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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Kültür işlerinin Millî Eğitim Ba

kanlığından ayrılarak yeni kurulacak 
Kültür Bakanlığınca yürütülmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/593) 

— Vazife il* yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı Osman Olcay'a Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı (Sadi Ko-

413 

Sayfa 
çaş'm veıkillik etmesinin uygun görüldü
ğün* daİT Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
3/581) 

— Yeni kurulan Kültür Bakanlığına 
T. B. M. M. dışından Talât Halman'ın 
atanmasının uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/594) 

73 

413 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Gruplar temsilcilerinin, Çarşamba 
birleşimlerinin de kanun görüşmelerine 
tahsis edilmesine dair Önergesi 

— Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanun tasarısını 

330 

görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyo
na Sanayi ve Ticaret Komisyonundan da 
4 üyenin verilmesine dair Başkanlığın 
açıklaması (1/270) • 329:330 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 
— Adana Milletvekili Ali Rıza G-üüJü-

oğlu'nun, pamuk üretiminin ihyası, teş
viki ve istenilen seviyeye ulaştırılması 
i*çln alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek maksadıylc Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/5) 264:274 

— Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin ekonomik yönden tutumu, enflasyon 

tehlikesi ve tedbMeri, ithalât, ihracat 
formaliteleri ve etkileriyle mütemadiyen 
artan hayat pahalılığı ve neticelerini içine 
alan ekonomik durum hakkında bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/38) 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
8/19 esas, sayılı genel görüşme önerge
sini geri aildığına dair Önergesi, (8/19, 
4/187) 

249 

468 
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KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
1419 — 28 .. 2 . 1971 günlü ve 1376 sa

yılı 1971 yılı Bütçe Kanununda 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 12 408 

14 294, 
372:373£75,435:436,452,474,475:476,482, 
529,530:531,543,574,575 £76,581,619,620: 

622,632,661,662:665,5,42,44:47 

.1420 — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde değişik- . 
lik yapılması hakkında Kanun 13 35 

14, ,478,, 
581,619,623:624,632,66i,666: 667,5,42,48:51 

1421 — 9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı 
T. C. Anayasasının 56 neı ve 82 nei 
maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun 13 628 

14 4, 
127,192:222,223:246,283:290,361:368,41i: 

434 

1422 — 654 sayılı Toplum Zabıtası ku
rulması hakkında 'Kanunun 1 ve 
3 ncü maddelerinin değiştirilmesi
ne dair Kanun 1 403 

2 760 
12 75, 

335,507,566:506,618:643 
14 5, 

358,230:231 

1423 — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 12 . 2 . 1963 
tarihli 172 sayılı Kanunla değişik ' 
69 ncu maddesinin (b) bendinin 
3 neü fıkrasının değiştirilmesi hak
kında Kanun 3 429 

13 629 
14 660: 

661 

1424 — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kutvvetleri Personel 
Kanununun bazı nadidelerinin de-
ğiştirilım>esi ve bu kanuna bazı 

No. Cilt Sayfa 
maddeler eklenmesi hakkında Ka
nun 13 189 

14 358, 
581:619,632:660,661,668 

15 5, 
42,52:55 

1425 — 5434 sayılı Türkiye Cujtnhuri-
yeti Emekli Sandığı Kanununa 
dk ve geçici maddeler eklenmesi
ne ve bu kanun ile diğer kanun
ların bazı hükümlerinin değiştiril
mesine ve kaldırılmasına dair Ka
nun 10 548 

12 53 
13 12, 

199:219,390:426,431:471,479:514,528:551, 
553,568:569,574,574,576:578,584,587,628: 

626 
15 203, 

240,279:294 
1426 — Kâmil Akman hakkındaki ölüm 

cezasının yerine getirilmesine dair 
Kanun 1 182 

• 2 759: 
760 

14 9: 
11 

1427 — Kemâl Ulukö'ylü hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Kanun 1 182 

3 3 
14 12: 

13 
1428 — Nurettin Kahraman hakkında

ki ölüm cezasının yerine getiril
mesine dair Kanun 1 182 

3 3 
14 11: 

12 
1429 — Mahmut Yel hakkındaki ölüm 

cezasının yerine getirilmesine dair 
Kanun 1 183 

3 337 
14 13: 

14 
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No. Cilt Sayfa 
1430 — Faik Varfcekli ve Kadriye 

Partici haklarındaki Ölüm ceza
larının yerine getirilmesine dair 
Kanun 3 247 

5 2 
14 15: 

16 

1431 — Hacı Ahmet Tonya hakkında
ki ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Kanun 4 65: 

66 
12 180: 

14 

^ 

181 
22: 
23 

s<u 

14,32 :— Hüseyin Bulut hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair 
Kanun 

12 181 
14 24: 

25 

1433 __ Meviût Balei ve Zeke-riya Bal
cı haklarındaki ölüm cezalarının 
yerine getirilmesine dair Kanun 1 182 

5 2 
14 16 

1434 — Ahmet Balıkçı hakkındaki Ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair 
Kanun 4 498 

12 181 
14 23: 

24 

1435 — Cemü Yıldız hakkındaki Ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair 
Kanun 1 183 

12 47 
14 17: 

21 

1436 — Nail Kır hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair 
Kanun 6 314 

12 47 
14 21: 

22 
1437 —' İlehnıet Karabaş (Karataş) 

haikkındaki Ölüm cezasının yerine 

No, Cilt Sayfa 
gctirütmesine dair Kanun. . 9 169 

12 47 
14 16: 

17 

1438 — 24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 
sayılı 8 . 6 . 1959 tarih ve 7334 sa
yılı kanunlarda değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun 10 548 

13 89 
14 28: 

34 

1439 — İstanbul Teknik Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek Ka
nun 11-1 488 

14 39, 
185:186 

1440 — İstanbul Teknik Üniversitesine 
bağlı bir teknik okul açılniasıııa 
dair 10 . 3 . 1954 tarihli ve 6374 
sayılı Kanunun kaldırılmasına ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki 7.7.1948 
tarihli ve 5246 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellere mühendislik'- mimar
lık fakültesi başlığı altında yeni 
kadrolar eklenmesine dair Kanun 9 520 

13 629 
14 369: 

372 

1441 — Makbule kızı Ferdiye Demir-
oğlu'na vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair Kanun 3 247 

5 697 
12 75, 

336 
14 374 

1442 — Osman Salman Kurt'a vatanî 
hizmet terUîbinden aylık bağlan
masına dair Kanun 3 154 

