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Fihrist 

BAKANLAB KURULU 

Sayfa 
— Vazife İle yurt dışına giden Dışiş

leri Bakam Osman Olcay'a Dev'et Bakam 
ve Başbakan Yardımcısı 
vekillik etmesi 

Sadi lv.'çaş'ın 
Sayfa 

268 

GENSORU ÖNE&GFLERİ 

— İsparta Milletvekili Hüsamettin Ak-
mumcu'nun; komünizm kadar zararlı ve 
kökü dışarda bir aşırı akım olan mason

lukla mücadele etmeyen içişleri Bakanı 
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/20) ' 368:369,414:432 

KANUIILAR 

No. Cilt Sayfa 
1448 — .-«Türkiye ile Avrupa 'Ekonomik 

topluluğu 'arasında bir ortaklık ya
ratan Anlaşma» ya ekli «lQ-c<jici 
Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım, 1970 tarihinde 
Brüksel'de imzalanmıjji olan Ka*m,a 
•Protokol ve ekleri ile malî proto
kol, Avrupa Kömür ve Çelik Top
luluğu yetki -alanına giren madde
lerle ilgili aıüaşmıa ve son Senet'in 
onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun. 9 326 

- 14 127 
661 

15 114: 
146,157:196,198,199:2Ü0,204,231,233:236 

1449 _ 3i Te.iu.niuz 1970 tarih ve 1327 
.sayılı Kanunun 35 nci maddeisi ile 
değiştirilen 14 Temmuz 1965 tarih 
ve 657 sayılı .Devlet Memurları 
Kanununun 79 ncu maddesinin de-
ğigtirilm;esi hakkımla Kanun. 9 İGS 

10 327 
597:608 

No. Cilt 
12 

13 

14 
16 

Sayfa 
6: 
14 
4 : 

189 
172 
122 

1450 — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Karnımın 28 Nisan 1970 tarih ve 
1256 sayılı Kanunun 6 ııcı madde
siyle değiştirilen geçici 2 nci mad
desinin son fıkrasının değL^tiriknşe-
si hakkında Kanun. 9 

13 
14 

15 
16 

166 
474 
62; 
64 

278 
54: 

55,122:123 
1451 — 'Sosyal güvenliğin asgarî norm

ları hakkındaki sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğunla' 
dair Kanun. 2 4 

4 231 
14 170: 

171,191,221,275:278 

http://Te.iu.niuz
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No. Cilt Sayfa 
1452 — Türkiye - İsviçre Sosyal Güven

lik Sözleşmesinin ve Nihaî =Pw>to-
laoliüı onaylaıımasııun uygun bıı-
lmvduğuııa da'$r Kamın. 4 89 

14 39, 
171:172,191,221,279:282 

1453 — Vatandaşlarla vatandaş olma
yan kimşetiere sosyal güvenlik ko^ 
nusunda eşit muamele yapılması 
hakkındaki •Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair' 
Kanun. 1 104 

4 185 
14 170, 

190,191,221,271:274 

1454 — Onn.an Genel Müdürlüğü 1971 
yılı (Bütçe Kanununa flbağb «fetvel-
lerde değişildik yapılması hakkın
da Kanun. 14 38 

15 553, 
619:630,653,680:681 

16 9,47, 
48:49,122,159,176:177,184,217,24i :242,268,3i 7, 

319:322 

1455 — 1971 yıiı Bütçe Kanununa bağlı 
• (•A/i) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Katıun. 15 277 

16 55, 
123:124,159,172:173,185,217,245:240,268,317, 

327:330 

1456 — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cıetvellerde değişiklik yapılması 
ve bu kanuna ilci eik ımadde eklen
mesi hakkında Kanun. J5 240 

16 55, 
124:12S,159,170=171,185,217,247:248,268,317, 

331:334 

1457 — Devlet Su İşleri Gtaıel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe Kanunuma 
bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun. 15 240 

16 55, 
128,159,168:169,185,217,249:250,268,317, 

335:338 

1458 — İstanbul T-ekrük Üniversitesi 
1971 yıb. Bütçe Kanununa bağlı 

No. Cilt Sayfa 
cetvellere değişiklik yapılması 
hakkında Katıun. 15 202 

lö 55, 
129,159,166:167,185,217,251=252,268,317, 

339:342 
1459 — istanbul Teknik Üniversitesi 

1971 yılı Bütçe Kanunuma bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun. 15 277 

16 55, 
129:131,159,164,165,185,217,253:254,208,3İ7, 

347:350 
1461 — 'Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkın
da 'Kanun. 15 202 

10 55, 
133:134,158:159,169:161,185,218,257:258, 

268:286,317,351:354 
1462 — Uarb Okulları Kanunu. 2 91 

4 153 
13 573 
15 556: 

596,617:618 
1463 — 1971 yılı Bütçe Kanunuma, bağlı 

ı(:A/3) i^arotü cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 15 510 

10 262, 
281 .-282,317,359:360,369,392,396:397,413,459,463: 

464,477,510,516:519 
1464 — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ-

1L (-A/i) işaretli cetvelde değişik
lik yupılmıaSı hakkında Kanun. 15 608 

16 262, 
282:283,317,357=358,370,392,398=399,413,459,465: 

466,477,510,520:523 
1465 — İstanbul Teknik Ünİversit«6ii| 

1971 yılı B-übçte Kanununa bağlı 
.cetvellerde değişiklik yapılm|a«ı 
hakkında Kanun. 15 522 

16 262, 
278:279,317:318,361 =362,370,393,400 =401,414. 

460,4671468,477,510,524:527 
1466 — 1971 yılı Bütçe Kanununa! 

bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun. 15 553 

16 262, 
279,281,318,363:364,370,393,402=403 

414,460,469:470,477,öll,528:53i 

http://Onn.an
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No. 
1467 Haüb Akademileri Kanunu. 

Cilt 
2 

13 
16 

Sayfa 
91 

629 
65: 
102 

1468 — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde: 
astsubay nasbeıdilentere giyecek ve 
teçhizat verilmesi hakkında Ka
nun. 4 

13 
4 

474 
16 102: 

103 
1469 — İzmir Devlet Mühendislik ve 

ıMimıavlık Akademiilerittin Ego 

No. Cilt S»7fa 
lüniver&lbe'sine bağlanması hakkın
da Kamın. 8 693 

13 687 
J4 176: 

185 
1470 — 3491 sayılı Toprak MathsuMera: 

Ofisi Kanununun 7S68 sayılı Ka
nunla değişik 18 ve 27 nei maddem 
leniyle eık 2 ve 3 neii maddelerin 
değiştirilmesine ve bu kanuna, bit1 

muadele eklenmesine dair Kanun. 14 189, 
452:474,482 506 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

Sayfa 
— Adalet Bakanı İsmail Arar'ın, C, 

Senatosu Antalya üyesi Akif Tekin ve 6 
arkadaşının 2/655 esas sayıilı kanun tekli
finin, havale edilmiş olduğu komisyonlar
dan seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesi (2/555, 
4/205) 750 

— Çalışma Komisyonu Başkanlığı
nın, Cumhuriyet Senatosu İstanbıil Üye
si Rifat öztürkçine'nin 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi, bazı ek maddeler 
ilâvesi ve bazı 'geçici maddeler eMenanesi-
ne dair olan kanun teklifinin, bu konu 
ile ilgili olarak daıha Üne* kurulmuş bu
lunan Geçici Komisyona havalesi (2/551, 
3/615) 676 

— Enerji ve Tabiî KaynaHar Komis
yonu Başkanlığının, Etibank Kuruluş 
Kanunu tasarısının (39) numaralı Geçici 
Komisyona havale editmesd 478 

— tmar v© İskân Bakanı Se-lâhattin 
Babüroğılu'nun, bazı tekel maddeleri fi-

Sayfa 
yatlarına yapılan zamlardan elde edîlen 
hasılatın T. C. Merkez Bankasında açı
lacak bir deprem fonu hesabında toplan
masına dair kanun tasarısının havale offmn-
duğu komisyonlardan alınacak 3 er üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesi (1/500, 4/193) 59 

— Kültür Bakanlığına mütenazır yeni 
bir Komisyonun kurulması ve kurulacak 
bu Komisyonun 21 üyeden teşekküllüne 
daîr 624 

— Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'ın, 
1/509 esas sayılı kanun tasarısının hava
le edilmiş olduğu komisyonlardan seçile> 
cek 5 er üyeden kurulu bîr Geçici Komis
yonda görüşülmesi (1/509, 4/200) 676 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, 2/515 esas sayılı kanun tekllıfefİnin 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
aılınacak 3 er üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesi (2/515, 4/198) 413 

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları 
tesbit etmek ve kırta&iy-eıeiıliğin önlen
mesi için gerekin tedbirleri: almak amacıy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 

Önergesi (10/82) 750 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mu, 

lüks tüketilmin kontrol altına alınmasını 
sağlamak amacıyJe Anayasanın 88 ncS 
maddesi uyarınca bir Meclîs araştırması 
yapılmasına dair önergesi .(10/79) 7;9 
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Sayfa 
— İçel Milletvekili Olâl Kargılı'nın; 

Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
tesbit etmek ve bu sorunlara çözüm yol
lan bulmak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/81) 623:624 

ve 5 arkadaşının îşçi 

Sayfa 
Kayseri İli II et vekili Enver Turgut 

ücretlerinin, fi
yatları etkiliyccek derecede artmış olduğu 
iddialarını tesbit etmek ve kesin bir yar
gıya varmak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclîs araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/80) 620:623 

ÖNERGELER 

— Adalet Baltanı İsmail Arar'ın, O. 
Senatosu Antalya Üyesi Akif Tekin ve 6 
arkadaşının 2/555 esas sayılı kanun tekli
fimin, havale edilmiş olduğu komisyonlar
dan seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/555,4/205) 750 

— Afyon Karahisar Milletvelki'H Rıza 
Çerçel'dn 2/381 esas sayıttı kanun tekli
finin geri verilmesine dair önergesi (2/381, 
4/199) 676:677 

— C. Senatosu İstanbul! Üyesi Ekrem 
özden'in, 1971 yılı Bütçe Kanununun 
27 nci maddesinin kaldırılması hakkın
daki kanun tetkliöni geri aldığına dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C Sena
tosu İstanbul üyesi Ekrem özden'in öner
gesi (2/516, 4/197) 369 

— İçel Milletvekili Celâl Kargdı'nın, 
5434 sayılı Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teküifinin, içtüzü
ğün 36 nci maddesine göre, gündeme alın
masına dair Önergesi (2/215) (4/195) 119:122 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Dış ticaretin devletleştirilmesi» hakkın
daki 'kanun tekliflinin, İçtüzüğün 36 nci 
maddesine göre, gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/396, 4/194) 59:62 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
T. B. M. M. üyeliği ile bağdaşmayan işler 
hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 36 nci maddesine göre, gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/401, 4/196) 269:272 

— İmar ve İskân Bakaoıı Seîâhattin 
Babiiroğlu'nun, bazı tekel maddeleri fi
yatlarına yapılan zamlardan elide edilen 
hâsılatın T. C. Merkez Bankasında açı
lacak bir deprem fonu n-esabında toplan
masına dair kanun tasarısının havale olun
duğu komisyonlardan aılınacask 3 er üye<-
den kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair Önergesi (1/500, 4/193) 59 

"—Maliye Bakanı iSaît Naci Ergin'-
in, 1/509 .esas sayılı kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan se
çilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/509, 4/200) 676 

— Sakarya Milletvekili Barbaros Tur
gut Boztepe'nin, Maliye Kondisyonundan 
çekildiğine dair önergesi (4/192) 59 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, 2/515 esas sayılı kanun teklifinin 
havale: edilmiş olduğu komisyonlardan 
alınacak 3 er üyeden kurulu bir Geçitei 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/515, 4/198) 413 

RAPORLAR 

Adalet Komisyooıu raporları 
— Aykut Alpergün'ün, özel affına da

ir kanun tasarısı hakkında (1/375) 283:286 
— İbrahim Riecep Ayısık'm cezasının. 

affına dair kanım tasarısı hakkmda 
(1/369) 286:294 

— Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddeleri
ne fıkralar eklenm/esine dair kanun tasa
lısı ve İstanbul Milletvekili î. Hakkı Te-
kiıuel'in Türk Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirillimîesine ve bazı madde-
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Sayfa 

Ierine fıkralar ilâvesine dair kanım tek
lifi hakkında (1/494, 2/357) 548:549, 

625:651,751:788 

Butça Karma Komisyonu' raporları 

— 1971 yılı Bütçe ' Ka'muuuıa ba-ğh 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/508) 262,279:281, 

357 =358,363 =370,402 =403,414,469 =470, 
477=478,528:531 

— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması ve bu 
kanuna iki ek .madde "«kleramesî hakkın
da kanun tasarısına dair (1/499) 55,124:128, 

1713:171,185,247:248,268,33i :334 
— Cumhuriyet, Senatosu idare Amir

lerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifime dair 
(2/544) 55,123:124,172:173,185, 

245=246,268,327:330 
—' Cumhuriyet 'Senatosu ve Millet Mec

lisi idare Amirlerinin 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapıJması hakkında kanun tek
lifine dair (2/548) 262,282:283,370,389:399, 

413:414,465:466,477,520:523 

— Bcvlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişîkl'ik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/498) 55,128,168:169 

185,249:250,268,335:338 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanuna dair 
(1/496) 55,129,166:167,185,251:252;268,339:342 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/502) 129:131,164:165,185, 

253 =254,268,343:346 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de? 
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/507) 262,278:279,361:362,370, 

400:401,414,467:468,477,524:527 
— Karayolları Genci Müdürlüğü 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği-

Smjfa 
siklik yapılması hakkında.kanun tasarısı
na dair (1/601) 55,131:133,162:163, 

185,255:256,268,347)350 

— Millet Meclisi İdare Amirlerinin 19T1: 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tekHîffine dair (2/546) 262,281 i28g-,359: 

360,369,395 =397,413,463:464,477,516 :Ö19 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı-
sına dair (1/487) 9,48 =49,122,176 ÛTI, 

184,341 r242,268,310:3Ö2 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/495) 55,133 =134,160 =161, 

185,257 =258,268:260,35i =354 

Çalhşma Komisyonu raporu 

—Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve izmir Milletvekili Bur-
hanettin Asutay ve 9 arkadaşının, 2.1.1961 
tarihli ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu 
teşkiline dair Kanunun 5 nci maddesinin/ 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri hakkında (2/507,2/308) 743 

Geçici Komisyon Raporları 

— Afyon Karahisar Milletvekili Kıza 
Çerçel'in, 827 sayılı Rıhtım. Resmî Kanunu
nun baslığı ile bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, 
Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve Plan ko
misyonlarından seçilen 4'er üyeden kurulu 
44 No. lu Geçici Komisyon japonı (2/381) 655 

— Afyon Kaırahisar Milletvekili Rıza 
Çerce! ve Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, Millî Hava Sanayiimizin kurulması 
tnaksadıylo Türk Hava Kuvvetlerinin !güç-
leııdirilmesdne katılma payı hakkında ka
nun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plan komisyonlarından seçilen 
4'er üyedeaı kurulu 45 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (2/462) 103=107,122474= 

