve Türkiye'nin bugüne
kadar uyguladığı yabancı sermaye politi
kası hakkında bilgi edinmek maksadiyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
genel görüşme açılmasına ıdair önergeler
münasebetiyle
139:145
Hamdi ömeroğhı (İçişleri Bakanı) Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm,
Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair sözlü sorusu
münasebetiyle
696
Kemal Önlder (îamlir) - Ege tütün pi
yasasının açılmasına ve mahsulün •değer
lendirilmesine dair soruısuna Gümrük ve
Tekel Bakanı Haydar Özalp'in cevabı mü
nasebetiyle
698 -.699
— îş kanunu tasarısı münasebetiyle
604:
606,669,674 £75

— Sıkıyönetim kanun tasarısı münasehetiyle
281,297
Haydar Özalp (Gümrük ve Tekel Ba
kanı) (Niğde) - îzmir Milletvekili Kemal
Önder'in, Eıge tütün piyasasının açılması
na ve mahsulün değerlendirilmesine dair
sözlü sorusu münasebetiyle

698

M. Kâzım Özeke (îsîtanfoul) - PTT hiz
metlerine yapılan son zamlar konusunda
gündem dışı demeci
123 :!124
Turhan özgüner (îçel) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen.mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
443:445,448,
449,454,456,465,481:
482,483,495:497
— İş kanunu tasarısı münasebetiyle
597:
- '598,639,640,640. :642,645,649,
654,663 :<664,'668,677:678
— Mersin'de kurulacak Akdeniz Güb
re sanayii tesislerinin gecikmesinin sakın
calarına dair gündem dışı demeci
523:524

Sayfa
îbranim öztürk (Maraş) - 657 sayılı
Kanunun uygulanmasına ve kamu hizmet
leri için alman personel ile bunların istih
damlarına dair Başbakandan sorusuna
Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın sözlü ce
vabı münasebetiyle
692:693
— Bugüne kadar uygulanmakta olan
yalbarıcı sermaye politikasının somut so
nuçlarını değerlendirmek, yabancı serma
ye yatırımlarının doğal kaynaklarımız
üzerinde çeşitli alanlarda meydana getir
diği fayda ve zararları teslbit etmek ve
Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı
yabancı sermaye politikası hakkında DÎ1]-

Sayfa
g'ı edinmek ma'ksadi'yle Anayasanın 88
ııci maddesi uyarınca bir genel görüşme
açılmasına dair önergeler münasebetiy
le
13G :139
— M araş Devlet hastanelerinde ne ka
dar uzman hekimin vazife gördüğüne dair
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Türkân AkyoPun' sözlü cevalbı müna
sebetiyle
706 :707
— Tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi münasebetiyle
717:719

p
Emin Paksü't (Ankara) - Sıkıyönetim
kanun tasarısı münasebetiyle
233 :237

Ilhanıi Sancar (îstanflbul) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
213:216
Kemal Satır (Adana) - Bugüne kadar
uygulanmakta olan yabancı sermaye po
litikasının somut (sonuçlarını değerlendir
mek:, yabancı sermaye yatırım]arının do
ğal kaynaklarımız üzerinde çeşitli alan
larda meydana getirdiği fayda ve zarar
ları tesbit etmek ve Türkiye'nin bugüne
kadar uyguladığı yabancı sermaye politi
kası hakkında bilgi edinmek maksadiyle
Anayasanın 88 ııci maddesi uyarınca bir
genel görüşme açılmasına dair önergeler
münasebetiyle
.127 rl.34,165

Atilâ Sav (Çalışma Bakanı) - İş kanu
nu tasarısı münasebetiyle
47:48,651
«Sabahattin Savcı ('Diyarbakır) - Güney
Doğu illerinde hulbubata zarar veren süne
haşeresi ve hububat alım fiyatlarına dair
gündem dışı demeci
330:332
Ceıvat Sayın (Edirne) - Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununun 3 ncü maddesinin
değiştirilmesine dair kanım tasarısı müna
sebetiyle

16

Orhan Demir föoriguç (îzmir) - iş kanu
nu tasarısı münasebetiyle
'598 :599,640 :64i,
643,651:652,655 :<656,675 :676
Mehmeit Şemsettin Sönmez (Esikişehlir) Köy Kalkınması konusunda gündem dışı
demeci
190
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Ş
Sayfa
Alamet Şener (Trabzon) - Anayasa
Mahkemesi kararı üzerine 9 Temmuz 1971
tarihinde öğretim çaılışmajlarma son ver
mesi gereken özel yüksek okulların bir
çözüme bağlanabilmesi için Anayasanın 88
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme
açılmasına dair önerge münasebetiyle 348,349