697 
12 75, 
335,507 
14 373: 
. .374 

1443 __ 31 , 7 ,197i gün ve 1322 sayılı . 
Genel Kadro Kanununa ekli (2) 
sayılı ftetvelin kaldırılarak yerine 



No. Cilt Sayfa 
bu kanuna ekil (2) sayılı cetvelin 
konulması hakkında Kanun 11-1 488 

14 535 
.15 543: 

546 

1444 — 6831 sayılı Orman Kanununa 
bir madde eklenmesine dair Ka
nun 1 179 

4 185, 
393:405 
8 450 

14 358 
15 231, 
555:556 

1445 — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
kanuna bağlı cetvellerde değişiklik 

429 — Türkiye'de meydana gelen trafik 
kazalarının artış sebepleri ile ön
leme çarelerini tespit etmek üze
re kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonunun görev süresinin uzat-
tılmaısına dair 15 74 

430 — Doğu ve Güney - Doğu bölgele
rimizin kalkındırılması ve ya-

Sayfa 
•— Bursa Milletvekili Sadrettin Çalı

ğa ilk Trabzon Milılıetvekîli Ahmet Şe
ner'in, Siyasî Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin yeniden duzentenmıesine dair 
kamun teklifinin, havale olunduğu komis
yonlardan seçilecek beşer üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesi (2/540, 
4/183) 203:204 

— Gruplar temsitcilerinin, kurulmuş 
bulunan Geçici KomisyonJarm kuruluşla
rının aynjen. muhafazasına ve Kamu İkti
sadi Teşebbüsleriyle ilgili kanun tasarı ve 
tekMüerdtuin kurulmuş bulunan 39 numa
ralı Geçici Komisyona havalesi (4/182) 74 

No, Cilt Sayfa 
yapılması hakkında Kanun 14 189 

15 362, 
538:543,547,550,555,596,597:600 

1446 — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sa
yılı Emlâk Vergisi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bazı hükümler eklen
mesi hakkında Kanun 10 548 

13 189 
14 40: 

53,59:62,75,76:77,81,114,120.123 
1447 — Ticari İşletme Rehin Kanunu 1 179 

4 716 
12 82: 

87,130:161,255:266 
14 439 
15 553, 
618:619 

şama seviyesinin yükseltilmesi için 
alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere bir Meclis Araştırma
sı Komisyonu teşkiline dair 15 89: 

107 
431 — 407 numaralı kavarla îturulan 

Meclis Araştırması Komfeyonunun 
görev süresinin uzatılmasına dair 15 363 

Sayfa 
— Manisa Milletvtekili Mustafa Ok ve 

iki arkadaşının, 2/535 esas sayılı 'kanun 
tekliflerinin havale olunduğu komisyon
lardan 2'şer üye alınarak kurulacak bir 
Gıeçici Komisyonda görüşülmesi (2/535, 
4/181) 73:74 

— -Sanayi ve Ticaret Komisyonu Baş
kanlığının, 1/482 esas numaralı kanun ta
sarısının, 440 sayılı Kanuna tabi müesse
selerin kuruluş ve teşkilât kanunlarını gö-
rüsjmek üzere kurulan - Geçici Komisyona 
havalesi (1/482, 3/603)! 616 

— Tarım Komisyonu Başkanlığının, 
1/481 esas sayılı kanun tasarısının, Vete
riner Sağlık Zabıtası kanun tasarısını 

KARARLAR 

KOMİSYON1 KURULMASI VEYA HAVALELER 



Sayfa 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyo 
na havale edilmesi (1/481, 3/591) 278:279 

ı— Ulaştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Antalya Milletvekili îhsan Ataov'ün 

— Bağcılığımızın modern şekilde g«-
Kştİru'mesinıi, verimin artırılmasını, çiftçi
ye geniş kredfi imkânı sağlanmasını temin 
etmek üaere kurulan Meclis Araştırma Ko-
mıisyonuna üye seçimi (10/14) 204,279,330, 

365:366,413,468,517,555,616 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, çiftçilerimizin kalkınmasının 
ne gibi şartlara bağh bulunduğunu, bu ko
nuda alınacak tedbirleri kredi' ve fiyat 
politikasını tespit etmek amacıyie- bîr Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/77) 249:251 

— Hazine topraklarının dağıtımı ko
nusundaki aksaklıkları, gtecükmııel'eri ve şi
kâyetleri , aydınlatmak ve alınması ge-
rekfli tedbirleri tespit etmek üaere kuru
lan Mıselîs Araştırma Koanisyonuına üye 
seçimi (10/18) 204,279,366,414,468, 

517,555,616:617 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nui; 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonoımük ve moral 
etkilerini tespit etmek ve serbestleştiril-
mıesini sağlatmak amacıyie Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir MeclÜs araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/76) 74:76 

— Bursa MilletvekÜfi Sadrettin Çanga 
İle Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Siyasî Partiler Kanunumto 74 nü maddesi
nin yenidien düzenlenmesinle dair kanun 
teklifinin, havale olunduğu komisyonlar
dan seçilecek beşer üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesi hakkındaki 
önergesi. (2/540, 4/183): 203:204 

— Erzurum MİUietvekili Naci Gacıroğ-
lu'nun, Çalışma Komisyonundan çekildiği
ne dair ön«rgesi (4/184) 249 

Sayfa 
taban fiyat kanunu teklifinin, aynı konu
daki kanun tekliflerini görüşmek üzere 
kuruTan Geçici Komisyona havale edilme
si (2/543, 3/595) 413 

— içel Milletvekili Oelâl Kargılının, 
Türkiye millî yatırım ve kalkmima fonu
nun meydana getirilmesi için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyie bîr Meclis 
araştırması yapılmasına dair Önergesi 
(10/78) 251:253 

— Kayseri Milletvekili Turhan Peyzi-
oğlu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanla
rın emeklerinin karşılığını almaları için, 
kredi ve üretim alanında alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek üzere ve Giresun 
Milletvekili M, Kemal Çilesiz'in, tefeciliğin 
halkın -ekonomik ve sosyai durumuna yap
tığı «İkileri önltemek maksadı itlfe bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önerge
leri (10/1, 10/6) 608 

— "Sağlık kuruluşları Meclîs Araştır
ma Komosyonu Başkanlığının, Komisyo
nun gönev süresinin 15 . 6 . 1971 tari
hinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına 
.dair (10/3, 3/593) 363 

— Siirt MiletvekSM Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgeleri
mizin kaîkındırılmıası ve yasama sevîyesî-
nân yükseltilmıesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek ımaksadıylle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/19) 89 