175,184,243 =244,268,323:326 
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Sayfa 
— Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül

sen ve 10 'arkadaşının, 5434 sayılı T- C. 
Emekli Sandığı Kanununa, ek 7 . 2 . 1969 
tî-vi'i'h ve 1101 sayılı Kanuna, geçici madde 
eklenmesi hakkında Mîllet Meclisince 
reddolunan kamun teklifine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve 
Cuniıhuriye't Senatosunun metni hakkıti-
da Millet Meclisi 37 No. lıı Geçici Komis
yonu raporu (2/230) 534 

— Harp Akademileri kanunu tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhaımi Sanear 
ile 1.5 arkadaşının, Harp Akademileri ka
nun teıldiıfi ve Maliye, Millî Sananıma, vo 
Plan komisyon]arından seçilen 5'er üyeden 
kurulu 2Q numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/159, 2/143) 65:102 

—• 'EstartİHil Milletvekili Eşref Derin-
e«y ve Kâzım öze'ke ve İzmir Milletvekili 
Bunhanettûı Asutay ve 6 arkadaşı ile De
nizli Milletvekili Hasan Korkmazean ve 
7 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değişti
rilen, 78 nel maddesinin değiştirilmesine 
••ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne clair kanım teklifleri ve Çalışma ve 
Plan komisyonlarından 8'er üyeden kuru
lu 41 numaralı Geeiei Komisyon raporu 
(2/463, 2/487, 2/512) 62:65 

— tş Kanunu tasarısına dair Cuimüıuri-
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cam
lı ariyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meeligi 1 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/347) 743 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tariıbli 506 
sayılı Kanunun 123 neü maddesinin 
2 ve 3 neü fıkrasının kaldırılması ve bir 
fıkra, eklenmesi ile İzmir Milletvekili Bur-
hanettin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 
saydı Sosyal Sigortalar Kanununun 128 
neü maddesinin değiştirilmesinle dair kanun 
tt-kliflori ve Çalışma ve Plan 'komisyonla
rından 8'er üyeden kurulu 41 numaralı 
Geçici Komisyon rapora (2/496; 2/323) 370, 

664:706 

Sayfa 
— Seaibest Meslek Toplumsal Güven

lik Kurumu kanunu tasarısı il* Bursa Mil
letvekili Kasım önadım'ın, Esnaf ve Sa
natkârlar Sosyal Sigortalar kamunu tek
lifi ve 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/490, 2/13) 9:47,134:159,1815:199,272: 

278,355:356,369,394:396,41S,461: 
462,477,512 S15 

içimleri Komisyonu Raporları 

— Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve lamir Milletvekili Bur
han ettin Asutay ve 9 'aırkâd&şınnı, 
2 . 1 . 1961 tarihli ve 196 sayılı Basm 
İkin Kurumu teşkiline dair Kanunun 5 nei 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun teklifleri hakkında (2/507, 
2/308) 743 

— Asayişe müessir bazı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısına dâir 
(1/80) 199:218,294:318,432:444,476:011 

' mıms 
— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 

27 . 5 . 1,936 gün ve 2739 sayılı Ulusal 
bayramlar ve genel tatiller hakkındaki 
Kamına 1 madde eklenmesine i%kin ka
nun teklifine dair (2/491) 743 

— Maraş Milletvekili M, Zekeriya 
Kürşad'm ve Maras. Milletvekili ibrahim 
öztürfc'ün, Maras. ilinin adının Kahraman 
Maras. olarak değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri hakkında (2/162, 2/163) 579:580 

— Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsu
bay nasbe*.! inlere yiyecek ve teçhizat veril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve 3 arkada
şının, muvazzaf astsubaylara verilecek el
bise ve teçhizat hakkında kanun teklifine 
dair (1/269, 2/376) 102:103 

imar ve iskân Komisyonu raporları 

— 12 , 5 , 1971 günü Burdur ve 
22 . 5 . 1971 günü Bingöl'de vnknbulan 
depremler dolayısıylc bu deprem bölgele
rinde çalıştırılacak personele yapılacak 
ödemeler hakkında kanım tasarısına dair 
(1/488) 55,444: 

460 
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Korana Kömişyıon rapora 
— Rize Milltevekili Erol Yılmaz Ak-

çal'ın, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sa
yılı Kanunun 35 rci maddesi ile değişti
rilen 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 79 nen 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kamın teklifi hakkında .(2/407) 122 

KÜlü Eğitim Komisyonu raporları 

— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/486) 370: 

393,600:608,677:684,739 :740,75I,789:790 

— İzmir İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin «İktisadî ve Ticarî Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine 
katılması hakkındaki 1170 sayılı Kanu
nun geçici 1 nei maddesine bazı fıkralar 
ile Ege Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 
6595 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/503) 743 

— 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı özel 
öğretim Kurumları Kanununun 21 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/451) 407 

(Millî Savtuııma Komisyonu raporu 

— Türk 'Silâhlı Kuvvetlerinde astsu
bay nasbedilenlere 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 (1/269, 2/376) 102:103 

Plan Komisyonu raporları 

— Boğaziçi Üniversitesi adiyle istan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/486) 370: 

393,600:608,677:684,739:740,75] ,789:790 

— İzmir İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin «İktisadî ve Ticarî Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine 
katılması hakkındaki 1170 sayılı Kanunun 
geçici 1 nei maddesine bazı fıkralar ile 

Sayfa 
Ege Üniversitesi 'kuruluşu hakkındaki 
6595 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısı hakkında (1/503) 

743 

— 12 , 5 . 1971 günü Burdur v« 
22 . 5 . 1971 günü Bingöl'de vukubulan 
depremler dolayısıyla bu deprem bölgele
rinde çalıştırılacak personele yapılacak 
ödemeler hakkında kanun tasarısına dair 
(İ/488) 55, 

444:460 

— 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 
bazı .maddelerinin değiştirilmesine dair 
28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanu
nun geçici 2 nei maddesinin son fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair '(1/384) 54:55, 

122:123 

— 8 . 6 . 1965 tarih v« 625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanununun 21 nei 
maddesinin hakkında 'kanun tasarısına 
dair (1/451) 407 

— Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsu
bay nasbedilenlere 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 (1/269, 2/376) 102:103 

Sanayi re Ticaret Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, 
Ticaret ve Sanayi Odaları, «Ticaret Oda
ları», «(Sanayi Odaları», «Ticaret Borsala
rı» ve Ticaret ve 'Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsa
ları Birliği Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun teklifi hakkında (2/59) 

55 

— Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 
arkadaşının, 5590 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bir geçici madde eklenmesine dair ka
mın teklifi hakkında (2/324) 55 
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Sayfa 
Sayıştay Komisyonu raporları 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhcsabına ait ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hakkın
da (1/50) 473 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Ke
sinlıcsabına ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı hakkında (3/266, 
1/133) 407 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Ke-
sinhesabma ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi İle Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı 
Kesin hesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/460, 1/239) 4Q7 

— Devlet Orman İşletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun su
nulduğuna dair 407 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bi
lançosuna ait raporun sunulduğuna dair 407 

—Hacettepe Üniversitesinin 1968 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı hakkında (3/499, 1/213) 407 

SAYIN ÜYELER] 

Çekilmeler 

— Sakarya Milletvekili Barbaros Tur
gut Boztepe'nin, Maliye Komisyonundan 
çekilmesi (4/192) 59 

İzinler 

— Adana Milletvekili Sayın Fazıl 
Güîeç'e izin verilmesi 478 

Sayfa 
— İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma 

İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığı
nın 1067 takvim yılı genel bilançosu hak
kındaki raporun sunulduğuna dair 407 

— İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk'bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanuni; tasarısı 
hakkında (3/500, 1/279) 473 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı hakkında (3/276, 1/64) 407 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kcsinhcssap 
kanunu tasarısı hakkında (3/277, 1/67) 407 

— Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığı 1968 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı hakkında (3/267, 1/343) 473 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı hakkında (3/278, 1/131) 407 

İLGİLİ İŞLER 

— Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'a izin verilmesi 478 

— Ankara Milletvekili 1. Sıtkı Hatip-
oğlu'iı'a izin verilmesi (3/607) 412:413 

— Ankara Milletvekili Orhan Alp'a 
izin verilmesi (3/611) 541 

— Ankara Milletvekili Yusuf Ziya 
Yağcı'ya izin verilmesi (3/611) 541 
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— Diyarbakır Milletvekili Necmettin 
Gönenç'e izin verilmesi (3/016) 749:750 

— Erzincan Milletvekili Naci Yıldı-
rmı'a izin verilmesi (3/616) 749:750 

— Gaziantep Milletvekili Hüseyin în-
cioğlu'na izin verilmesi (3/616) 749:750 

— Giresun Milletvekili t. Kayhan Na-
îboğlu'na izin verilmesi (3/611) 541 

— Giresun Milletvekili M. Emin Tur-
gutalp'e izin verilmesi 478 

— Hakkâri Milletvekili Ahmet Zey-
dan'a izin verilmesi (3/607) 412:413 

—. istanbul Milletvekili Hüseyin Do-
lun'a izin verilmesi (3/611) 541 

— İstanbul MületveMli ibrahim 
Abak'a izin verilmesi (3/616) 749:750 

— İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'a 
izin verilmesi (3/607) 412:413 

— Kars Milletvekili İsmail Hakkı Ala
ca'ya izin verilmesi (3/616) 749:700 

— Kars Milletvekili Musa Doğan'a 
izin verilmesi (3/G07) 412:413 

— Kars Milletvekili "Veyis Koçulu'ya 
izin verilmesi (3/607) 412:413 

— Konya MUİetvekili 1. Etem Kılıç-
oğlu'na izin verilmesi (3/611) 541 

— Konya Milletvekili M. Kubilay 
Imer'e izin verilmesi (3/613) 624 

— Konya Milletveldli Necati Kaiaycı-
oğlu'na izin verilmesi (3/616) 749:750 

— Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğ-
lu'na izin verilmesi (3/613) 624 

— Maraş Milletvekili ibrahim Öz-
türk'e izin verilmesi (3/613) 624 

Sayfa 
— Mardin Milletvekili Abdülkerim 

Özmen'e izin verilmesi (3/607) 412:413 
— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'ye 

izin verilmesi 478 
— Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'a 

izin verilmesi 478 
— Sivas Milletvekili Tcvfik Koraltan'a 

izin verilmesi (3/613) ' 624 

ölümler 

— Hatay Milletvekili Mehmet As
lan'ın vefatı (3/614) 675:676 

Seçimler 

— Daimî komisyonlardaki açık üye
liklere seçim 624 

— Kültür Komisyonuna üye seçimi 624:625 

Yasama dökuaulmadıkları 
— Ankara Milletvekili Hüseyin Ba-

lan'm yasama dokunulmazlığı (3/602) 2 
— İsparta Milletvekili Hüsamettin Ak-

mumcutoun, yasama dc-kımukııazlığı 
(3/612) 610 

— Konya Milletvekili Necmettin Er-
bakan'ın yasama dokunulmazlığı (3/601) 2 

(3/601) 367 
(3/612) 610 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığı (3/606) 473 

— Tokat Milletvekili Hüseyin Ab-
bas'ın yasama dokunulmazlığı (3/612) 610 

— Zonguldak Milletvekili Cahit Ka-
rakaş/ııı yasama dokunulmazlığı (3/608) 534 

SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Başbakandan 
— Konya Milletvekili Özer Ölçmcn'İn, 

Anayasa değişikliği tasarısının Parlamen
to tarafından aynen kabul edilmemesi ha
linde Meclislerin lağvedileceği söylentile
rine dair Başbakandan sözlü sonısu (6/195 473 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
— Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-

caıı'ın, Finike ilçesine bağlı Turunçova 
Belediyesi içinden geçen çay ve arklar di-
renajımn yapılmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/192) 54 
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Köy İşleri Bakanından 
— Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-

can'ın, Antalya ili Kaş ilcesine bağlı bazı 
köylerin yollarının yapımına dair Köy İğ
leri Bakanından sözlü »OTOSU ( 6 / 1 ^ ) 54 

Millî Eğitim Bakanından 

— Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğ-
lu'nun, imam - hatip »kullan orta kısmının 

Sayfa. 
lağvına karar verildiği söylentilerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/196) 743 

Sanayi ve Ticaret Bakanından 
— İstanbul Milletvekili Turgut Topal-

oğlu'nutı, son zamlardan önce demir, çi
mento ve kâğıt ticareti yapanların beyana 
tabi tutulmadıkları iddiasına dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/194 473 

li) YAZILI üORVLAB VS CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz'in, Bulancak'ta işlenen suçlar ve 
savcının görevini kötüye kullandığı iddia
sına dair Adalet Bakanından yazılı soru
su (7/644) 11.1 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Adalet Mülkün Temelidir» sözünün «Ada
let Devletin Temelidir» şeklinde değiştiril
mesine dair Adalet Baaknmdan yazılı so
rusu (7/656) 183 

— Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-
kiboğlu'nun, 1965 - 1970 yıllan arasında 
komünizm propagandası yapma gerekçe
siyle toplatılan kitap ve haklarında dava 
açılan kuruluş, dernek ve şahısların adedi
ne dair Adalet Bakanından yazılı sorusu 
(7/653) 183 

Başbakandan 
— Afyon Karahisar Milletvekili Sü

leyman Mutlu'nuıı, ziraî ve veteriner ilâç
larına gümrük muafiyeti tanınmasına dair 
soru önergesi ve Başbakan Nİha.t Erim'in 
yazılı cevabı (7/6M) 732:784 

— Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Türk - İş, Genel Sekreterinin Anayasa ile 
ilgili demecinin TRT bültenlerinde yayım-
lanmayış sebebine dair soru önergesi vo 
Başbakan, adına Devlet Bakam Doğan Ki-
taph'nm yazılı cevabı (7/610) 229 -230 

— Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
Eski Cumhurbaşkanı merhum Orgeneral 
Cemal Gürsel.'in, mezarını ıı yapılmasının 
düşülünüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı 
cevabı (7/562) 720 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataov'ün, 
Antalya'da yapılması kararlaştırılan bazı 
yatırımların İsparta'ya aktarıldığı iddiası
na dair Başbakandan yazılı sorusu (7/648) 112 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'üu, 
Nihat Erim Hükümeti kuruluşundan bugü
ne kadar tayin ve nakil edilen Devlet per
soneline dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/670) 74:1 

— Çorum Milletvekili Cahit Angm'n, 
özel okul yatırım indiriminden yararlanan 
şahıslara ve bıı yolla Hazinenin uğradığı 
vergi ziyama dair Başbakandan yazılı so
rusu (7/658) 473 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hayat pahalılığının artış nedenlerine ve bu 
artışı önlemek maksadiyle «Devlet satış 
ve alış pazarları» kurulup kurulmayaca
ğına dair Başbakandan yazdı sorusu 
(7/669) * 74:î 

— Jçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
memur vo. işçilerin erlikte geçen süreleri
nin emeklilik ve sigorta kapsamına dahil 
edilmesine dair Başbaakndan yazılı soru
su (7/657) 473 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, 12 Mart Muhtırasından sonra tutuk
lanan şahısların serbest bırakılmalarına 
dair (Başbakandan yazılı sorusu (7/655) 183 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
özel hastanelerin devlctleştirilm-esine dair 
(Başbakandan yazılı sorusu (7/659) 473 

— İçel Milletvekili Turhan özgüner' 
in, Mersin'de kundan üç mahalleye #Ba-
yar, Menderes ve 2orl!u» isimleri yerine 
^Atatürk, İnönü ve Çakmak» isimlerinin 
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verilmesine dair Barbakan ve İçişleri Ba
kanından yazılı sorusu (7/660) 473 

— İstanbul Milletvekili Tekrln Erer'in, 
akaryakıt fiyat artışında Hükümetin ih
malkâr davranışına ve bu artıştan kimle
rin haksız kazanç elde ettiğine dair Baş
bakandan yazılı sorusu (7/654) 183 

— Kayseri Milletvekili Envsr Turgut'
un, fyçi harcırahlarının düşürülüş ııedeıı-
terine dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/664) 582 

— Konya Milletvekili Üzer Ölçmen' 
in, Türkiye'de afyon ekinlinin bazı iller
de "t ahdid edil meşine dair soru önergesi ve 
Başbakan Nihat Erimin yazılı cevabı 
(7/612) 236:231 

— iSidrt Milletvekili iSelâhattİn Oran* 
in, Siirt'te bir Milletvekili evinin izinsiz 
arandığına dair soru önergesi ve Başba
kan. Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/607) 731: 

732 
— (Sinop (Milletvekili Hilmi îşgü-

zar'm, Millî İstihbarat Teşkilâtının Genel
kurmay Başkanlığına bağlan ifasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sora Öner
gesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı ce
vabı -(7/563) 219:221 

t 

Bayındırlık Bakanından 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meg-
hur'un, Amasya ili Taşova ilçesine bağlı 
bazı köylerin yollarının .no zaman yapıla
cağına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakam Cahit Karakaş'm yazılı eevabı 
(7/593) 224 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, 'Antalya karayolları bölgesinin 
1965 - 1970 yılı sonuna kadar olan tahsisat 
ve harcamalarına dair Bayındırlık Baka
nından yazılı sorusu '(7/643) 52 

— Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, Edime - Kırklareli - Pmarhisar -
iSaray - İstanbul yolunun ne zaman iyi va
sıflı yol haline getirileceğine dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit Ka
rakaş'm yazılı cevabı (7/619) 234:235 

Sayfa 
Çalışma {Bakanından 

— Afyon Karahisar Millet vekili Sü
leyman Mutki'min, Belçika'da çalışmakta 
olan bir işçimizin hudut dışı edilme se
bebine dair Çalışma Bakanında» yapılı so
rusu (7/646) 112 

— Samsun Milletvekili İlyos Kıhç'nı, 
(Samsun'da açılmak üzere olan gübre fab
rikasına alınacak işçilere dair sorusu ve 
Çalışma Bakanı Atilû ıSav'ın ya?ıh cevabı 
<7/613) 231:232 

Devlet ' Bakanından 
— Ankara Milletvekili Orhan Birgitrin, 

Türk - İş Genel Sekreterinin .Anayasa ile 
ilgili demecinin TRT bültenlerinde yayım-
lanmayış sebebine dair soru Önergesi ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı Doğan Ki-
taph'nın yazılı cevabı (7/610) 229:230 

— Aydın Milletvekili Kemal Ziya 
öztürk'ün, halen Hükümetin tasarrufu al
tında bulunan Güneş Matbaacılık T. A, 
Şirketinin basın organları ile olan müna
sebetlerine dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı'nın yazdı cevabı. 
•(7/269) 706:710 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın Vakıflar Bankası Gene1 Müdürlü
ğünce bir şahsa açılan krediye ve satmalı
mın arsaya dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Mehmet Özgüneş'in yazdı cevabı 
(7/624) 235:236 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgü-
zar'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Genel 
Müdürlüğünce alman mefruşat ve merkez 
şubesince bir şahsa açılan krediye dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Mehmet 
Ozgüneşün yazılı cevabı (7/627). 236:237 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
bazı gazetelerde yayımlanan, Uşak El-
malıdere Camii îmamı ile Uşak Müftüsü
nün yapmış olduğu beyanlara dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı Mehmet Özgü-
neş'in yazılı cevabı (7/276) 711 

Enerji ve Tajbiî Kaymaklar Bakanından 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
un, Alsancak ile Kalleboğazı barajları ça-
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İstilalarının ne durumda olduğuna dair 
soru önergesi ve Enserji ve Tabiî Kayııak-
3ar Bakanı ihsan Topalöğl'u'nun yazılı ce
vabı (7/592) 222:224 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
un, Amasya ili dahilindeki madenlere dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı ihsan Topaloğlu'nıın yazılı ce
vabı (7/574) 724:728 

— Amasya MiBletvekili Vehbi Meşhur' 
un, Amasya ili Gümüşhacıköy, Merzifon, 
Suluova ve Göynücek 'ovalarında sulu zi
raat için bir çalışma yapılıp yapılamadığına 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı İhsan Topaloğlu'mın ya-zılı 
cevabı (7/569) 723:724 

— Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, Ergene Ovasının su taşkınların
dan korunmasına dair sora b'niergesi ve 
Eııerjiî ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Jhsaıı 
Topailoğlu'mm yazılı cevabı (7/599) 731 

-— Zonguldak MüÜet-vekiSi Alınııet Gü-
ncr'îrı, E. K, 1. Müesesesindeki ikilerin, 
ise alınış şekline dair soru önergesi ve 
Enerji Ve Tabiî Kaynaklar Bakanı lhsajı 
Topaloğlu'mın yazılı cevabı (7/542) 714:717 

1— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gii-
ner'în, Zonguldak ili merkez ilçesiindıcki su 
dereflcıî taşkınlarının önlenmesine ve Ulu-
tam barajının ne zaman yapılacağına da
ir Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı sorusu (7/668) 663 

Gümrük: ve Tîkdl Batkınından 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
mı, Gümüşhacıköy'deki, tütün mahsulüne 
dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı Haydar Özalp'in yazılı cevabı 
(7/589) 221 

İçişleri Bakanından • 

— Balıkesir Müetvekiî-i "Mevlût Yıl-
maz'm, den görevftilerhıe baskı ve müda
hale yapılmakta okluğuna dair içişleri Ba
kanından yazılı sorusu (7/665) 654 

— içel Milletvekili Turhan üzgiiner'iıı, 
Mersin'de kurulan üç uıahaL'eye «Bayar, 

Sayfa 
Menderes ve Zoriu» isimleri yerine «Ata
türk, inönü ve Çakmak» isimlerinin veril
mesine dan- Başbakan ve içişleri Bakamın
dan yazılı sorusu (7/660) 473 

— Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-
ldboğlu'nun, 1966 yıü başmdan itibaren' 
1070 yılı sonuna kadar yapılan' toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri sayısına dair içiş
leri Bakanından yazıla sorusu (7/642) 52 

— Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-
kîboğ.hı'mi'iı, 1965 - 1970 yıllarında komü
nizm propagandası yapmaktan ve irticai 
suplardan kaç şahsuı tutuklandıığna- dair 
Içi^lıeri Bakanından yazılı sorusu (7/652) 183 

— Kocaeli Milftetvekiili Vehbi Engiz'in, 
Kocaeli Emniyet Müdürünün bir vatandaş 
tarafından dövüldüğü iddiasına dair içiş
leri • Bakanından yazılı sorusu (7/647) 112 

•— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Fen: Fakültesin da ımıeydaııa gelen olay
lara dair sorusu ve Millî Eğitim1 Bakam 
Şinasi Orel ile İçişleri Bakanı Haindi 
Ömjeroğlu'nun yazılı cevapları (7/604) 227:229 

Köy İşlerf iBakanlığuıdan 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
un, yurdumuzdaki köylerin yol, su elek
trik dnramöırma dair soru önergesi ve 
Köy îşleA Bakanı Cevdet Ayhan'ın ya
zılı cevabı (7/595) 225:226 

— Çanakkale Milletvekili Mustafa 
Çalıkoğlu'ıran, ÇanıakkaÜie YSE Müdürlü
ğünde Bakanlık Müfettişlerinin görevle
rini kötüye kullandıkları iddiasına dair 
soru önergesi ve Köy işleri Bakanı Cevdet 
Ayhan'ın yazılı cevabı (7/634) 734:735 

— Çanakkale Milletvekili Itefet Sez-
g-iıı'în, 1970 ve daha önceki yıllarda Ça
nakkale ili yol, içme suyu ve 'köprü hiz
metlerinde yolsuzluk ve kanuna aykırı is
lam yapıldığı iddialarına dair soru öner
gesi ve Köy işleri Bakanı Cevdet Aykan'ın 
yazılı cevabı (7/554) 717:720 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul ili Şile ilçesinin Ycşilçay (Ağva)' 
bucağının elektrik işinin geciktirilme ne
denine dair soru önergesi ve Köy işleri 
Bakanı Cevdet Aykan'ın yazılı cevabı 
(7/636) 7:JC 
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Sayfa 
— Kars Milletvekili Kemal Okyay'ııı, 

Kars - Hanak ilçesi Börk grup köyleri iç
me suyu inşaatında yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluklara dair Köy İşleri Bakanuııdaıı 
yazıh sorusu (7/G5J.) 183 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gii-
ner'rn, Köy Araştırana ve Geliştirni'3 Ge
nel MiMürlîiğü 1971 yı3ı çalışma progra
mının usulüne göre uygulanıp uygulan
madığına dair Köy İsleri Bakanından ya
zılı sorusu (7/6G6) 6G3 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gii-
ner'in, Zonguldak ili Safranbolu ilçesi 
Aşağıdana ve Yukandana. köylerinin elekt
rik ve su ihtiyaçları ile Çerçen köyüuıi 
anaşoseye bağlayan, Araç çayı iizerisnde. 
yapılmakta olan köprüye dair soru öner
gesi ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan' 
m yazılı cevabı (7/520) 218:219 

Maliye Bakarundan 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meg-
hıır'un, Emekli Sandığı personel kadrosu
nun genişletilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı 
(7/591) 221:222 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gümrük muhafaza memurlarına verilen iş
güçlüğü zammının amirlerine de verilme
sine dair Maliye Bakanından yazılı sorusu 
(7/661) 534 

— Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 
bazı şirketler tarafından, imal edilen Al-
kid reçinelerinin Gider Vergisine tabi ol
ması tespit edilmiş bulunduğu hakle, bu 
verginin adı geçen madde -özerinden kaldı
rılma nedenine dair soru önergesi ve Ma
liye Bakanı 'Sait Naci Ergm'in yazılı ce
vabı (7/564) 720:723 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, bir şahsa ait vergi borcunun ört
bas edilmek istendiği iddiasına, dair soru 
önergesi ve Malîye Bakanı Sait N'aci Er-
gin'in yazılı cevabı (7/484) 711:714 

Sayfa 
Millî Eğitim Bakanından 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaÖv' 
ün, Antalya'da ilkokul öğretmenlerinden 
bîrinin .istifa -etmiş, bulunduğu halde yeni
den tayin edikme sebebine dair MiiHî Eği
tim Bakanından yazılı sorusu (7/650) 112 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv' 
ün, bir Öğretmenin Ulus Gazetesinde poli
tik fıkralar yazdığı iddiasına dair Millî 
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/649) 112 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Fen Fakültesinde meydana gelen olay'la-
lara dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Şiııasi Ûrel ile İçişleri Bakanı . Haindi 
Ömeroğluhun yazılı cevapları (7/G04) 227:229 

Millî Mavnama, Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Gıyasett-iıı 
Karaca'nın, Ankara'nın, Sümer mahalle
sinde mukinv bir şahsın İstiklâl Madalya
sı almak için yaptığı itraüracaata dair, soru 
önergesi ve Millî Savunma Bakanı Ferid 
Mebn'in yazılı cevabı (7/640) 736:737 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın Erzurum ili Ovacık bucağın
dan bir şahsa istiklâl Madalyası verilip 
verilmediğine dair yazılı soru önergesi ve 
Millî Savununa Bakanı Ferid Melen'in ya 
zılı cevabı (7/622) 704 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, Erzurum ili Pasinler ilçesi 
Eseridero köyünden bir şahsın İstiklâl 
•Madalyası almak için yaptığı müracaata 
dair önergesi ve MiJlî Savunma Bakanı 
Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/641) 737 

Orman Bakamından 
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-

er'in, Trabzon bölgesinde bir orman sa
nayiinin kurulmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair som önergesi, Orman Ba
kanı Seiâhattin lnal'ııı yazılı cevabı 
(7/631) 230:239 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Bolu ili Yızılca Orman İşletmesi 
Boğabeli bölgesinde kaçak kesim yapıldı
ğı iddiasına dair Omıau Bakanından ya
zılı sorusu (7/6C7) 663 
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Sayfa 

(Saglik ve Sosyal Yaddım Bakanından 
— Ondu Milletvekili Ferda Güiley'in, 

Ordtı ilinin sosyalizasyon programı dışın
da tutumum sebebime dair sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Ak-
yol'un yazılı cevabı (7/602) 

— Tokat MiBetvekilâ Mehmet Kazova' 
nın, Tokat ili Sağlık Müdürünün tayinine 
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yaı*dım Bakanı Türkân Aİkyöl'un yazılı 
cevabı (7/645) 111:112,737:738 

İSaaıayi Va Ticaret1 BaiWajuauİaıı 

—Amasya Mâllietvekilai Vehbi Meşhur' 
un, Amasya çîmıentö ve ketten, kendir sa
nayiinin ne zaman kurulacağına dair so
ru önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ayhan Çilingir oğlu'nun yazılı cevabı 
(7/588) 729:730 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Paıncar üreticilferinin mağduriye
tinin önlenmesinin düşünülüp düşünül
mediğinle dair soru Önergesi ve Sanayi ve 
Ticaret Bakamı Ayhan Oilİngİroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/759) 729 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, piyasada sıkıntısı çekilen nebati 
yağlara dair soru önergesi ve Salıayi ve 
Ticaret Bakanı Ayhan Çilingİroğu'nun ya
zılı cevabı (7/594) 224:225 

— Asayişe müessir bazı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı (1/80) 199:218, 

294:318,432:444,478:511,541:548 

— Aykut Alpefgün'ün, özel affına dair 
kauun tasanısı (1/375) 283:286 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 büitçe yılu Kesinhesabına ait ge
nel uygıınlfoıik bildiriminin sunulduğuna da-
d!r Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Bedeni 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kammu başarısı (3/205) (1/50) 473 

— Belediye Gelirleri kamunu tasarısı 
(1/509) 2,676 

Sayfa'. 
— Ankara Milletvekili Keıma! Ataman' 

m, T. M. Ofisinde yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluklara dair Sanayi ve Ticaret Ba
lkanımdan yazılı sorusu (7/663) 582 