Sayfa
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici
maddeler eklenmesine ve bu kanım ile
diğer kanunların bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle
453:454,467,506:507,509
—• iş kanunu tasarısı münaseibetiyle
108:
110

T
Vefa Tanır (Konya) - Tarihî eser ka
çakçılığının önlenmesi amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması yapılmasına dair
önergesi
münasebetiyle
720172:
[Mustafa Tayyar (Bursa) - Sıkıyönetim
kanun tasarısı münasebetiyle
225:228
Naime ikbal Toklgöz (istanbul) - İş ka
nunu tasarısı münasebetiyle
669^676:677
Turgut Topaloğlu (Adana) - ilân edi
len pamuk taban fiyatları ile buğday fi
yatlarının biran önce açıklanmasına dair
gündem dışı demeci
520:52i
Aralan Topçulbaşı (Çorum) - iş kanunu
tasarısı münasebetiyle
110:111,600:603,
616:617,637,641,642 «643,649,
656,664:665,669
Hasan Tosyalı (Kastamonu) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
394,424:425
—. iş kanunu tasarısı münasebetiyle
101:
102,115:116
•— Sıkıyönetim kanun tasarısı münase
betiyle
248,277,2193:294
— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı münasebetiyle
20:23,25

Sıma Tural (istanbul) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti EmekM Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
390:302,432:
434,493:494
—> Sıkıyönetim kanun tasarısı münase
betiyle
247:248,259:260,311
Âdil Turan (Uşak) - Uşak Eşme ilçe
sinde 10 Kasım günü meydana gelen olay
lara dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı
Şinasi OrePin sözlü cevabı münaseibe
tiyle
338
— Uşak ilindin geneli sorunlarına ve
alınması gerekli tedbirlere dair gündem
dışı demeoi
89:90
Enver Turgut (Kayseri) - iş kanunu
tasarısı münasebetiyle
593,600,640,
674,678:679
Hasan Türay (îstanlbul) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kalidırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
506
— iş kanunu tasarısı münaseibetiyle
46:
47,597,651,654
— Meclise gelmiyen milletvekillerine
dair
575
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u
Sayfa
Fahri Uğraisıioğlu (Uşak) - Anayasa
Mahkemesi kararı üzerine 9 Temmuz 1971
tarihinde öğretim çalışmalarına son ver
mesi gereken özel yüksek okulların bir çö
züme bağlanabilmesi için Anayasanın 88
nci maddesi uyarınca 'bir genel görüşme
açılmalına dair önerge münasebetiyle
348,
'349:350,710:711
—. Sıkıyönetim kanun tasarısı müna
sebetiyle
283 :284
Hayrettin Uysal (Sakarya) - Barış gö
nüllüsü olarak Türkiye'ye gönderilen.
Amerikalılara dair sorusu ve İçişleri Ba
kanı Hamdi ömero.ğlu'nun sözlü cevabı
münasebetiyle
696:697
— Yazılı soru önergelerine cevap veril
memesi sebebiyle denetim hakkının ye-

BahaJttin Uzunoğlu (Samısun) - Sıkıyö
netim kanun tasarısı münasebetiyle
261:262,
'276 -.277,284

Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
hâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
396 :397
—' Sıkıyönetim kanun tasarısı müna
sebetiyle
219 £21,243 :244
252:254,262:
264,271,277
Mehmet Yardımcı (istanbul) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanun ile diğeı kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına
dair
kanun tasarısı münasebetiyle
218
Nadir Yavuzkan (Burdur) - Burdur ili
ve dolaylarında vukubulan deprem felâ
keti ile yarattığı güçlükler ve alınması ge
rekli tedbirler konusunda gündem dışı de
meci
475 :478
Nuri Çelik Yazıciıoğlu (Çankırı) - 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli1 San

dığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunla
rın bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair
kanun tasarısı münasebetiyle
512:513
iSalih Yıldız (Van) - Sıkıyönetim ka
nun tasarısı münasebetiyle
221:222
Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) - 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunla
rın bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair
kanun tasarısı münasebetiyle
397:399,
443,479,480,483,484,
485,486,504,508,52!9:
530,536,537
Şevket Yılmaz (Adana) - İş kanunu
tasarısı münasebetiyle
599:600
Mehmet Yüceler (Kayseri) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına
dair
kanun tasarısı münasebetiyle
538

Sayfa
rin-e getiril enlediğine dair
demeci

gündem

dışı
92:93

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin, kaldırılmasına dair ka
nun 'tasarısı münasebetiyle
394:396,409:
410,450:451,468,510:
511,530:531
— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
16:18
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(ıM. Meclisi Cilt : 13)