— Gruplar temsilcilerinin, Çarşam
ba birleşimlerinin de kanun görüşmelerine 
tahsis edilmesine dair önergesi. 330 

<— Gruplar temsilcilerinin, kurulmuş 
bulunan Geçitti KomtisyoaiıİJann kurulusjla-
rınm aynen muhafazasına ve Kamu İkti
sadî Teşebbüsleriyim ilgili ifcamun tasarı ve 
tekliflerinin kurulmuş bulunan 39 numa
ralı Geçici Komisyona havalesine dair 
önergesi (4/182) 74 

MECLÜS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ 

ÖNERGELER 



Sayfa 
— Hatay MttlîetvekİE Hüsnü Özkan* 

in, 2/534 -esas numaralı kanun teklifini ge
ri aldığına dair önergesi (2/534, 4/191) 616 

— içel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
Özel ha&tanielerin devletleştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin, içtüzüğün 36 neı 
maddesinle göre4 gündeme alınmasına. dair 
önergesi (2/4<00, 4/189) 511:513 

— İçel Milletvekili , Celâl Kargılı'nın, 
«özeli öğretim Kuruluşlarının Devletleş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifi» nin, 
İçtüzüğün 36 neı maddesine göne gündem© 
alınmasına dair önergesi, (2/397, 4/186) 363:365 

— İçel -MHHetvekalî' Oelâl • Kargılı'nın, 
özel 'öğretim Kurumlteı hakkındaki 625 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tekliflimin', İçtüzüğün 

Adalet Komisyonu Raporları 

— Adıyaman MüüıetveMlS. M. ZeM Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanunun 426 neı 
maddesinin .. tadülanje dair kanun teklifi 
hakkında (2/456) 240 

— Bursa Milletvekili Kasım önadını' 
in Tîearî İşletme Rtehni kamunu teklifi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cuim'huriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında; (2/17), 553, 

- : . • - . • ' • . . - • . . . 618:619 
ı— tçel •. Milletvekili Oelâl' Kargılı'nın, 

Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması 
halikında kanun teklifine dair (2/388) 240 

— Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin -değiştirilmesi ve ba2i maddelerin* 
fıkralar eklenmesine diair tkanun tasarısı 
ye İstanbul Milletvekilli 1 Hakkı Tte-MıneT 
in Türk Ceza Kanununun bazı 'maddeleri
nin değiştirilmesine ve. bazı maddelerine 
fıkralar tüâv«s£nıe dair kanun teklifi hak
kında (1/494, 2/357) 608 

Sayfa 
36 neı .maddesine göne, gündeme alınması
na dair önergesi (2/398, 4/188) 513:517 

— İçel Milletvekili OelâJ: Kargılı'nın, 
8/19 esas sayılı genel görüşmıe Önergesini 
geri aldığınk dair önergesi (4/187) 468 

— Konya Milletvekili İhsan Kabada-
yı'mn, 2/492 esas numaralı kanun teklifi
ni geri aldığına dair önergesi (2/492, 
4/185)' " 329 

•— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
iki arkadaşının, 2/535 esas sayılı kanım 
tekliflerinin havabe olunduğu komisyon
lardan 2'şer üye alınarak kurulacak bir 
geçiei komisyonda görüşüJlmesine dair 
önergesi (4/181) 73:74 

— Ordu Milletvekili" Ata Bodur'un, 
2/509 esas sayılı kanun teklifini geri al
dığına dair önergesi (4/190) 555 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 

— 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanım tasarısına dair 
(1/489) 362,538: 543,550,555,597:600 

—. Millet Meclisi İdare Amirlerinin 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair 5,48:51 

— Orman Oenel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasansıııa 
dair 0/487) 553,619:620,680:681 

— 31 . 7 . İ970 gün ve 1322 sayılı Ge
ne] Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetve
lin kaldırılarak yerine bu kanıma ekli (2) 
sayılı.ectveün konulması 'hakkında kanun 
tasarısına dair (1/445) 543:546 

Geçici Komisyon raporları 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli 'Sandığı Kanununa ek ve geçici 

RAPORLAR 



_ a — 
Sayfa 

larından 6'şar üyeden kurulu 2 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/406) 114:147,157: 

196,199:200 
— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bazı 'maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
mına bazı maddeler «klenmesi hakkında 
kanun tasarısı île, C. iSenatosu Malatya 
Üyesi Hamdı Özer'in, Konya Milletvekili 
ihsan Kabadayı ve Kastamonu Milletve
kili Hasan Tosyalı'nm, C. Senatosu Bur
sa Üyesi Saffet Ural'ın, Samsun Milletve
kili llyas Kılıç'ın ve Sakarya Milletvekili 
Yaşar Bir'in, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklif
leri ve Millî Savunma, Maliye ve Plan ko
misyonlarından seçilen 5'er üyeden kum
lu 46 No. lu Geçiei Komisyon raporu 
(1/479, 2/10, 2/128, 2/243, 2/335, 2/336) 5, 

52:55 

Sayfa 
maddeler eklenmesine ve bu kanım İle di
ğer kanunların bazı hükümlerinin -kaldı
rılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve iktisadî İşler ve 
Bütçe ve Plan 'komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (1/438) 203 

—ı Harp okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili İlhamı Sancar ve 15 
arkadaşının, Harp okulları kanunu teklifi 
ve Millî Savunma, Maliye ve Plan komis
yonlarından seçilen 5'er üyeden kurulu 22 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/160, 
2/142) . . 556:596,617:618 

— Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İd
leri ve Plan komisyonlarından 8'er üyeden 
kurulu 19 No., lu Geçici Komisyon raporu 
(1/310) 42:43,204:230,608 

— Noterlik kanunu tasarısı ve Çalış
ma, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından seçilen 4'er üyeden kurulu 9 numa
ralı Geçiei_Komisyon raporu (1/92) 232 

— Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Millet
vekili Kasım Onadım'm, Esnaf ve 'Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve 
4 numaralı Geçiyi Komisyon raporu (1/490, 
2/13) ' 405,546:547,620:653 

— Trabzon Milletvekili Abjmet Şe
ner ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşlet
meleri Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, 
Maliye, Tarım ve Plan komisyonlarından 
seçilen 4'er üyeden kurulu 12 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (2/36) 5,42:56:59, 

76,108:109 
— Türkiye ile Avrupa Ekonomik 

Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
anlaşmaya ekli «Geçici Protokol» ün bi
rine! maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 ta-
rihhulc Brüksel'de imzalanmış olan katma 
protokol ve ekleri ile ımalî protokol, Av
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki ala
nına giren maddelerle ilgili. anlaşma ve 
son senet'in onay lanmasmuı uygujı. bulun-. . 
duğuna dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Maliye, Dışişleri, ve Plan komisyon-