•— İstanbul Milletvekili Reşit ÜHker'in* 
Mersin Gübre Fabrikasının 1 Ağustos 1971 
tarihinde açılmamasının sebeplerine dair 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı so
rusu (7/662) 534 

Tarım Bakanından 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Aydın'a: bağlı Çine ilçesi halkı
nın kredi durumuna dair soru önergesi 
ve Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen'in ya
zılı cevabı (7/614) 232:233 

*— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak iline bağlı ilçe ve köylerde afyon 
•ekimi yasağmm kaldırılmasının dügünü-
lüp düsünülımıediğin'e dair soru önergesi 
ve Tarım Bakanı M. Orhan Etibmıen'in ya
zılı cevabı (7/618) 233:234 

Ulaştırma' (Bakmamadan 

— İstanbul Milletvekili Reşit Üflİker'İn, 
Haydarpaşa'dan kullkan Doğu Ekpresine, 
ulaşım ihtiyacını karşılayabilmesi içm ek 
sefer yaptırılmasına dair soru Önergesi ve 
Ulaştırma Balkanı Halûk N. Arık'ım yazılı 
cevabı (7/637) 239:240 

— 5.9.1963 tarihli ve 326 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
haMnnda kanun tasarısı (1/366) 658 

— 5 Oeak 1961- gün ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun değişik geçkfl 
5 nei maddesinm uygulatma süresinin on 
yıl uzatılmasına dair kanun tasarısı (1/512) 473 

— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-' 
velilerde değişildik yapılması hakkında ka
rcım tasamı (1/508) 262,279:281,357:358, 

363:364,370,402;403,414,469:470, 
477:478,528:531 

— 1971 yılı Bütçeı Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması ve bu kanuna 

TASARILAR 
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Sayfa 

iıki ek madde "eklenmesi hakkında kanun 
tasara» (1/499) "55,124:128,170:171, 

185,247:248,268,331:334 
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul* 

da bir üniversite kurulması hakkında 'ka
nun tasarısı (1/486) 370:393,600:608,677: 

684,739:740,751,789:790 
— Devlet Ha.va Meydanları İşletmesi' 

Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Ke-
suıthesabına ait genel uygunluk biMİrnninin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez-
'beresi ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesiimhe-
sap kanunu tasana* (3/266, 1/133) 407 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Ke-
sinfaesabına genel uygunluk büdiriminîıı 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Ke-
stohesap kanunu tasarısı (3/460, 1/239) 407 

— Devlet Su işleri Genel Müdürdüğü 
1971 yuh Bütçe Kanununa bağlı cetvelfcrdo 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (1/498) 55,128,168:169,185, 

249:250,268,335:338 
— Etiibank kuruluş kanunu tasarısı 

(1/510) 262,478 
— Hacettepe Üniversitesinin 1968 büıtee 

yılı Kesintesabına ailt genel uygunluk bil-
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Hacettepe Üniversitesi 
1968 bütçe yıiı Kesinhesap kanunu tasarii-
sı (3/499, 1/213) 407 

— Harb Akadenıüıeri kanunu tasarısı 
(1/159) 65:102 

— lforalhim Recep Ayışi'k'm cezasının 
-affına, daiır kanun tasarısı (1/369) 286:294 

— İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Ba-
büıtoğlü'nun, bazı tekel maddeleri fiyatla
rına yapılan zamlardan ekle edilen hasıla
tın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir 
deprem fonu hesabında toplanmasına dair 
kanun tasana» (J/500) 59 

— İstambul Teknik Üniversitesi 1971 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasansı 
(1/496) 55,129,166.467,185, 

251:352,268,339:342 

Sayfa 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yı

lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapıtknası hakkında kanun tasansı 
(1/502) 55,129=131,164:165,185, 

•253 ^254,268,343:346 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yı

lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapıiması hakkında kanun tasansı 
(1/507) 262,278:279,361:362,370, 

400:4Ö1J414)467:468,477,524:527 
— İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı 

Kesinhesap kanunu tasansı (1/279) 473 
— tş Kanunu tasarısı (1/347) 367,743 
— İzmir İktisadî ve Ticarî İlimler Aka-

'clecii'iâoin «İktisadî ve Ticarî Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine ka
tılması hakkındaki 1170 sayılı Kanunun ge
çici 1 nci maddesine bazı fıkralar ile Ege 
Üniversiteesi kuruluşu hakkındaki 6595 
sayılı Kanuna bîr madde eklenmesine dair 
kanun tasansı (1/503) 743 

— Karayollan 'Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinnesap 'kanunu tasansı (1/64) 407 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasansı 
(1/501) 55,131:133,1G2:163, 

185,255:256,268,347:350 
— 12.5.1971 günü Burdur ve 22.5.1971 

günü Bingöl'de vukulbulan depremler do
layısıyla bu deprem 'bölgelerinde çalıştınla-
&ak personele yapılacak ödemeler hakkında 
ka kanun tasarısı (1/488) 55,444:460 

— 17 Ocak 1963 tarife ve 144 sayıh 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Ni
san 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun ge
çici 2 nci maddesinin sen fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun tasansı (1/384) 54: 

55,122:123 
— Orman Bakanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkında kanun tasansı (1/511) 407 
— Orman Genel Müdürlüğü 1967 bütçe 

yuh Kesinhesap kanunu tasansı (1/67) 407 
— Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe 'Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasansı 
(1/487) 9,48 ^9,122,176:177, 

184,241:242,268,319:322 
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TEKLİFLER 

Sayfa 
Kurumu kamum tasarısı (1/430) 9:47,134: 

159,185:199,272:278,355 £396,369, 
394:395,413,46i 462,477,512:515 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe 
yılı Kesînhesap kanunu tasarısı (1/74) 473 

— Türk Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilnıesi ve bazı maddelerine 
frkralar eMieıumesüıne dair kanun tasarısı 
(1/494) 548 =579,625 «51,751:788 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasında 5 
Kasım 1%4 tarihinde Moskova'da imzala
nan Kültürel ve İlmî Temaslar Anlaşmanı
nım onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı (1/513) 473 

— Türk Silâhlı Kuvvetlerinde assubay 
nasbediienlere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/269) 102:103 

— 3829 sayılı Delvlet Konservatuvan 
hakkında Kanuna bir 'madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı (1/469) 664 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 büt
çe yılı Kesînhesap kanunu tasarısı (1/131) 407 

Sayfa 
— Özel Yüksek okul öğrencilerinin Öğ-

reırânlerine devamı edebilmeleri için açıla
cak Resmî yülksefk okullar hakkında kanun 
tasarısı (1/483) 658 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 büt
çe yılı Kesînhesap kanunu tasarısı (1/243) 473 

— Petrol Dairesi Baş/kanlığı 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması! hakkında kanun tasarısı 
(1/495) 55,133:134,160: 

161,185,257:258,268:269,351:354 
— Rüstemoğlu, 1929 doğumlu, Susuz il

çesine kayıltlı Turhan Yahşi İle aynı İlçenin 
Orta'kapı mahallesi Dene Sokak Ne : 9 da 
kayıMı Faik Tarhan haklarında hüktaıedM'en' 
cezaların özel affına dair kanun tasarısı 
(1/514) 654 

— 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanununun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/451) 407 

—• Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 

— Afyon Karahîsar Milletvekili Rrza 
Çerçel'in, 827 sayılı Rıhtım Resmi Kanunu-
ıımı başlığı il'e bazı maddelerinin değiştiril-
mıcsi hakbnda kanun teklifi (2/381) 655,676:677 

— Afyon Milletvekili Rıza Çereel ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî 
Hava Sanayiimizin kurulması maksadıyla 
Türk Hava Kuvvetlerİniin güçlendirilmesi
ne katılan payı "hakkında kanun teklifi 
(2/462) 103:107,122,174:175,184, 

243:244,268,323:326 

— Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletveikili Bur-
harefctin Asut&y ve 9 arkadaşının, 2.1.1961' 
tarihli ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teş
kilime dair Kanunun 5 ııei maddesinin (a) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
liften (2/507, 2/308) 743 

— Antalya Senatörü Akid: Tekin ve 6 
arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 1/3 ye
nileme seçimleri önseçimi ile ilgili kanun 
teklifi (2/555) 663,750 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
in, Esnaf ve Sana'tkârl'ar Sosyal Sigortalar 
kanunu tekMi (2/13) 9:47,134:159,185: 

199,272:27S,355 =356,369,394:395, 
413,461:462;477,512':515 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nuı Adana Üniversitesinin 
kurulusu 'hakkında ikanun teklifi (2/553) 582 

— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Güler ve 32 arkadaşınım, Tica
ret ve Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaları», t i c a r e t Borsaları» ve 
Ticaret ve Sanayi Odalarıı, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odalara ve Ticaret Borsaları Birliği 
Kanununun bazı maddelerini değiştiren 'ka-< 
nun teklifi (2/59) 55 

— Cumhuriyet Senatosu İdare Amirle
rinin, 1971 yıh Bütçe Kanununa.bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapulma-
sı hakkında kanun teklifi (2/544) 55,123:124, 

172:173,185,245 =246,268,327:330 
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Sayfa 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul üye
si Ekrem Özden'in, 1971 yıh Bütçe Kanunu
nun 27 nci maddesinin kaldırılması hakkm-
daki kanun teklifi (2/516) 369 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürıkçiîie'nin, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmek bazı ek maddeler ilâve 
edilmesi ve bazı geçici maddeler eklenmesi 
hakkında (kanun teklifi (2/551) 262 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Oaer, Eskişehir Milletvekili İsmet 
Angt, Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen ve 10 arkadaşı, Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Mebrure Altsoley ve İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, Eminsnıla-
rın zararlarınım gM êrünuesi hakkında ka
nun teklifleri (2/153, 2/214, 2/230, 2/290, 
2/300, 2/3Ö1) 262 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare AmMerinin 1971 yıüı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvellerde de
ğişildik yapılması hakkında 'kanun teklifi 
(2/548) 262,282:283,370,398:309, 

413 =414,465 =466,477,520 =523 

— Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürfcçine'nin 506 sayılı Sosyal Sigortalar: 
Kurumu Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi, 'bazı ek maddeler ilâvesi ve ba
zı geçici maddeler eldenımesrne dair olan 
kanun teklifi (2/551) 676 

— Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa ek 7.2.1969 ta
rih ve 1101 sayılı Kanuna geçici maddei 
eklenmesi hakkında Millet MeclSsdnee red-
dolunan kanun teklifi (2/230) 534 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
5434 sayılı Kanuna bazı maddeler eklenme
si hakkındaki kanun (2/215) 119:122 

— İçel Milletvekili öelâl Kargıh'nın, 
«Dış ticaretin devletleştirilmesi» hakkında
ki kanun (2/396) 59:62 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
T. B. M. M. üyeliği ile bağdaşmayan i^ler 
hakkındaki kanun te&Kfi (2/401) 269:272 

Sayfa 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 

743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 134 
neü maddesinin 2 nci fırkasının değişti
rilmesi ile, 1'50 nci maddesine 1 bend ilâve-
sina dair kanun teklifi (2/557) 664 

— İçel Milletvekili Çetün Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bay
ramlar ve genel tatiller hakkındaki Ka
nuna 1 madde eklenmesine ilişkin 'kanun 
teklifi (2/491) 734 

— İstanbul Milletvekili Eşref Deriıı-
çay ve Kâzım özeke'nin, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Kanun
la değiştirilen. 78 ncî maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir maddd 
eklenmesine dair 'kanun teklifi (2/463) 658 

— İstanbul Milletvekili Eşref Derin-
çay ve Kâzım Özeke ve İzmir Milletvekili 
Burhanettin Asütay ve 6 arkadaşı İle De
nizli Milletvekili Hasan Korkmazcaın ve 7 
arkadaşınım, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değiştiri
len, 78 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici bir madde efelenmesine 
dair kanun teklifleri (2/463, 2/487, 2/512) 62: 

65 
— İstanbul Milletvekili 1. Hakkı Te-

kimel'in Türk Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirflmesine ve bazı maddele
rine fıkralar ilâvesine dair 'kanun teklifi • 
(2/357)' 548:579,625:651,751:788 

— İstanbul Malle'tfvekili llnami San-
car ile 15 arkadaşının, Harb Akademileri 
kanun teklifi (2/143) 65:102 

—• İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ile 
Eskişehir Milletvekili! İsmet Artgı'nın, 1186 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi ite eklenen 
geçiei 3 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine dair 'kanun teklifi (2/554) 654 

— İ£mİr Milletvekili Burhanettin Asü
tay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 .tarihli 
ve 195 sayı'u Basım İlân Kurumu teşkiline 
dair Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkra
sının değiştirilm'esine dair kanun teklifi 
(2/308) 743 

— İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
lay ve 4 arkadaşının 506 sayılı Sosyal Sî  
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Sayfa 
gortalar Kanununun 123 neü maddesinin 
değiştirilmesine dair 'kanun teklifleri 
(2/323) 370,684:706 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nım, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ba
zı geçici maddeler efelenmesi hakkında 
•kanun teklifi (2/596) 663 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 
s&yıh Kanunun 123 neü maddecinin 2 ve 
3 neü fıkrasınm kaldırıl'ması ve 'bir fıikra 
eldemnesüne dair kanım teklifi (2/496) 370, 

684:706 
— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 

ün, Maraş ilinin adının «Kahraman Ma
raş» olarak değiştirilmesine dair kanun tek
lifi (2/162) 579:580 

—• Maraş Milletvekili1 M. Zekeriya Kür-
şad'm, Maraş adının (K-ahranıan Manaş'a) 
tahviline- dair kanun teklifi (2/163) 579:580 

—r Millet Meelisi İdare Amirlerinin 1971 
yılı Bütçe Kamununa 'bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
mın teklifi (2/546) 262,281 =282,359:360, 

369;395=397,413,463:464,477,516:519 

Başbakanlık tezkereleri 

Ölüm 

— Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'
ın vefatına dair (3/614) 675=676 

Y a s a m a ^ftTnı Ü TIIITTI anlıTtl a r 1 

;— Ankara Milletvekili Hüseyin Balan' 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair (3/602) 2 

— İsparta Milletvekili Hüsamettin Ak-
mumcu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair (3/612) 610 

— Konya Milletvekili Neemettin Erba-
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/601) 2 

(3/605) 367 
(3/612) 610 

Sayfa 
— Millet Meclisi İdare Amirlerinin 1971 

Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
ce'trvelde değişiklik yapılması hakkında fca-
nun teklifi (2/552) - 582 

— Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in 2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Büyük 
Mİliet Meclisi Dahilî Ni-za-mnaraesimiıı baj 

zı ımaddelerinin değiştirilmesi hakkında 
nizamname teklifi (2/550) 112 

— Ordu MüLe'tvekifi Ata Bodur ve 13 
arkadaşının, 5550 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değişjti'rilmesine ve bu kanu
na bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/324) 55 

— Bize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çaVm, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 
sayıtlı Kanunun 35 nei maddesi ile değişti
rilen 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 79 ncu nıad-
desme bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tekMÛ (2/407) 122 