İÇİşleri Komisyonu raporları 

— Asayişe müessir bazı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasalısına dair 
(1/80) 231:232,294:315,330,366 

— 7126 sayılı Sivil .Savunma Ka
nununa iki madde eklenmesine dair :kanun 
tasarısı hakkında (1/150) 203 

Karma Komisyon raporu 

— Rİze Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çaPm, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sa

yılı Kanunun 35 nei maddesi ile değiştiri
len 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 79 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi hakkında (2/407) 608 

Maliye Komisyonu raporu 

— 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçjiei 1 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 5 arka
daşının, Sakarya Milletvekili .Hayrettin;... -
Uysal, ve 17 arkadaşının, İstanbul Milletve
kili Hüseyin Dolun'un, Cumhuriyet Sena-
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Sayfa 

tosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaea ve 
5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi özerin aynı mahiyet
teki kanun teklifleri hakkında (1/366, 
2/24, 2/81, 2/209, 2/280, 2/420) 330:342 

Meclis Arasıtrma Komisyonu raporu 

— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanla
rın emeklerinin karşılığını almaları için, 
kredi ve üretim alanında alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek üzere ve Giresun 
Milletvekili M. Kemal ÇJüesiz'in, tefeciliğin 
halkın ekonomik ve sosyal durumuna yap
tığı etkileri önlemek maksadı ile bir Meelis 
arattırması yapılmasına dair önergeleri 
hakkında (10/1, 10/6) 608 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları 

— Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1968 malî yılı Kesin-
hesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporları (5/13) 154,537 

— Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1969 malî yılı Kesin-
hesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporları (5/14) 203,537 

— T. B. M. Meclisi Saymanlığının 
Mart, Nisan, Mayıs 1971 ayları hesapları
na ait Meelis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu (5/16) 537 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 5 arka
daşının, Sakarya Milletveki Hayrettin 
Uysal ve 17 arkadaşının, İstanbul Milletve
kili Hüseyin Dolun'un, Cumhuriyet Sena
tosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 
5 arkadaşının; Cumhuriyet Senatosu Ma
latya üyesi Hamdi özer'in aynı mahiyet
teki kanun teklifleri hakkında (1/366, 
2/24, 2/81, 2/209, 2/280, 2/420) 330:342 

Sayfa 
— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan

bul'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/486) 405 

— özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devam edebilmeleri için açı
lacak resmî yüksek okullar hakkında ka
nun tasarısına dair (1/483) 203,342:360,366: 

. 402,469:507,517:537,548:549,555,60i :604 

—. 3829 sayılı Devlet Konsevatuvarı 
hakkında Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/469) 196:198 

— Yüksek okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar hakkında kanun ta
sarısına dair (1/483) 414:445 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat 
zabiti ve ihtiyat askerî memurları Kanu
nunun 8 nci maddesinin (E) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/281) 405 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, ellerinde sağlık 
muayene fişi bulunmayan İstiklâl Madal
yalı muharip gazilerle diğer bütün muha
rip gazilere Millî Savunma Bakanlığınca 
sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/301) 3 

Orman Komisyonu raporları 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununa bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişiklik hakkında (2/22) 231,555:556 

Plan Komisyonu raporları 

— 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulma
sı hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında (1/78) 230:231 
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Sayfa 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine ve bu kanun ile di
ğer kanunların bazı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun tsaarısı hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında (1/438) 240,279:294 

— 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve 5 arkada
şının, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 17 arkadaşının, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Dolun'un, Cumhuriyet Senatosu 
Denizli üyesi Hüseyin Atmaca ve 5 arka
daşının Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in aynı mahiyetteki ka-

Sayfa 
nun teklifleri hakkında (1/366, 2/24, 2/81, 
2/209, 2/280, 2/420) 330,342 

— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/486) 405 

— özel yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri İçin açıla
cak resmî yüksek okullar hakkında kanun 
tasarısına dair (1/483) 203,342:360,366:402, 

469 =507,517:537,548:549,555,60i :604 
— 3829 sayılı Devlet Kenservatuvarı 

hakkında Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/469) 196:198 

— Yüksek okul öğrencilerinin öğrenim
lerine devam edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar hakkında kanun ta
sarısına dair (1/483)- 414:445 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

Çekilmeler 
— Erzurum Milletvekili Naci Gacıroğ-

lu'nun Çalışma Komisyonundan çekilmesi 
(4/184) 249 

izinler 
— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 

Güler'e izin verilmesi (3/597) 466:467 
— Ağrı Milletvekili A. Kerim Bayazıt'a 

izin verilmesi (3/597) 466:467 
— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-

pınar'a izin verilmesi (3/597) 466:467 
— Bolu Milletvekili Şükrü Kiykıoğlu'-

na izin verilmesi (3/597) 466:467 
— Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'a 

izin verilmesi (3/597) 466467 
— Çanakkale Milletvekili' Zekiye Gül-

sen'e izin verilmesi (3/597) 466:467 
— Çorum Mi'iMyckili Yakup Çağla

yanca izim verilmesîİ (3/597) 466:4-37 
— Denüzdıiı Milictveflrili Ali U&ht'ya izm 

verimesi (3/597)' 466:467 
— Deı:.izlİ Milletvekili İlhan Açılcalm'a 

izin verilmedi (3/597) 466:467 
— Diyaıfbakır Miflfetvekili Nafiz Yıtdı-

mm'a izin veri'lmesi (3/597) 466:467 
— Elâzığ MüiTetveki'Li Samet GüMoğan'a 

izin verilmesi (3/597) 466:467 

— Gaziantep Milletvekili Erdem Oca'k'a 
izin veı-İlmcsi (3/597) 466:467 

— İstanbul Milletvekili lühaani San- • 
caı-'a izin verilmesi (3/597) 466:467 

— İstanbul MMikfcvekıili Osman Özer\> 
izin verühnesi (3/597) 466:467 

— İzmir MiHetvekiili Ali Naili Erdcm'e 
izin verilmesi (3/597) 466:467 

— İzmir Milletvekilli Nihad KürşaıcTa 
kin verilmesâ (3/597) 466:467 

— Kastamonu MiHetveldlâı Mehmet Sey-
dJbeyoğhıtaa izin verilmesi (3/597) 466:457 

— Muğla Milletvekili Muallâ Akarca' 
ya izan verilmesi (3/597) 436:467 

— Muş Mülctveküli Nermhı Netftçi'ye 
izin verilmesi (3/597) 466:467 

— Sinop MüilH'TCÎküi T. Fikret Övet'e 
özin vorüümesi (3/597) 466:467 

~ Tokat Milletvekili Yusuf Uhusoy'a 
izin verilmesi (3/597)' 466:467 

ödenekler 

— B.İr toplantı yılı içimde ükiı aydan faz
la tein aian Âfyoıı Karahfear Milletve
kili Şevki Güler'e ödeneğinin vemümesi1 