— Trabaon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
2/915 esas sayılı kanun teklifi (2/515) 413 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 3 arkadaşının, muvazzaf astsubaylara 
verilecek elbise ve teçhizat hakkında ka
nun teklifi (3/376) 102:103 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/606) 473 

— Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/612) 610 

— Zonguldak Milletvekili Cahit Kara-
kaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/608) . 534 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı 
tezkereleri 

— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair (1/508) 262,279:281,357:358,363: 

364,370,402:403,414,469 =470,477 =478,528:531 

TEZKERELER 
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Sayfa 
— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair (1/499) 55,124:128,170:171,185, 

247:248,268,331:334 
— Cumhuriyet Senatosu İdare Amirle

rinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli eetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair (2/544) 55,123:124, 

172:173,185J245 =246,268,327:330 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Amirlerinin, 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanım teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
(2/548) 262,282:283,370,398:399, 

413 =414,465 =466,477,520:523 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1971 yıh Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair (1/498) 55,128,168:169,185, 

249 =250,268,335:338 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
(1/496) 55,129,166:167,185,251:252,268,339 =342 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun atsansı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair (1/502) 55,129=131,164:165,185,253:254, 

268,343 =346 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair (1/507) 262,278:279,361:362,370,400:401, 

414,467:468,477,524:527 
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair (1/501) 55,131:133,162:163,185,255:256, 

268,347:350 

Sayfa 
— Millet Meclisi İdare Amirlerinin 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair (2/546) 262,281:282, 

359 =360,369,395:397,413,463 =464,477,516:519 

— Orman Genel Müdürlüğünü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair (1/487) 9,48:49,122,176:177,184, 

241:242,268,319:322 
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
(1/495) 55,133:134,160:161,185,257:258, 

268:269,351:354 

Oumjhıınbaıkaııınğı tezkeresi 

— Vazife ile yurt dışma giden Dışiş
leri Bakanı Osman Olcay'a Devlet Bakanı 
va Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüme daitr 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/604) 268 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskereleri 

— 1971 yılla Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair (1/508) 262,279:281,357:358,363: 

364,370,402:403,414,469:470,477:478,528:531 

— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapıfknası ve bu ka
nuna iki ek mıadde ekftenmesî hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair (1/499) 55,124:128,170:171, 

185,247:248,268,331:334 
— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 

Üyesi Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, 
Ticaret ve Sanayi Odaları, «Tücaret Oda
ları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ti
caret Odaları, Sanayi Odaları ve Tilcaret 
Borsaları Birliği Kanununun bazı madde
lerini değdştdren kanun teklifi hakkında 
(2/59) 55 
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Sayfa 

— Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir
lerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) işaretli cetvelde değişiktik yapıl
ması hakkında kanun teklifli ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair (2/544) 55, 

123 :124,172 =173,185,245:246,268,327:330 
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye

si Ekrem özden'in, 1971 yılı Bütçe Kanu
nunun 27 nei maddesinin kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifini geri aldığına 
dair (2/516) 369 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi İdare Amirlerinin 1971 yıılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tekliüfö ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair (2/548) 262,282:283,370,398:399, 

413,414,465:466,477,520:523 
— Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül

sen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
EmefcH Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1969 
tarih ve 1101 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesi hakkında Millet Meclisine* red-
dolunan kanun teklifine dadr (2/230) 534 

— DevlDet (Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair (1/498) 55,128,168:169,185,249: 

250,268:335:338 
— İstanbul Teknik üniversitesi 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/496) 55,129,166:167,185,251:252, 

268,339:342 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/502) 55,129:131,164:165,185, 

258:254,268,343:346 
— istanbul Teknik Üniversitesi 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişildik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/507) 262,278:279,361:362, 

370,400=401,414,467:468,477,524:527 
— İs kanunu tasarısına dair '(1/347) 743 
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 

yıh Bütçe Kanununa bağh cetvellerde de-

Sayfa 
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir (1/501) 55,131:133,162:1<63,185, 

295 =256,268,347 350 

— Millet Meclisi İdare Amirlerinin 
1971 yıh Bütçe 'Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında Kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair '(2/546) 362,281:282,359:360,969 

395=397,413,463 HW4,477,Ö16 £19 

— 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesinle dair 28 Ni
san 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun ge
çici 2 inci maddesinin son fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(.1/384) 54:44,122;123 

— Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karıma Komisyonu raporuna dair 
(1/487) 9,48:49,122,17« :177,1<84, 

241 =242,268,319:322 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 19T1 yılı 
Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir (1/495) 55,133:134,160:161, 

185,257 =258,268 =269,861 =354 

Çalışma Komisyonu Başkanlığı Tezkeresi 

— C. Senatosu istanbul Üyesi Bifat 02-
türkçine'nin 506 sayılı ;Sosyal Sigortalar 
Kanununun bazı .maddelerinin değiştiril
mesi, bazı ek maddeler ilâvesi ve ibaızı ıge<-
çici maddeler eklenmesine dair olan kanımı 
teklifinin, bu konu ile ilgili olarak daiha ön
ce kurulmuş bulunan Geçici Komisyona 
'havalesine dair (2/561, 3/615) 676 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu 
Başkanlığı Tezkeresi 

— Etİbank Kuruluş Kanunu tasarı
sının -(39) numaralı Geçici Komisyona (ha
vale 'edilmesine dair 478 
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Sayfa 
Millet Meclisi Başkanlığı Tezkereleri 
— Sayım üyelerden tazılarına izin ve

rilmesine dair -(3/607) 412 413,476 
(3/611 541 
,(3/613) «24 
'(3/616) 749:760 
{Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
— Beden Terbiyesi Geınel Müdürlüğü

nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/265) 473 

— Devlet Harva Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 Ibütçe yılı Ke-
sinhesabına ait genel uygunluk bildirimi-
nin sunulduğuna dair (3/266) 407 

—Devlet Hava Meydanları İsletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Ke-
sinhesabına -ait genel uygunluk biriminin 
sunulduğuna dair (3/460) 407 

— Bevtet Onman işletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun 
sunulduğuna dair (8/890) 407 

— Devlet Üretme Çiftliklori Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı kansolide 
bilançosuna ait raporun sunulduğuna dain1 

(3/508) 407 

Sayfa 
— Hacettepe Üniversitesinin 1968 büt

çe yılı Eesmhesaıbma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/499) 407 

— ÎÇİŞİeri [Bakanlığı Sivil Savunma 
İdaresi Başkanlığı ıPon İğleri Sayımanlığı-
nm 1967 takvim yılı genel bilançosu hak
kındaki raporun, sunulduğuna dair (3/478) 407 

— İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinlıesabma ait genel uygunluk biL-
diriminın sunulduğuna dair (3/500) 473 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 ıbütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/276) 407 

— Orman Genel 'Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Eesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/277) 407 

— Petrol Dairesi Başlkanhğinm 1968 
bütçe yılı Kesinbesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/207) 473 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 
yılı Kesinlıesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (.3/502) 473 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesimhesabına ait genel uygun
luk büdirioıinin sunulduğuna dair (3/278) 407 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

21 . 7 . 1971 tarihli 134 neü Birleşi
me ait tutanak özeti 16 

22 . 7 • 1971 tarihli 135 nei Birleşi
me ait tutanak özeiti 16 

23 . 7 . 197İ tarihli 136 neı Birleşi
me ait tutanak özeti 

26 . 7 . 1971 tarihli 137 nci 'Birleşi
me ait tutanak özeti 

2 

52 

16 54: 
55 

16 111: 
112 

•28 . 7 . 1971 tarihli 138 mi Birleşi
me ait tutanak özeti 

29 . 7 . 1971 tarihli 139 ncu Birleşi
me ait tutanak özeti 

« 0 . 7 . 1971 tarihli 140 ncı Birleşi
me ait tutanak özeti 

2 . 8 . 1972 tarihli 141 nei Birleşi
me ait tutanak özeti 

16 182 

16 261 

16 366: 
367 

16 406: 
407 

4 . 8 . 1971 tarihli 142 nei Birleşi
me ait tutanak özeti 

5 . 8 . 1971 tarihli 143 neü Birleşi
me ait tutanak özeti 

6 . 8 . 1971 tarihli 144 ncü Birleşi
me ait tutanak Özeti 

9 . 8 . 1971 tarihli 145 nei Birleşi
me ait tutanak Özeti 

11 , 8 . 1971 tarihli 146 ncı Birleşi
me ait tutanak özeti 

12 . 8 . 1971 tarihli 147 nei Birleşi
me ait tutanak Özeti 

13 . 8 . 1971 tarihli 148 nci Birleş^ 
me ait tutanak özeti 

16 472: 
473 

16 534 

16 582 

16 610 

16 654 

16 658 

16 663 

16 . 8 . 1971 tarihli 149 neu Birleşi-
16 742: 

743 
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YOKLAMALAR 

Cilt Sayfa 

16 56,183,367,368,408, 
474,535,583,611,655, 

658,659,664 

DÜSELTİŞ 

Om : 16 

11 . 8 . 1971 tarihli 146 ncı Birleşim tuta
nağının 616 neı sayfasının 1 nci süitımtuıun 
45 nei satırından sonra eatırbası olarak agağı-
'dafei ibare yazılacaktır: 

«GIYASBTTÎN KARACA (Erzurum) — 
Saym MiMetvekilleri»; 



Söz alanlar 
«Soyadları alfabetik sırasına göre» 

A 
Sayfa 

Hüseyin Abbas (Tokat) - Aykut Al-
pargün'ün, özel affına dalı1 kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu münase
betiyle 284:285 

-— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonu raporlan münasebetiyle 383 r384,387: 

388 
— Harp Akademileri kanunu tasarısı 

ve İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ile 
15 arkadaşının, Harp Akademileri kanun 
teklifi ve Maliye, Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarından seçilen 5'er üyeden ku
rulu 22 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 76 

— İbrahim Recep Ayışık'm, cezasının 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 290:291 

—Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Millet
vekili Kasım önadım'm, Esnaf ve Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve 
4 numaralı Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 40,46,153 

Yavuz Acar (Amasya) - Kıta Çinlin 
ile münasebetler konusunda gündem dışı 
demeei 117:119 

—Kıta Çin'inin tanınması konusunda 
Dışişleri Komisyonundan yapılan açıkla
malarla, Genel Kurulda Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş/m ver
diği izahatın birbirine uymadığına dair 
gündem dışı demeei, 671:672 

Yağar Akal {Samsun - Asayişe 
müessir bazı faillerin önlenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu münasebetiyle 546 

Sayfa 
Kenan Mümtaz Alosık (Bitlis) - Asayişe 

müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
rapom münasebetiyle 29:216f315:316,433:435, 

749:480,492:494,543:545 
Hüsamettin Akmumcu (İsparta) - Ko

münizm kadar zararlı ve kökü dışarda bir 
aşırı akım olan masonlukla mücadele et
meyen İçişleri Bakam hakkında Anayasa
nın 89 neu maddesi uyarınca gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 415:429 

H, Basri Albayrak (Bize) - Boğaz
içi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üni
versite kurulması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan Komisyonu rapor
lan münasebetiyle 374:376,391:392,604:605 

tsmet Angı (EsltigeMr) - Asayişe 
müessir bazı fiillerin Önlenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu münasebetiyle 510 

İsmail Arar (Adalet Bakanı) (İstan
bul) - Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili î. Hakkı Teki-
nel'in, Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bazı maddeleri
ne fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiy
le 763 =764,765,772,785,787 

Sabahattin Araş (Erzurum) • Türk Ce
za Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bazı maddelerine fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili 1. Hakkı TekineTin Türk Ceza 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bazı maddelerine fıkralar ilâve-
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Sayfa 
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 564:565,571:572, 

627:628,754:756 
Sami Arslan (Denizli) - Millî Eğitim 

Bakanlığının imam - hatip okulları ile il
gili olarak aldığı karar hakkında gündem 
dışı demeci 476:477 

Mehmet Arslantürk (Trabzon) - Boğaz
içi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üni
versite kurulması hakkında kanım tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonu rapor
ları münasebetiyle 371:374,60i :602 

— Harp Akademileri kanunu tasarısı 
ve İstanbul MilletvekiE İlhama Sancar ile 
15 arkadaşının, Harp Akademileri kanun 
teklifi ve Maliye, Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarından seçilen 5'er üyeden ku
rulu 22 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 72 

Tugut Artaç (Kars) - Türk Ceza 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bazı maddelerine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili İ Hakkı Tekinel'üı, Türk Ce
za Kanununun bazı maddelerinin değişti-
rilmesüıe ve bazı maddelerine fıkralar ilâ
vesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 764:765 

Şevket Aabuzoğlu (Eskişehir) - Asayişe 
müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 203,301=302,303,309:310, 

315,499,504:506 

Burhanettin Asutay (İzmir) - Afyon 
Milletvekili Rıza Çereel ve Hatay Millet
vekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava Sanayi
imizin kurulması maksadıyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma 
payı hakkında kanun teklifi ve Mdllî Sa
vunma, İçişleri, Maliye ve Plan komisyon
larından seçilen 4'er üyeden kurulu 45 No. 
lu Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le 106 

— 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesi
nin tadili ile işçinin eline geçecek olan ta
ban sigorta aylığı miktarına dair gündem 
dışı demeci 112:1İ3 

Sayfa 
— ibrahim Recep Ayışık'm, cezasının 

affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 290 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
vo 8 arkadaşımn, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 
sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 
3 ncü fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra 
eklenmesi ile îzmir Milletvekili Burhanet-
tiıı 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 münasebetiyle 695:697 

— Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Millet
vekili Kasım önadım'm, Esnaf ve Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve 
4 numaralı Geçici Komisyon raporu mü

nasebetiyle 15,17,23,33,36,39:40,43,134;136, 
139,187:188,191 =193,275:276 

Mehmet Atagün (Kırklareli) - Türk Ceza 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bazı maddelerine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili 1. Hakkı Tekinel'in, Türk Ce
za Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bazı maddelerine fıkralar ilâ
vesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 645 =646,648,759, 

765 =766,770,771,784,785,786 

İhaan Ataöv (Antalya) - Asayişe 
müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapo
ra münasebetiyle 508=510 

— 1971 programında Hükümetin yap
tığı revizyon sebebiyle bazı yatırımların 
yapılmasının sakıncalarına dair demeci 674 = 

675 
Fuat lAva (©eniili) - içel Milletvekili 

Celâl Kargılı'nın, T. B, M, M. üyeliği ile 
'bağdaşmayan i'şler 'hakkındaki kanun tek
lifinin, İçtüzüğün 36 neı maddesine göre 
gündeime alınmasına dair Önergesi müna
sebetiyle p 271 

ı— Türk Ceza Kanununun hazı madde
lerinin değiştirihnesü ve hazı mpiddalerin^ 
fıkralar eklenmesine daâr kanun ıtasarusı 
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Sayfa 
ve İstıaribul Milletvekili İ. Hakta. Teki-
nel'in ITürk Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve flbazı madde
lerine fıkralar İlâvesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu münase-
tiyle 555:557 

Oğuz Aygün (Ankara) - Boğaziçi Üni
versitesi adiyle İstanbul'da bir üniversi
te kurulması hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları münasebetiyle 381 =382,607 

«Salih Aygiin '(Amasya,) - Kaldırılan as
kerlik şulbeleri ve üstdrdadediten gazi maaş
ları konuılarındaki demeci 615:616 

— Serbest 'Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Millet
vekilli (Kasım önadjm'ın, Esnaf ve Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve 
4 Numaralı Geçici 'Komisyon raporu ımina-
söbetîyle - 277 

tbmhtm Aytaç (BaMcesir) - Parlamen
terlerle Hükümet üyeleri arasındaki mü
nasebetler ktonınsundaki demeci 183 :184 

Mehmet Aytuğ (Elâzığ) - Asayişe mü
essir nazı fiililerin önlenmedi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu ra
poru münasebetiyle 204,316:217,437: 

438,483:484,499 900 

Selâhattân Babüroğlu (İmar ve t^kâh 
Baiksuiı) -197(1 yılı Bütçe Kanunuma İbağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması ve bu ka
nuna İki ek madde -eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve 'Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna 'dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe (Karma Komisyonu raporuna 
dalir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçeı Karmaı 
Komisyon ^başkanlıkları ftezkereleri mü
nasebetiyle '128 

—A Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka^ 
raca'ııın, Hınıs ve 'Tekman ilçeleri ve çev
resinde vuk,u|bulan ^aprem, sonucundaki 
kararlardan sonra yapılamayan kanunlar; 
konusundaki dem ĉnine cevabı - 617:618 

Hüsamettin tBaşer -(N«v§ebir) - Boğaz^ 
içi Ünoiversiİtesi adliyle Istanjbul'da bir üni
versite kurujmafeı bajkkında kanun fcasarı-

Bayfa 
-—. 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması ve fbu ka
nuna iki sek madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karana Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu 've Bütçe Karma Ko
misyon 'başkanlıkları tezkereleri müna
sebetiyle 127 

— 12 .5 .1971 günü Burdur ve 22.5.1971 
günü Bingöl'de vukubulan depremler do-
layıisiiyle bu deprem bölgelerinde çalış
tırılacak personele yapılacak ödemeler 
hakkında (kanun tasarısı ve imar v-e İskân; 
ve Plan komisyonları raporları münase-
bet?yte 446:447 

—, Serbest Meslek Toplumsal Öüvenlik 
Kurumu, ikanunu tasarısı ale Bursa Millet
vekilli Kasım önadım'ın, "Esnaf >ve (Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar karnımı teklifi ve 
4 Numaralı Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle ıia .12,24:25,34 

Fuaıt Aamioğiu {Kütahya) • 'Asayişe mü
essir bazı fiillerin önlenmesi hakkında ka- . 
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 29S :300 

sı ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları 
raporları f ' 680 

— Harb Akademileri kanunu tasarısı 
ve İsitanbul Milletvekili 'İlham! -Sancar İle 
15 arkadaşının, Harb Akademileri 'kanun 
teklifli ve Maliye, Mallı Savunma ve Harç 
komisyonlarından seçilen 5 -er üyeden ku
rulu 22 Numaralı Geçici Komisyon rapo
ru münaselbetöfyie 84:85 

— 12 .5 .1971 günü Burdur ve 22.5.1971 
güllü, Bingöl'de vukubulan depremler do-
layısilyle fcu deprenı bölgelerinde çalıs,-
tırüacak personele yapılacak ödemeler; 
hakkında kanun tasarısı <v.e İmar ve İskân 
ve Plan komisyonları raporları münase-
betîylie 450 

—, Serbest (Meslek Toplumsal GüvemH'k 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa MzHet-

B 
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Sayfa 
vekilli Kasım. Önadım'm, Esnaf <ve ISanat-
kârlar Sosyal! (Sigortalar kanunu teklifi ve 
4 Numaralı Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 31.42,36,37,152:153,193 

— Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesli ve Ibazı maddelerine 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili I. Hakkı Teki-
neFiln Türk Ceza Kanununun bazı mad
delerimin değiş türüm esine ve ibazı madde
lerine fıkralar îl'âveslme .dair kanun tek
lifi ve Adalet Komüsyonu raporu mün-ase-
tiyle 568 =569,630:63I,647,762, 

777,780 
Hilmi Biçer (tSd&o-p) • Kültür Bakanbğü 

kurulması ve ıbu Bakanlığa Meclîs dışın
dan albanıan Baltan hakkında gündem dışı 
demeci # :7 

OMEeflrcaat Bilgin (Bingöl) - Bingöl dep
remi 'ile ilglili som çalışmalar konularında 
gündem, dışı demeci 264:265 

'Vıalhit Bozath (Sivas) - Asayişe mües
sir bağı Sililerin ve önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve içişleri Komisyonu ra
poru münasebetiyle . 303:304 

646 £47 
— Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 

Sayfa 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa MfcHıet-
vekilli Kasım önadım'm, Esnaf ve (Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve 
4 Numaralı Geçici Komisyon raporu: nıüna-
sebetüyle ,156 

— Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve TDÛ̂ I maddelerine 
fıkralar eklenmesine dai:r kanun ibasarı&ı 
ve îstanibul Milletvekili I. Hakkı Teki-
nel'în 'Türk Ceza Kanununun bazı mad-
delerMn değiştirilmesine ve bazı madde
lerine fıkralar ilâvesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu münase
betiyle " 575:576,786 

ADwatet BuldanJı (Muğla.) - Aykut Al-
peııgün'ün, özel affına dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu tnünaseibe-
tiyle 283 

— Harlı Akademileri kanunu Ibasarısı 
ve 'istanbul JMülletvekiliı tllhami Samcar ilıe 
15 arkadaşının, Harb AkademdİIieri kanun 
teklifi ve Maliye) Millî Savurtmia ve Plan 
komİsyon'larmdan seçilen 5 er üyeden 
kurulu 22 Numaralı Geçici Komüsyon ra
poru münasebetiyle 76 

—. Kâğıt fiyatlarına yapılan zamlarla 
ilgili 'gündem dışı demeci. 58 r59 

Rasimı C&nâali (Emıruma) - Türk Ceza 
Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve (bazı maddelerine fıkralar ek
lenmesine daür kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili t. Hakkı Tekünel̂ m Türk Ce

za (Kainununom bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bazı maddelerine fıkraütar 
İlâvesine dair kanun teklifi îve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 548:5&1 

Yaiktfcp Çağlayan (Çorum) - Kayseri 
Milletvekilli Enver 'Turgut ve 8 'arkadaşı
nın, İH . 7 .11957 tarihli 506 sayılı Kanu
nun 1313 neü maddesinitn 2 ve Z ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesli 
ile Izmiir Mjlteöveikili BuKhanettin Asutay 
ve 4 'apkadasmm, 506 sayılı' ıSosyal Sigor-
talar K|anunuaıuıı 123 ncü maddesiınm de-

ğİştİrilbneslsne dair kanun teklifleri ve Ça
lışma ve Plân (komisyonlarından 8 er üye
den kuru 41 Numaralı Geçici Komisyon, 
rapora münasebetiyle 688:69(1 

Mustafa Çahkoğlu (-Çanakkale) - Or
man arazileri konusunda gündem dışı de
meci 412 
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Sayfa 
Hasan Çetânkaya (Ermncan) - Erzincan 

il-min Çayırlı ve Tercan üreleri ve köyle
rinin son seller sebebiyle uğradığı can va 
mal kaybına dair gündem ıdışı dengeci 746: 

747 

— tEJrainean ilinin eğitim sorunlarına 
dair gündem, dıgı demeci 263 

— Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu ikanunu tasarısı ile 'Bursa Miİlet-
vekfil Kasım önadım'm, Esnaf ve [Sanat-

Sait Nacıl (Ergin (Maliye 'Babanı) - Ay
dım ıMUletvekîM ismet .Sezgin'in, (iktisadî 
durum, zamlar ve Hükümetin tutumu kakı 
kındaki demecine cevabı 667:670 

(Baictri Eroğam (Sivas) - Asayişe mües
sir bazı fiillerin önlenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
mün&setoetiiyle 200:201,295 =297,435 :436, 

. 494:495 
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan

bul'da bir üniversite knınılması hakkımda 
kanun tasarısı ve .Millî Eğitim ve PÜan kso-

Sayfa 
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve 
4 Namarall Geedci Komisyon raporu müna
sebetiyle 276:277 

M. ÎKtamıal ÇDeaiz (Giresun) - Karadeniz 
fmdılk üretieisînim sorunlarına .dair gün
dem dışı demeci. 664:665 

Şiuasi Çokikoğlu (<Jaziantep) • Asayi
şe müessir (bazı fiillerlin önlenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu münasebetiyle 480:481 

Süleyman Demire! (İsparta) - Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Ko-
ças/ın, Çin Halk Cumhuriyeti fille kunttan 
düplomaiti'k iüa^kiler konusunda önceki'bir
leşimde yaptığı konuşma üzerinde illeri 
sürülen ve radyo ve ıbasmda yayınlanan gö
rüşlere daîr gündem dışı demeci 593:595 

Onhan Dengiz (Uşak) - Boğaziçi Ünli-
versitesî adrylie İstanbul'da bir üniversite 
kurulması hakkımda kanun tasarısı ve 
Mîllî Eğittim Ve Plan komisyonları; rapor
ları münasefbetiylie 602:603 

— Deîvlet Bıakanı ve Barbakan Yardım
cısı Sadü Kjoçaş'ıaı, Çin Halk Cumhuriyeti 
ile fcurulan d&plomatik idiskiler konusun
da önceki birleşimde yaptığı konuşma üze
rinde ileri sürüleni ve radyo ve basında ya
yınlanan görüşlere dair gündem dışı de
meci münasdb etiyle 586:587 

misyonları raporları münasebetiyle 603:604, 
606:607 

Nuri!Ero^n(lataa]ibol) - Boğaziçi Üni-
versitesü adiyle İstanbul'da bîr üniversite 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitiim ve Plan komisyonüan raporları 
münaiselbestiylıe: 660 .•601 

— Hükümet üyeleri içinde Parflameato 
dışından gelen 'bakanların çoğuri&ukta ol
masının sakıncalarına ve Anayasada ıbuna 
mani olueu ıbir hüküm getirilmesi •gerek
tiğine dair gündem dışı demeci. 673:674 

D 
RıİÜla Danışman (Erzurum) - 12.5.1971 

günü (Burdur ve 22 . 5 .19T1 .günü Bin
göl'de vukubulan depremiler dölayısıiyle 
bu deprem bölgelerinde çalıştınlaıcak per
sonele yapılacak ödemeler Ihakıkmda ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân ve Man ko
misyonları ratporllan münasebetiyle 4511 

— iSerfoest (Meslek Top lumsa l Güvenlik; 
Kuııunu kanunu tasarısı ile Bursa MBlet-
vekaüıi Kasım önadım'ın, Esnaf ve Sanat
kârlar SSosyal ISîgortalar kanunu teklifi! ve 
4 Numaralı Geçici Komisyon rapora müna
sebetiyle ;1-7,S5,193,274:275 

Mustafa Orîıan tDaJUt ı(Maniba) - Harb Aka-
demülerâ kanunu tasarısı ve istanbul Mil-
letvekiüii! llhanılİ Sancar ile 15 arkadaşının, 
Haıfo (Akademileri kanun teklifi -ve Malî-* 
ye, IMiıltf Saıvımma ve Plan komisyonların
dan seciden 5 er 'üyedm kumlu, i22 Numa
ralı Geçici Kiomliısyiaııı rapora münasebetiyle 91:92 

£ 
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Sayfa 
— İbralMm lûecep Ayışık'ın, cezasının 

affına daür (kanun tasarısı ve Adaiet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 287:288 

— 'Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sa
yılı Kanunun İİ23 ncü maddesinin 2 ve 3 
ncü fıkrasının 'kaldırılması ve Mr fıkra 
eklenmesi ile İzmir Milletvekili Burlıanet-
tin Asutay vs 4 (arkadaşının, 506 sayı'Ii; 
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ıncü mad-
defnim değiştirilnıesıine dair-kanun teklif
leri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından 
8 er üyeden kurulu 41 Numaraılı Geçici Ko
misyon raporu müria&ebetdyle €87 

—. Serbest (Meslek Toplumısal Güvenlik 
Kurumu. kanunu tasarısı üe Bursa MtfMe<t-
vekalii Kasım Önadım'ın, Esnaf ve (Sanat
kârlar Sosyal: (Sigortalar kanunu teklifi ve 
4 Numaralı Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 22,40,44,144,195:196 
• — 'Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmedi ve 'bazı m&ddelerino 
fıkralar eklenmesine dair kanun Haşarısı 

Mâdan İnan Gaydalı (Bitlis) - Türk 
pulculuğunun durumu ve verilmesi gere-
ken Önem konularında gündem dışı de
meci. 745:746 

Şevkâ CHiler (Afyon Kanalhisar) - Kay
seri Milletvekili Enver Turgut ve 8 arka
daşınım, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı Ka
nunun 123 neü maddesinin 2 ve 3 neü fık
rasının kaldırılması ve bir fıkra eklenme
si ile İzmir Milletvekili Bunhanettin Asu-
tay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 123 ncü luaddesdnin 
değiştirüm,esine dair kanun teklifleri ve 
Çalışma ve Plan kamâsyonlanıiıdafn 8 er 
üyeden kurulu 41 numaralı Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle *>98 

Fert ta CKiley (Ondu) - Hükümet yet
kililerinin müteadd i t beyanlar ına rağmen, 
bazı bakanlar ın karş ı lama ve uğur l ama tö
renleri düzenlenmesi hakkında gündem 
dışı demeci 408:410 

ZeiK^e Oülsem (Çamaikfeaie) - Badyo ve 
televizyon ruihsatı ücretleriyle kâğı t fiyat-

Sayfa 
ve İstanbul Milletvekili I. Hjakkı Teki-
nel'in iTürk Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve tbazı madde
lerine fıkralar ilâvesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu münase
betiyle 557:559,565,573,62i8 ;6l29,641 r 

642,046,647:648,752,77tl :772,782 
flfaam Ereoy (Küjfcaitıya) - 12 . 5 . 1971 

günü Burdur ve 22 . 5 . 1971 günü Bin
göl'de vuknbulan depremler dolayısıyla 
bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak per
sonele yapılacak ödemeler hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân ve Plan ko
misyonları raporları münasebetiyle 446,456: 

459 
TuTÛıan Feyzioğlu (Kayseri.) - Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Ko-
çaş'm, Çin Halk Cumhuriyeti ile kurulan 
diplomatik ilişkiler konusunda önceki bir
leşimde yaptığı konuşma üzerinde ileri sü-
.inilen ve radyo ve basmda yayınlanan gö
rüşlere dair .gündem dışı demeci münase
betiyle 589:593 

larına yapılan zamlara dair demeci 113:115 
Ahmet Güner (ZongnıMak) - Karabük 

Demir - Çelik Fabrikasındaki demir satış
larından vaki şikâyetlere dair demeci 115: 