(3/596) 467:468 
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Sayfa 
ölümler 

—'• Buma Milletvekili Ahmet Dallı'mn 
vellatı (3/580) 4 

Seçimler 

— Ba-ğcıhğmıiızım modem şekilde geUs-
tîriimesini, verimin artınlmasmı, çiftçiye 
geniş. kredi ılımkâm sağlanımasMii; temin et
mek üzere kurudan Meclis Araçtrmıa Ko
misyonuna üye seçimi (10/14) 204,279,330, 

365:366,413,468,517,555,616 

— Hazine topraklânnın dağıtmu ko
nusundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şi
kâyetleri aydaılatotaık ve alınma*], gerekli 
tedbirleri tespit etmek üzere kurulan Mec
lis Araştırıma Komisyonuna -üye seçimi 
(10/18) 204,279,330,366,414,468, 

517,555,616:617 

Yasama dokunulmazlıkları 
—? Antalya .Milletve-kıiJi İhsan AtaöV 

ün yasama dolnııuıılmazlığı (3/588) 277 5278 

Adalet Bakanından 

— İçel Milletvekili Oelâl Kargılı 'nuı 
kürtajım serbestçe yapılıp yapıimayac ağıma 
dair Adalet Balkanımdan sözlü sorusu (6/188) 113 

— İstanbul •Miih'.tvokJli Eşref Derinçay' 
m, Cıımhurî'yet savcıl'arımn durumuna da
ir Adalet Bakanından sözlü sorusu (ü/vti) 77 

" — İzmir Milletvekilli Reşit'Ülker'in, 27 
lîki'Di 1969 tarihlî Günaydın Gazetesinde 
yayımlanan mektuba dair Adalet ve İçişle
ri bakanla-nmdan' sözlü sofusu (6/7) 76 

— Sinop Milletvekili .Hümi İşjgüzar'ııı, 
Sinop'ıın Boyabat ilçesi ceza evinıe dair 
Adalet Balkanından sözlü sorusu (6/46) 77 

Başbakandan 

—.Ankara Milletvekili. Qsman $oğuk-
pıtmar'ıın,., Gediz deprem .felâketinle uğrayan 
vatandaşlara yapılan aynî ve nakdî yar-

Sayfa 
— Elâzığ Milletvekili Samet Gül doğan' 

in, yabama dokunulmazlığı (3/59,2) 362 
— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi- -

oğlu'tıun, yasama dokunulmazlığı (3/582) 154 
-— Konya Mületoekili Necmettin Erba-

kan'ııı, yasama dokunul mazağı. (3/583) 154 
(3/599) 553 
— Mardin Milletvekili Sevici Altındağ' 

m yasama dc-lcunu'knaz'bğı (3/589) 278 
— Tolcat Milletvekili Hiisıcym Ai>ba.s' 

in yasama dokunulmazlığı (3/59Ö) 553 

Seçimler (Dış) 

— Anayasa Maih'kemosi Başkanının ya» 
sınırı sebebiyle emekliye ayrümasıyle açı
lan. Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine yem-
sinin seçilmesi (3/598) -468 

— Anayasa Mahkemeline üye secimi 4,114, 
156,204,279,330,365,413,468,517,555,616 

— Yüksek Hâkimler Kuruluna üye se
çimi 4,114,156,204,279,330,365,413, 

468,517,555,6115 

dunlarım miktarıma dair Baş/bakandan söz
lü Korusu (6/153) 264 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ım, 
İçel'in, Gülnar ilçesinin üMiyaçlarına dair 
Barbakandan sözlü sorusu (6/66) 79 

— İstanbul Milletvekili Turgut Topai-
oğlu'mın, Hükümet üyelerinin verdikleri 
demeçlere dair Barakandan sözlü aorn-vıı 
(6/189) 239 

— İzmir Milletvekili Talât Orhon'ıın 
İzmir Ticaret Gazetesinde yayımlanan «Me-' 
suliyeti Mm yüklenecek» başlıklı nıakale-
ye dair Başbakan vfâ Ticaret bakanlarımdan 
«öz-H'ı sorasu (6/37) 77 

— Oıdu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Ilaştaş ve iştiraklerine dair Baş'ba'kandan 
sözlü sorusu (6/74) 79 

— Sinop Milleıfcvekili Hilmi İşgüzar'un, 
TürMye'ye iade edifecek Rumlara dair Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakam Doğan 
Kitaplı'nm sözlü cevabı (6/18) ..76,254:258 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR! 



Sayfa 
— Uyak Milletvekili Âdil Turan'm, öğ

retmenlere yapılan saldırularaı önlenmesi 
içim no gibi tedbirler -alındığına dair Bas-
bahaadan sözlü sorusu. (6/177) 264 

—• Zoııkuldak Mâll'etvcldli Ahmet G-ü-
nöi-'in, belediyelerin dımımuna ve yapılan 
yardımlara dair Başbakandan sı.>rusu ve 
İmar ve İskân Bakanı ticJnlıattiiı Babüroğ-
lıı'nun sözlü cevabı (6/87) 87:89 

Bayındırlık Bakanından 

— Ankara Milletvekilli Ceııgizthan V»»-
ruitmaz'ın, Türkiye Şoförler re Otomobilci
ler Federasyonunun 10 ve .11 Kasım talihle
rinde yapacakları boykota dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (fi/1'62) 264 

— Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
eaın'ın, Eimalıı ilçesine bağlı Smekçiıbelî -
Hütleğen köyü yolunun tamir ve ıslahına 
dair Bayındırlık Balkanından s54ü sorusu1 

(6/112) 263 
— İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 

İzmir'e bağlı Seferhisar - Doğanibey kara
yolunun ne za-man yapılacağına dair soru
su ve Bayiiadırlılk Balkanı Cahit Karakaş' 
m Sözlü cevabı (6/30)- 76,259:260 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
üın, Ma tuş'ı Kayseri- ve Andırın'a bağlaya
cak elan ydlun yapmııına dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Cahil İOmtkaş'm s;«dii 
cevabı (6/76) 79:80 