' 116 

— 'Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 
sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 
ncü fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra 
eklenmjesi ile İzmir Milletvekili Burthan'et-
tin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı iSıos-
yal Sigortalar Kanununun 123 neü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonların
dan 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 684:687 

— Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Millet
vekili Kasım önadım'm, Esnaf ve Sanat
kârlar .Sosyal Sigortalar kanunu teklifi 
ve 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 139:140,188:189,193:194 

G 
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H 
Sayfa 

Kaimdi HaBvaancıoğlin, (Aiyaa Korahi-
aar) - T. B. M. M. -üyeliği İle bağdaşmayan 
İşler hakkındaki kanun teklifin&ı, İçtüzü
ğün. 36 ncı maddesm<e göne gündem^ alm-
masıroa dair önergesi münasebetiyle 271:272 

Hayrettin Haaıağası (Elâzığ) - Harp 
Akademileri ikmunu tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili İlhami Sancar ile 15 arkada-

Muatafa Kmbilay ttmar (Konya.) • Asa
yişe müessir bazı fiillerin önlenmesi hak
kında kanun tasarısı Ve İçişleri Kondisyo
nu raporu münasebetiyle 309:311,506:507 

— Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmfesi ve bazı maddfelerine 
fıkralar eklenmesiııije dair kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili 1. Hakkı Tefeinel'-
in Türk Ceza Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bazı maddelerine 
fıkralar ilâvesine dair 'kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu rapora <münaseibetiylie 509: 

070,574:575 

Büfeni tşgüîsaır <!Sâaıiop) - Asayişe mües
sir bazı fiillerin önlenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri ıKjomjsyonu raporu 
münasebetiyle 294:295 

— Aykut Alpergün'ikı, Özel affına da
ir kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu müna&eibetiyle 283:284 

thsaa Kabadayı (Konya) - Asayişe 
müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu ra
poru münasebetiyle 297:298 

— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitini ve Plan 
Komisyonu raporları münasebetiyle 376:379 

— Hubabat, yaş ve kuru üafim taban 
fiyatları ve Tekel'in alım işlemlerinin dü
zenlenmesi konularındaki demeci. 536:538 

Sayfa, 
sının, Harp Akademileri kanun teklifi ve 
Maliye, Millî Savunma ve 'Plan. komisyon
larından seçilen 5 er üyeden kurulu 22 
.numaralı <3cçici Konıisyon raporu münase
betiyle 80:81,84 

İbrahim Sltkı Hatipoğılu (Ankara) - îs 
Adamları ve Sanayiciler Demeğinin kuru
luşu konusunda gündem dışı demeci. 744 

— 'Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir Üniversite kurulması hakkında 
kanun tasansı ve Millî Eğitim ve Plan Ko
misyonu raporları münasebetiyle 389:391 

— Harb Akademileri kanuni tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili tlharai Sancar ile 
15 arkadaşının, Harp Akademileri kanun 
teklifi ve Maliye, Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden ku
rulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu 
•münasebetiyle 76:77,83,90:91, 

92:94,100:101 
— İbrahim Recep Ayışık'm, cezasının 

affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 291 ;293 

— Karayolları Genel1 Müdiirîüğü 1971 
yılı (Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapüması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
münasebetiyle 132 

— İbrahim îteeep Ayışık'm, cezasının 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 288 

— ıSerbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Millet
vekili Kasım önadım'ın, Esnaf ve Sanat
kârlar Sosyal (Sigortalar Kanunu teklifi 
ve 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 273:274 

— Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin değigtirilmesi ve bazı maddele-

1 

K 
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Sayfa 
rine fıkralar eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve istanbul Milletvekili I, Hakkı Te-
kinel'in Türk Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bazı madde
lerine fıkralar ilâvesine dair kanun tek
lifi ve Adalet (Komisyonu raporu münase
betiyle 552:555 

Alhmıet Karaaslan (Malatya) - Asayişe 
müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu münasebetiyle 205:209,438:440 

Gıyasetitk Karaca (Erzurum) - Asayi
şe müessir bazı fiillerin Önlenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu münaesebetiyle 498 

— Harp Akademileri kanunu tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili İlhamı Sanear ile 
15 arkadaşının, Harp Akademileri kanun 
teklifi ve Maliye, Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden ku
rulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 74:75 

— Hınıs ve Tekman .ilçeleri ve çevre
sinde vukubulan deprem sonucundaki ka
rarlardan sonra yapılamayan konutlar 
Jtonusundaki demeci 616:617 

Coşkun Karagözcğlu (izmir) - Serbest 
Meslek Toplumsal Güvenlik Kurumu ka
nunu tasarısı ile Bursa Milletvekili Kasım 
lönadım'm Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 27: 

28,44,151 
Cahit KaraJkaş (Bayındırlık Baka

na) (Zonıgruldaifc) - Antalya Milletvekili 
İhsan Ataov'ün, 1971 programında Hükü
metin yaptığı revizyon sebebiyle bazı ya
tırımların yapılmamasının sakıncalarına 
dair demecine cevabı 675 

Mustafa Karaman (O/öraüştane) - Bir 
kısım silâhlı anarşistlerin, Gürnüşane'nin 
Kelkit ilçesinin Aksöğüt köyünde meyda
na getirdikleri olay ve yağan şiddetli 
yağmurların meydana getirdiği sellerin 
yaptığı hasar konularındaki demeci. 618:620 

— İbrahim Recep Ayısık'ın, cezasının 
affma dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 291 

Sayfa 
— Türk Ceza Kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi ve bazı maddele
rine fıkralar eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İstanbul 'Milletvekili 1. Hakkı 
TekinePin, Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı 
maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 767:768 

Atâlâ Karaosmanoğlu (Devlet Balkanı 
ve Başbakan Yardımcısı) - Aydın Millet
vekili İsmet öezgin'in, sanayi hammadde
lerine yapılan zamlar konusundaki deme
cine cevabı 614:615 

Celâl Kargılı (İçel) - Anayasa değişik
likleri konusundaki demeci 539:540 

— 5434 sayılı Kanuna bazı maddeler 
eklenmesi hakkındaki .kanun teklifinin, 
İçtüzüğün 36 neı maddesine göre, günde
me alınmasına dair önergesi münasebe
tiyle 119:121 

— '«Dış ticaretin devletleştirilmesi» 
hakkındaki kanun teklifinin, içtüzüğün 
36 neı maddesine göre, gündeme alınma
sına dair önergesi münasebetiyle 60:61 

— T, B. M. M. üyeliği ile bağdaşma
yan işler hakkındaki kanun tekiifinin, İç
tüzüğün 36 neı maddesine göre -gündeme 
alınmasına dair Önergesi münasebetiyle 269: 

271 
ıKemal Kaya (Kars) - Türk Ceza Ka

nununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bazı maddelerine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili t. Hakkı Tekinel'iıı, Türk Ce
za Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve baaı maddelerine fıkralar ilâ
vesine dair kanun teklifi ve adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle . 758:762:763 

tlyas Kılıç (Saauaun) - Harh Akademi
leri kanunu tasarısı ve İstanbul Milletve
kili îlhami Sanear ile 15 arkadaşının, 
Harb Akademileri kamın teklifi ve Mali
ye, Millî Savunma ve plan komisyonların
dan seçilen 5 er üyeden kurulu 22 numa
ralı Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 68:71 
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Sayfa 
— 12 . 5 . 1971 .günü Burdur ve 

22 . 5 . 1971 günü Bingöl'de vukubulan 
•depremler dolayısıyle bu deprem bölgele
rinde çalıştırılacak personele yapılacak 
ödemeler hakkında kanun tasarısı ve traar 
v« İskân ve Plan komisyonlar] raporları 
münasebetiyle 445:446,449:450 

Mehmet Kılıç (Gaziantep) - Gaziantep 
ve civarı üzüm üreticilerinin sorunlarına 
dair gündem dışı demeci. 747:748 

Selâhattin Kılış (Adaaa) - Kâğıt fi
yatlarına yapılan zam hakkında gündem 
dışı demeci. 410:412 

Boğan Kitaplı (Devlet Bakam) (Sam
sun) - Balıkesir Milletvekili İbrahim Ay-
tac'm, Parlamenterlerle Hükümet üyeleri 
arasındaki münasebetler konusundaki de
mecine cevabı 184 

— Çanakkale ıMalletveküi Zekiye Gül
sen ile Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'dn demeçlerine cevabı 116:117 

— «Dış ticaretin devletleştirilmesi» 
hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 
36 neı maddesine göre, gündeme alınma
sına dair önergesi münasebetiyle 62 

— Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile, Bursa Millet
vekili Kasım önadım'm, Esnaf ve Sanat
kârlar (Sosyal Sigortalar Kanunu teklifi 
ve 4 numaralı Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 136,142 

Sadi Koças (Devtet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı) (Konya) - Çin Halk 
Cumhuriyeti ile kurulan diplomatik ilişki
ler konuusnda gündem dışı demeci. 535 

Perid Melen (Millî Savunma Bakanı) 
(C, BenatOBU Van Üyesi) - Afyon Millet
vekili Rıza Çerçel ve Hatay Milletvekili 
Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava Sanayiimi
zin kurulması maksadayle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma 
payı hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, İçişleri, Maliye ve Plan komisyon
larından seçilen 4'çr üyeden kurulu 45 

Sayfa 
— Çin Halk Cumhuriyeti ile kurulan 

diplomatik ilişkiler konusunda önceki bir
leşimde yaptığı konuşma üzerinde ileri sü
rülen ve radyo ve basında yayınlanan gö
rüşlere dair gündem dışı demeci 584 =586,588: 

589,597:600 
Nuri Kodamanoğlu (Niğde) - Boğaziçi 

Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üniver
site kurulması hakkında İtamın tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan Komisyonu rapor
ları münasebetiyle 379:381 

Tevfik Koraltan (Sivas) - Aykut Al-
pergün'ün, özel affına dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle 285:286 

— Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine 
fıkralar eklenmesine dair feanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili 1. Hakkı Tekine!' 
in Türk Ceza Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bazı maddelerine 
fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 570: 

571,572:574,575,634:635 
Sami Kumbasar (Bize) - Malazgirt 

Meydan Muharebesinin 900 ncü yıldönü
mü dolayısıyle yapılacak törenler hakkın
da gündem dışı demeci 748:749 

Mehmet Zekeriya Kürgad (Maraş) -
12 . 5 . 1971 günü Burdur ve 22.5.1971 
günü Bingöl'de vukubulan depremler do
layısıyle bu deprem bölgelerinde çalıştı
rılacak personele yapılacak ödemeler hak
kında kanun tasarısı ve îmar ve İskân ve 
Plan komisyonları raporları münasebe
tiyle 446 

No, lu Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 106 

— Amasya Milletvekili Salih Aygün' 
ün, kaldırılan askerlik şubeleri ve istirda-
dedilen gazi maaşları konularındaki de
mecine cevabı 616 

— Harp Akademileri kanunu tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ile 
15 arkadaşının, Harp Akademileri kanun 
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rındaıı 8'ev üyeden kurulu 41 numaralı 
Geçici Komisyon'raporu münasebetiyle 693; 

695,701 
— 12 . 5 , 197! güıdii Burdur ve 

22 . 5 . 1071 günü İVinsölMü vukubulan 
depremler dol.iyısıyle lın deprem bölge
lerinde çalıştırılacak personele yapılacak 
ödemeler hakkımla kamın tasarısı ve İmar 
ve İskân ve ['lan komisyonları raporları 
raporlan münasebetiyle 448 

— Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kui'umu kanunu tasamı ile Bm-sa Millet-
vekili Kasım önadım'm. Esnaf ve Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kamımı tekli!*! 
ve 4 numaralı Gerici Komisyon raporu 
münasebetiyle _ 10:11,!«: 17,21,26,41,45 ;4(U;i7, 

139,141,14;! :!44,147,If>4:155,198 
-•- Türk Ceza Kamınıımm bazı madde

lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine 
fıkralar eklenmesine dair kanım tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili t. Hakkı Tekine!' 
in Türk Ceza Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bazı ımuidi?)erine 
fıkralar ilâvesine dair kanun teklif] ve 
Adalet. Komisyonu raporu münasebetiyle 5(39, 

646:647,785:786 

Sayfa 
toklifi re Maliye, Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5'er üyeden ku
rulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 80,8(1:87,98:99 

Baha Müdarrisoğlu (Konya) - Boğaziçi 
Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üniver
site kanı t ması hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları münasebetiyle 077,679,680 

— Harp Akademileri kanunu tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili Hhami Sanca;- ile 
15 arkadaşının, Harp Akademileri kanun 
teklifi ve Maliye, Millî (Savunma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5W üyeden ku
rulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 78 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17,7.1967 tarihli 506 
sayılı Kanunun 12-5 neü maddesinin 2 ve 
;> neü (Mirasının kaldırılması ve. bir fıkra 
eklenmesi ile İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asntay ve 4 arkadaşının, 50G sayılı 
sSosya] 'Sigortalar Kanununun 123 ncii 
maddesinin değiştirilmesi ne dair kanun 
teklifleri ve' Çalışma ve Plan komisyonla-

• . - • » ' - • 

Mevlüt Ooakcıoğlu (Niğde) - Türk Ce
za Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bazı maddelerine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili t. Hakkı Tekiııel'in Türk Ceza 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bazı maddelerine fıkralar ilâve
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 629:630 

Hilmi Okçu (Manisa) - Vukua gelen 
banka soygunları ve alınması gerekli ted
birler konularında gündem dışı demeci 119 

Mehmet Nebil Oktay (Siirt) - Asayişe 
müessir bası fiillerin önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu ra
poru münasebetiyle 497:498 

— Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 

ve İstanbul Milletvekili 1. Hakkı Tekmel' 
in Türk Ceza Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bazı maddelerine 
fıkralar ilavesine dair kanım teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 640, 

650 
Cavit Okyayuz (İçel) - Boğaziçi Üni

versitesi adiyle İstanbul'da bir üniversite 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan Komisyonu raporları 
münasebetiyle 391,608,680 

— «Dış ticaretin devletleştirilmesi» 
hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 
36 neı maddesine göre, gündeme alınması
na dair önergesi münasebetiyle 62 

Şinasİ Orel (Millî Eğitim Bakanı) -
Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da 
bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları münasebetiyle 683:684 

O 
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Sayfa 
Sezai Orkunt (İstanbul) - Afyon Ka-

rahisar Milletvekili Rıza Çerçel ve Hatay 
Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî hava 
sanayiimizin kurulması maksadıyle Türk 
Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine ka
tılma payı hakkında kanun teklifi ve Millî 
Savunma, İçişleri, Maliye ve Plan komis
yonlarından seçilen 4'cr üyeden kurulu 45 

Haradi ömeroğlu (İçişleri Bakam) -
Asayişe müessir bazı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve içişleri Komis
yonu raporu münasebetiyle 199:200 

— Bir kısım silâhlı anarşistlerin, Gü-
müşane'nin Kelkit ilçesinin Aksöğüt kö
yünde meydana getirdikleri olay ve ya
ğan şiddetli yağmurların meydana getir
diği sellerin yaptığı hasar konularındaki 
demecine cevabı 620 