— Maraş. Milletvekili ibrahim Özt-ürk' 
ün, M-araş'ın diğer bölgelerle bağlantısını 
sağlayacak Büyük Naear Köprüsünün ya
pımıma daiv Bayındırlık ve Köy İşleri Ba
banlarından sorulu ve Köy İşleri Bakanı 
Cevdet Aykan'm sözlü cevabı ('6/77) 80:81 

-— Niğde Milletvekili Mcvlüt Ocakcı-
oğhı'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray •Kçe&inîn 
Hükümet binası ihtiyacına- dair Bayındırlık 
Bakamından sözlü sorusu (6/104) 263 

— Uşak Milletvekili Adil Turan'rn, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşine aı• asımdaki yolun 
aafalttannıasmdaiki teknik hatalara dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Cahit Kara
başın sözlü cevabı (6/138) 263:264 

Sayfa. 
Devlet Bakanından 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye İade edilecek Rumlara dair Baş
bakandan sorusu ve De-vîet Balkanı Doğan 
Ki'tapk''ıım sözlü cevabı (6/18) 254:258 

Dışişleri Bakanından 

— Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
nı, bir gazete haberine güre, bazı ai'tist 
accnfcalai'i ve şirketleri tarafından kandırı
larak ba-ta'kbklara sürüklenen insanlara da
ir Dişileri ve İçişleri bal«ınlai'iîi<lım sözlîi 
aoı-usu (6/187) 113 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Afyon- Milletvekili Hamıdi liamıamci:-
oğnı'nuıı, Kber ve Akşehir göllerinin mey
dana getÎLuıiği taşkınların ü-niemnesinc dair1 

Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 77 

— Erzurum Millotvolkjli Gıyaşettin Ka-
raca'nın, Hıın^'ın Güvenlik köyü a-razileri-
min su taşlan la nndan korunmasına ve sel
den zarar gören arazilerin ıslahına dair 
Köy İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
İmar ve takan bakaınlııklarından sorusu ve 
İmar v-e İskân Baltanı SeMh'attİn Babüroğ-
kr'ırun sözlü cevabı (6/145) 261:203 

— İzmir Milletvekili Talât Ürhon'un, 
İzmir'e bağlı -Bergama - Kınık ilçelerinden 
gecen Ba-kırçay'm meydana getirdiği taş-
bvıılai'a dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü, soınssu (6/32) 76:77 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Akşehir ve Beyşehir gölleri için yapılan 
çalışmalara dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
dan yayımlanan Bin temel oser dizisinin 
Balkîanmdan sözlü so-ınsıı (6/65) 79 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— leel Milletvekili Turhan özgüner'iıı, 
depremden zarar görenlere yardnn gerekçe
siyle yapıhıuş olan zamlara dair Gümrük 
ve Tekel Bakanntıtlan sözlü sorusu (6/186) 113 

İçişleri Bakanından 

— Ankara Milletvekili Kental Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist-



Sayfa 
aeentaları ve ştttoetâ'er'i tarafından kandırı
larak bataklıklara sürüklemen insanlara 
dair Dışişleri ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu (6/187) 113 

— İçel Milletvekilli Turhan özgümer'in, 
İstanbul YIMHZ Mimarlık ve Mühendîsljk 
Akademisinde meydana gelen olaylara da
ir* İçişleri Bakanından sözlü sorusu (•6/78) 259 

— Istan/bul MilletJvektti Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesin
de yayınlanan mektuba dair Adalet ve İçiş
leri babanlarından sözlü sorusu (6/7) 76 

İmar ve İskân Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nun, Hınıs'ın Güvenlik köyü arazileri
nin su taskrnlanından korunmasına ve sel
den zarar gören arazilerin ıslahıma dair 
Köy işleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
İmar ve İskân bakanljiküavmdan sorusu vo 
İmar ve İafkân Bakam SelâJhaitin Baibür-
oğlu'nun sözlü eevaıbı (6/145) 261:263 

— Konya Müüctvekilî Vefa Tanar'ıtn, 
Akşehir GöKtotkı genüşlemesiyle hasara uğ-
ı-ayan köylere ve yapaîan yardımlara dair 
İmar ve İskân ve Köy İşler* 'ba,kanlanndan, 

sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Sefahattin 
Ba'büroğlu'num sözlü cevabı (6/93) 86:87 

— Manâsa MilTetve'ld1]!" VeM Bakırlı'nm, 
İmar ve İskân Bakamlıgiı tarafından ihalesi 
yaptırılan prefabrik evlere dair aorusu ve 
tmar ve İskân Bakam Selâhatbrn Babüroğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/146) 260:261 

— Maraş Milletvekili İbrahim öz*ürk' 
ün, Maraş Belediyesi' tarafından bağlatılan, 
gecekondu ısl&th. ve önleme faaliyetinin ud 
safhada olduğuna dair tmar ve İsltân Ba
kanımdan üözlü sorusu (6/107) 259 

— Sânx>p Milfetvellrili Hilmi İşgüzar'ı-n, 
Esknseıhir'de yaptırılan .sosyal konutların 
tevziine dair sorusu ve İmar ve İskân Ba
kanı Selâhattin BaIbüaıoğlu,'nun, sözlü ceva
bı {6/87) 81 :S2 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, belediyelerin durumuna ve yapılan 
yardımlara- dair Basbafeandan sorusu ve 
İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüıtoğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/97) 87 -M 

Sayfa 
Koy İşleri Babanından 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'niitı, Hurm'ın Güvenlik köyü arazileri-
niıı su taşkınlarımdan korunmasına ve sel
den zarar göraı arazilerin ıslahıma dair 
Köy İsleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
İmar ve İskân bakanhıkıl arından sorusu ve 
İmar vo lsjkân Bakam Sclâthattin lialjür-
oğLu'nun-sözlü eevaıbı (C/145) 261:263 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ııı, 
Akşehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğ
rayan köylere ve yapulan yardımlara dair 
İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından 
somsu ve İmar ve lykân Bakam Selâhattin 
Baibüröğlu'nıuı sözilü cevabı (6/93.) -86:87 

— Konya Milletvökili Vefa Tanır'm, İl
gın'ın, kurutulan Haremi Golü arazisine da
ir Maliye vo Köy İşleri balkanlarından sözslti 
sorusu-(6/92) 85 

— Kenya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Ilgım ilçesi Diğrek 'köyünün orman İçinden 
başka bir mıntakaya nakline daiır sorusu 
vo Köy İşleri Bakanı Cevdet AyJkarn'itt, söz-' 
İÜ cevabı (6/63) 77:79 

— Maraş Milletvekili İbrahim öz-türiV 
iitı, Maraş'ım, diğer bölgelerle bağlantismı 
Eağılayaeak Büyüık Naear Köprüsünün ya
pımıma dair Bayındırlık ve Köy İşleri ba
kanlarından sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Cevdet Aykan'm sözlü cevaibı (6/77) 80:81 

— Sîvas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğhı'nun, Sivas'ım bazı, köylerimin yol-
l'anmsn yapılmasına dair- Köy İsleri Baka
nından sözlü sorusu (6/53) 77 

Maliye Bakanından 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazünenin mülkiyet ve tasarrufu altında 
buhınan zİraate elverişli toprakladı dair 
Maliye Balkanından sözlü sorusu (6/64} 79 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Ilgın'ın, kurtulan Haremi Göiü arazisine 
dair Maliye ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu (6/92) 85 

Mülü Eğilim Bakanından 

—• Istanlbul Milletvekili İlhan Darende* 
lioğhı'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafın-
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Sayfa 

dan yayımlanan Bin Temel Eser dizisinin 
lâğvediliş sebebine dair, Millî Eğiktim Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 464 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'un, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur 
olan eğitmenlere dair Millî Eğitim Baka-
nmdan sözlü sorusu (6/62) 77 

Millî Savunma Bakanından 
~ Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-

raea'nm, Erzurum - ispir Üresinde bir va
tandaşa tstÜklâl Madalyası verilmesi1 işle
mine dair sorusu ve MMlî Savunma Balkanı 
Ferid Melen'in, söziî'ii cevabı (6/88) 82:85 

— İzmir Milletvekili Talât Örhöiı'un, 
izmir'in Seferhîsar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savmama Bakanından mziü sorusu 
(6/29) 76 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bafeonndan 

— Antalya MilleSveddli thsan Ataöv'ün, 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanının taşm-

Adalet Bakanından 
— Adama Milletvekili Kemal Satır'ın, 

bir Rus uçağını Trabzon'a kaçıran kitaselc-
fîn iadosûıe dair soru önergesi ve Adalet 
Bakanı tstaail Anar ve Dışişleri Bakanı Os
man Oleay'm yazdı cevapları (7/343) 445:448 

— Amasya Milletvekili Veh'bi Meşhur' 
un, 25 - 26 . 3 . 1971 tarihinde Suluova ilçe
sinde islemen cinayete da îr sonı önergesi ve 
Adalet Bakanı İsmail Aı ar'ıın yazılı cevabı 
(7/587) 678 =-679 

Başbakandan 

. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Ça-
hıkoğhı'nun, Çanakkale "Valeks Fabrikasın- • 
da stok edH'en çimentoya dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/633) 277 

—r İçel Milletvekili Celâl Kargıto'nıaı, 
özel hastanelerin devletleştirilmesine dair 
Başbakan ve Sağlık ve Sosyal Yardım ba
kanlarından yazalı sorusu (7/623) 64 

Sayfa 
dığı Mdia edilen eve dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanımdan sözlü sorusu (6/190) . 239 

— İçel Milletvelrilıi Celâl Kargi'h'nm 
kürtajm serbestçe yapılıp yapamayacağıma 
dair Adalet ve 'Sağlık ve Sosyal Yardım* 
Bakanından sözlü sorusu (6/188) 113 

Tarım Bakanından 

— İzmir Milletvekili Talât Oıhoıı'ım, 
İzmir Süt Fabrikasına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/31) 76 

Ticaret Bakanından 

— İzmir Milletvekili Talât. Orhan'ım, 
İzmir Tiearct G-azetesinde yayım kuran «Me
suliyeti kim yüklenecek» başhlelı maka
leye dair Başoakan ve Ticaret balkanların
dan sözlü sorusu (6/37) 77 

— Sivas Milletvekili Mustafa' Kemal 
Palîaoğlu'nun, Sİvasta bir Ticaret Borsa
sı kurulmasmaı düşünülüp düşünülmediği
ne dair Ticaret BakaniMdan sözlü sorusu 
(6/52) 77 

—Ordu HiUetveıkilA Cengiz Ekinci'nin, 
İsrail Başkonsolosu Efraim Eldrom'un öldü
rülmesi karşısında Hükümetin bazı diplo
matik faaliyetlerine devamı edip etmeyece
ğine dair soru- önergesi ve Barbakan Nihat 
Erim'in yazdı cevabı (7/561) 668 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Saraçoğlu mahallesindeki Devlete ait 'ko-
nutüarm kullanış şeklîne dair Başbakan
dan yazılı sorusu (7/628) 240 

Bayındırlık Bakanından 

— Amasya Milletvekili Vehhi Meşhur' 
un, köy okullarına hademe kadrosu verîl-
mtsine daîr sora önergesi Bayındırlık Ba^ 
kanı, Turgut Y. Gülez ve Millî Eğitini Ba
kam Şinasi Orel'in yazıttı eevalbı (7/424) 656: 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
in, Aydın'anağh Çime ilçesini Karpuzlu bu-, 
cağına bağlayan yolun asfaltlanmasına dair 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Sayfa 
»:>ra Önergesi Ve Bayındırlık Bakam Cahit 
Karakaş'ın yazılı covabıı (7/346) 44P 

— •Burdiiit" MiMctvekiU Mehmet ösbey' 
iıı, MÎUî Eğitim Bakanlığına bağlı okully-
ı:m ok inşaat ve tamiratlarımın tatil ayla-
ı uluda yapılmasına dair şom önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı Turgut Y. Gül ez ve Millî 
Eğitim Bakam Şinasi- Oi'ePm y<vs.:h revnp-
lan (7/424) 053:(Î5C 

— Trabz-aı Milletvekili Ahmet gerici-' 
in, Çaykara - UzungÖl dıuıeboyn yolu g-ît» 
zcvgâlımm yapaınana dair soru önergesi vo 
Bayındırlık Bakanı Cahit KarakaşVıı yazıl J 
cevabı (7/521) 457 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Güll
erin, Zonguldak'ı diğer illeıo bağlayan yol
ların yapımıma dair sora İJnergcsi vo Ba
yındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ııı yazılı.1 

oerabı (7/539) 660;6G1 
— Zonguldak MiBctveldiîi Ahmet Gün-

er'in, Zonguldak iline bağlı Karabük - Ye
nice yolunun halen yapılmayış sebebine da
ir sora'önergesi ve Baymdırlık Baltanı1 Ca
hit Karakaş'ın yazılı cevabı (7/356) 448:450 