— İsparta Milletvekili' Hüsamettin Ak-
ımımen'nım; komünizm kadar zararlı ve 
kökü dışarda bir akım olan masonlukla 
mücadele etmeyen İçişleri Bakanı halikın
da Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
gensoru açılmasına dair Önergesi münase
betiyle 431:432 

Kasım Önadım (Bursa) - Serbest mes
lek toplumsal güvenlik Kurumu kanunu 
tasarısı ile Bursa Milletvekili Kasım Ön-
adım'm, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Si
gortalar kanunu teklifi ve 4 Numaralı Ge
çici Komisyon rapora münasebetiyle 34:35,39, 

140,141,187,277:278 
Mustafa Vedat önsal (Sakarya) - İs

parta Milletvekili Hüsamettin Akmumcu'-
nun, komünizm kadar zararlı ve kökü dı
şarda bir akım olan masonlukla mücadele 
etmeyen İçişleri Bakanı hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi uyarınca gensoru 
açılmasına dair Önergesi münasebetiyle 429:431 

Haydar Özalp (Gümrük ve Tekel Ba
kanı), (Niğde) - Konya Milletvekili İhsan 
Kabadayı'nın, hububat, yaş ve kuru üzüm 
taban fiyatları ve Tekelin alım işlemleri-

Sayfa 
No. lu Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle ' - 105:106 

— Harb 'Akademileri kanunu tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili Ilhami Sancar ile 
15 arkadaşının, Harp Akademileri kanun 
teklifi ve Maliye, Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarından seçilen 5'er üyeden ku
rulu 22 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 94:95,101:102 

ııiıı düzenlenmesi .konularındaki demecine 
cevabı 538 

Ş/inasi Özdenoğlu (Ankara) - Harp 
Akademileri kanunu tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Ilhami Sanear ile 15 arkada
şının, Harp Akademileri kanun teklifi ve 
Maliye, Millî Savunma ve Plan komisyon
larından seçilen 5'er üyeden kurulu 22 Nu
maralı Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 76:78,97:98 

Turban ösgriinar (İçel) - Asayişe mü
essir bâzı fiillerin önlenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 300:302)311,313:314,442:443 

;500:501 
— İbrahim Recep Ayışık'ın, cezasının 

affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu tmmasebetnyfe 288:290 

— 12.5,1971 günü Burdur ve 22.5.1971 
günü Bingöl'de vukubulan depremler do-
layısıyle bu deprem bölgelerinde çalıştırı
lacak personele yapılacak ödemeler hak
kında kanun tasarısı ve İmar ve İskân TO 
Plan komisyonları raporları münasebe
tiyle 450:451,455 

— Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Millet
vekili Kasım Önadım'm, Esnaf ve Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi 
ve 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 12,15:16,24,35:36,39 

— Türk Ceza Kanununun bazı mad
delerinim değiştirilmesi ve bazı maddele
rine fıkralar eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İstanbul Milletvekilli 1. Hakkı 

Ö 
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Tekitlerin Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı mad
delerine fıkralar ilâvesine dair kanun 

Sayfa Sayfa 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 559:562J568,643:645,757:758,76i: 

762,766 =767,772:774,776,783:784 ;787 

Atıla ©av (Çalığıma, Saikanı) - Kayseri 
Milletvekili Enver Turgut ve 8 arkadaşı
nın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı Kanu
nun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fo
rasının kandırılması ve bir fıkra eklenmesi 
ile tzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 123 ncü imaddpesSnin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Ça
lışma ve Plan komisyonlarından 8 er üye
den kurulu 41 numaralı Geçitei Komisyon 
raporu münasefljetiyle 702:705 

— Kayseri MSU«tveküS M*hmet Yüce-
ler'in, Kooperatifçilik, kooperatifler ve 
yabancı ülkelere tarım alanında gidecek 
işçiffierin kooperatif Üyeleri olmalarına 
önem verilmesi konularındaki demeakıe 
cevabı 267 

— Serbest Meslek Toptamsal Oüveniük 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Millet
vekilli Kasım önadım'ın, Esnaf ve Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi 
ve 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 150:151,151 =152,278 

— 135 nci Bdrle§imde tstanbul Millet
vekili Hasan Türkay'ın, sendikalara ve 
işçilere karşı Hükümetin tutumunu eleşti
ren konuşmasına cevap veren demeci. 56:58 

Saîbahattliıı Savcı (Diyarbaikır) - Bo
ğaziçi Üniversitesi adaly&e İstanbul'da bir 
üniversâtie kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve MîKî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları münasebetiyle 682:683 

— 12.5,1971 günü Burdur ve 22.5.1971 
günü Bingöl'de vukubulan depremler do-
layısıyîle bu deprem bölgekrtade çalıştırı
lacak personele yapılacak ödemeler hak
kında kanun tasarısı ve İmar Vıe İskân vs 
Plan komisyonları raporları münasebe
tiyle , 449 

Mehmet Seydibeyoğlu (Kastamonu) -
Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bazı maddelerine fık
ralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili I. Hakkı Tekinel'in 
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesinle ve bazı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu münasebetiyle 551:552, 

563 =564,566 =567,572,625 =627,630,635 -636,640; 
641,751,752,757,760,766,770,771,776,781,782: 

783,786 

İsmet Sezgin (Aydın) - İktisadî durum, 
zamlar ve Hükümetin tutumu hakkında
ki demeci 666:667 

— ıSanayi hammaddelerine yapılan 
zamlar konusundaki demeci münasebe
tiyle 611:613 

M. Şemsettin Sönmez (Ealrişelbir) • 
Serbest Meslek Toplumsal G-üvenlik Ku
rumu kanunu tasarısı ile Bursa Millet
vekili Kasım önadım'ın, Esnaf ve Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve 
4 muımaralı Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 149,151,155156 

Kemal Şenaoy (Oldu) - Asayişe mü
essir bazı fiillerin önlenmesi hakkında ka-

§ 
mm tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 495:497 
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T 
Hayfa 

H. Turgut Toker (Arnikanı) - Afyon 
Milletvekili Rıza Çerçel ve Hatay Milletve
kili Hüsnü Özkan'ın, Müilî Hava Sanayii
mizin kurulması maksadıyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma 
payı hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, İçişleri Maliye ve Plan komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu 45 
No. lu Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 106 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 
sayılı Kanunun 123 neü maddesinin 2 ve 
3 neü fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra 
eklenmesi ile izmir Milletvekili Burhanet-
tdn Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 neü 
maddesinin değiştirilmesine daSr kanun 
teklifleri ve Çalışma ve Plan komisyonla
rından 8 er üyeden kuruştu 41 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 698:702 

— Serbest Meslek Topjhımsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Millet
vekili Kasım önadım'm, Esnaf ve Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi 
ve 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 12:13,18 :19,46,149:150,157:158 

Arif Tosyalı (Çanları) — Ankara -
Çankırı Devlet yolu yapımının 1971 yı
lında bitirilmesi planlanmışken son gün
lerde çalınmaların ne sebeple durduruldu- . 
ğuna dair gündem dışı demecâ 745 

Hasan Tosyalı (Kastamonu) - Asayişe 
müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu ra
poru münasebetiyle 204 =205440,482:483 

— Harp Akademileri kanunu tasarısı 
ve istanbul Miletvekli İlhama Bancar ile 
15 arkadaşının, Harp Akademileri kanun 
teklifi ve Maliye, Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarından seçilen 5 er üyedıen ku
rulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 65:66,78:79,85 

— 12.5.1971 günü Burdur ve 22,5.1971 
günü Bingöl'de vukubulan depremler do-
layısiyie bu deprem bÖIgeferândie çalıştırı
lacak personele yapılacak ödemeler hak-

Sayfa 
kında kanun tasarısı ve imar ve îskân ve 
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 446 

— Serbest Meslek Toplumsal Güven
lik Kurumu kanunu tasarısı ile Buraa 
Milletvekili Kasım önadım'ın, Esnaf ve 
Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve 4 numaralı Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 14:15,18,23:24,36,45, 

137,140:141,142,146,152,156 
— Türk Ceza Kanununun bazi madde

lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine 
fıkralar -eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili I, Hakkı Teki-
nel'in Türk Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bazı mad
delerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle 566:567,760,761,783,786 

Iftuna Tural (Ankara) - Asayişe mües
sir bazı fiillerin önlenmesi hakkında ka
nun tasansı ve İçişleri Komisyonu raporu 
münasebetiyle 489:491 

— Harp Akademileri kamımı tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ile 
15 arkadaşının, Harp Akadem^eri kanun 
teklifi ve Maliye, Millî Savunma ve 
Plan komisyonlarından seçilen 5 er üye
den kurulu 22 numaralı Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 68,90,92,101 

Adil Turan (Uşak) - Boğaziçi Üni
versitesi adiyle İstanbul'da, bir üniver
site kurulması hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan Komisyonu rapor
ları münasebetiyle 382:383 

Hasan Türkay (istanbul) • Son gün
lerde sendikalara ve işçilere karşı Hü
kümetin tutumu hakkında gündem dışı 
demeci 3:4 

Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) -
Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik Ku
rumu kanunu tasansı ile Bursa Milletve
kili Kasım önadım'm, Esnaf ve 'Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi 
ve 4 numaralı Geçici Komisyon rapora 
münasebetiyle 11,14, 
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Sayfa 
M. Pahari Uğraâizoğlu (Uşak) - Bo

ğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir 
üniversite kurulması hakkında kanını 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komis
yonları raporları münasebetiyle 607 :fi08 

— Türk Ceza Kanununun bazı madde-
Ierinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine 
fi İt ra9 ar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili 1. Hakkı Teki-
nePhı Türk Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bazı mad
delerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle 638 :639 

Necdet Uğur (İstanbul) - Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısı Sadi Ko-
çaş'ın, Oin Halk Cumhuriyeti il* kuru
lan diplomatik ilişkrler konusunda ön-

Reşit "Ülker (İstanbul) - Asayişe mü
essir bazı fiillerin önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve içişleri Komisyonu ra
poru münasebetiyle 202,301,304:305,43C :437, 

488,507:508 
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan

bul'da bir üniversite kurulması hakkın
da kamın tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan 
komisyonları raporları münasebetiyle 385:387 

— Harp Akademileri kanunu tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ile 

Aydın Yalçın (Ankara) - Hükümetin 
iktisadî konularındaki tutumu hakkında 
gündem dışı demeci 474:475 

Nadir Yavuzkan (Burdur) -12.5.1971 
günü Burdur ve 22 . 5 . 1971 günü Bin
göl'de vııkubulan depremler dolayısıylc 
bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak per
sonele yapılacak ödemeler hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân ve Plan 
komisyonları raporları münasebetiyle 447:448 

çeki birieşimdc yaptığı konuşma üze-
ı-inde ileri sürülen ve radyo ve basında 
yayınlanan görüşmelere dair gündem 
dışı demeci münasebetiyle 595:597 

Kâzım Ulusoy Amasya) - 27 . 7 . 1971 
tarihli Hürriyet Gazetesinde yer alan 
«Ofis nakledilince Amasyalıların • ürünü 
üç tüeeara kaldı» başlıklı haber hakkın
da gündem dışı dengeci 117 

Ali Rıza üzuner (Trabzon) 
1 2 . 5 . 1971 günü Burdur ve 22 . 5 . 1971 
günü Bingöl'de vııkubulan depremler 
dolaytsıyle bu deprem bölgesinde çalıştı
rılacak personele yapılacak ödemeler 
hakkında kanun tasarısı ve İmar ve İs
kân ve Plan komisyonları raporları mü
nasebetiyle 455 

ü 
15 arkadaşının, Harp Akademileri kanun 
teklifi ve Maliye, Millî Savunma ve 
Plan komisyonlarından seçilen 5 er üye
den kurulu 22 numaralı Geçici Komisyon 

i raporu münasebetiyle 95:97 
— Serbest Meslek Toplumsal Güven

lik Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa 
Milletvekili Kasım önadım'ın Esnaf ve 
Sanatkârlar Sosyal ^Sigortalar kanunu 
teklifi ve 4 numaralı Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 153 :J.54,186,189:191,196 

— Serbest Meslek Toplumsal Güven
lik Kurumu kanunu tasarısı ilp Bursa 
Milletvekili Kasım önadım'uı., Esnaf ve 
Sanatkârla i* Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve 4 numaralı Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 1.7:18,25:26,30:31 

Nuri Çelik Yasıcıoğlu (Çankırı) -
Son zamlarla İlgili gündem dışı demeci 5:6 

Mevlüt Yılmaz (Balıkesir) - Boğaz
içi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir 

Y 



— 33 — 

Sayfa 
üniversitesi kurulması halikında kanun 
tasarısı ve Mîllî Eğitim ve Plan komis
yonu raporlan münasebetiyle 384:U85 

M. Kemal Yılmaz Aydın) - Harp Aka
demileri kanunu tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili llhaırıî Sancar ile 15 arkada
şının Harp Akademileri kanun teklifi ve 
Maliye, Millî Savunma ve Plan komis
yonları ndatı serilen 5 er üyeden kurulu 
22 numaralı Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 85:8G 

Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) -
İçel Milletvekili Celâl Kargıh'ııın 54:34 
sayılı Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkıuda'kj kanını teklifinin, İçtüzü
ğün ;>6 ııcı maddesine göre, gündeme 
alınmasına, dair önergesi münasebetiyle 121 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Koalisyon başkanlıkları tezkere
leri münasebetiyle 132 

Şevket Yılmaz (Adana) - Kayseri Mil
letvekili Enver Turgut ve 8 arkadaşının, 
17 . 7 . 1967 tarihli v c 500 saydı Kanu
nun 12;! neü maddesinin 2 ve 3 ııcii fık
rasının kaldırılması ve Mr fıkra eklenmesi 

Sayfa 
il* izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 4 arkadaşının, 50Ö sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 12:! ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve çalışma ve Plan komisyonlarından 8 er 
üyeden kurulu 41 numaralı Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle fîOl :G9o 

— Serbest Meslek Toplumsal Güven-
li'k Kurumu kamımı tasarısı İU> Bursa 
Milletvekili Kasım Önadnn'ın, Esnaf ve 
Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve 4 numaralı Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle :>1,40:41,44:45194:195 

Y. Ziya Yılmaz (Adıyaman) - Asayişe 
müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkında 
kanun ta şansı ve İçişleri Komisyonu ra-
poıtı münasebetiyle 302 

— Harp Akademileri kanunu tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili ilhamı Sancar il? 
15 arkadaşının, Harp Akademileri kamın 
teklifi ve Maliye, Millî Savunma ve 
Plan komisyonlarından seçilen 5 er üye
den kurulu 22 numaralı Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 6G:GS 

Mehmet YÜceter (Kayseri) - Koope
ratifçilik, kooperatifler ve yabancı ülke
lere tanm alanında gidecek işçilerin 
kooperatif üyeleri olmalarına önem ve
rilmesi konularındaki demeci , 2(i5 