Çalışma Bakanından 

—Amasya MMetvekÜî Kazım Ulusoy'-
un, askerlik görevini ifa edenken yaptığı 
trafik kazası sonucunda tazminat Ödeıme-
ye mahkûm olan bîr şahsın yurt dışına iş
çi olarak gitmesinin mümkün olup olmadı
ğına dair soru Önergesi ve Çalışma Baka
nı Atilâ Sav*ın yazılı cevabı (7/546) 459:461 

— Amasya MBletvekâii Vehbi Meşhur'-
ıın, Almanya'da turist âşçd oîlarak bulunan 
vatandaşlarımıza dair sora önergesi ve 
Çalışma Bakanı Atilâ Sav'm yazıih cevabı 
(7/571) 670:672 

— Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, 
1971 yılında dış memleketlere gönderile
cek ilsçi miktarı ve gönderifoue usullerine 
dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ati
lâ JSav'ın yazılı cevabı (7/531) 659-660 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak ilinde kurulan hastane 
ve 23 Temmuz 1923'te 2608 sayılı Karar
name ile hizmete başlayan Amele BftrMği-
nin çalışmalarına dair Çalışma Bakanın
dan yazılı sorusu (7/625) 113 

Sayfa 
Devlet Bakanmdan 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünce 
bir şahsa açılan krediye ve satınalman ar
saya dair Devlet Bakanından yazılı soru
su (7/624) 64 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye Vakıflar Banfcası Genel Müdür-
lüünce alman mefruşat ve merkez şubesin
ce bir şahsa açılan krediye dair Devlet Ba
kanından yazılı sorusu (7/627) 239 

Dışişleri Balkanından 
— Adana Milletvekili Kemal iSatır'm, 

bir Rus uçağını Trabzon'a kaçıran kim-
seiDerin iadesine dair soru önergesi ve Ada
let Bakanı İsmail Arar ve Dışişleri Bakanı 
Osman Olcay'ın yazıih cevaplan (7/343) 445; 

448 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından 

— Amasya- Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya ili merkez ilçeye bağlı ba
zı köylerde yapılan sulama nedeniyle köy
lülerin borçlarına dair sora önergesi! ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan 
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/581) 672:674 

İçişleri Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Basım Cinis-
H'nin, bir gazete haberinin doğru olup ol
madığına dair İçişleri' Bakanından yazılı 
sorusu (7/635) 277 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ti özöl İdare Müdürlüğü Mahalli 
tdare Kontrol Kurulu Başkanlığına ge
tirilen şahsa dair soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Hamdi ömeroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/528) 457:458 

— Kars Milletvekilli Kemal Okyay^n, 
Ardahan kazası Emniyet Komiserinin yap
tığı iddia edilen hukuk dışı davranışlara 
dair, İçişleri Bakanından yazılı sorusu 
f(7/639) . . 464 

— Tekirdağ Milletvekilli Yılmaz. Al
paslan'ım, İçişleri Bakanı'nın talebe, köy
lü ve işçi hadiseleri karşısındaki tutumuna 
dair soru önergesi ve îçişleni Bakanı 
Hamdi ömeroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/374) 653:655 
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Sayfa 

Koy İdleri Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Süley

man Mutki'min, köy yollarının yapımı ve 
onanını için halktan toplanan paralara 
dari soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı 
Cevd-et Aykaıı'm yazılı cevabı (7/511) 454:455 

— Amasya Milletvekili Vehbi Me§-
hur'un, Amasya Merkez ilçesi Saz köyü
nün içme suyu ihtiyacının ne zaman gi
derileceğinle dair soru önergesi ve Köy 
İğleri Bakanı Cevdet Aykatı'ın yazılı ce
vabı 7/567) 668:669 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Söke ilçesi Sofular köyünün için
de bulunduğu geçim sıkıntısına ne gibi 
çareler düşünüldüğüne dair soru önergesi 
ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan'rn ya
zılı cevabı '(7/551) 662 

— Çanakkale MüMetveMli Mustafa Ça-
lıkoğlu'nun, Çanakkale YSE Müdürlü
ğünde Bakanlık müfettişlerinin görevle
rini kötüye kullandıkları İddiasına dair 
Köy İş im Bakanından yazılı sorusu 
(7/634) 277 

— İstanbul Milletvekili Reşit "Ülker'in 
İstanbul ili Şile ilçesinin Yeşilçay (Ağva) 
bucağının elektrik işinin geciktirilme ne
denine dair Köy İşleri Bakanından yazılı 
sorusu (7/636) 318 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet G/ü-
ner'in, Zonguldak ilinin köy • pazaryeri -
bucak ve ilçelerinden geçen yolların as
faltlanmasına dair soru önergesi ve Köy 

'İşleri Bakanı Cevdet Aykan'ın yazılı ce
vabı (7/534) 461:462 

Malıya Bakanından 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Devlete ait lojmanlara dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Er-
gin'in yazılı cevabı. (7/586) 676:677 

Millî Eğitim Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Sü

leyman Mutki'min, İsparta Yalvaç ilçesi 
Yukarı Kaşıkara köyünün ilkouî ihtiyacı
na dair Millî Eğitim Bakanından yazılı 
sorusu (7/629) 240 

Sayfa 
— Afyon Karahisar Milletvekili Sü

leyman Mutlu'ııun, Millî Eğitim Bakanlı
ğı tarafından yayımlanan Türk Ansiklo
pedisinin ve diğer eserlerin hazırlanış ve 
satış işlemlerine dair soru Önergesi ve 
Mîllî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı 
cevabı (7/529) 458:459 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, köy okullarına hademe kadrosu 
verilmesine dair soru önergesi Bayındırlık 
Bakanı, Turgut Y. Gülez vc Millî Eğitim 
Bakanı Şkıasi Orel'in yazılı tevabi (7/424) 

656:657 
— Amasya Milletvekili Vehbi Meş-

hur'un, orta dereceli okullardaki kadro, 
Öğretmen, ders araç ve gereç yetersizliği
ne dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı (7/471} 

450:452 
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-

maz'm, her sene yurt dışına, öğrenim yap
mak için gönderilen lise mezunu gençlerin 
bu sene gönderilmeme sebebi ve bu kara
rın değişip değişmeyeceğine dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakam Şinasi örel' 
in yazılı cevabı (1/552) 663:666 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Yenipazar ilçesine bağlı Direcik 
Köy öğretmeninin Atatürk'ü anma töre
ninde yapmış olduğu konuşmaya dair so
ru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
Orel'in yazılı cevabı (7/474) 452:453 

— Burdur Milletvekili Mehmet Üzbey' 
in, MİUÎ Eğitim Bakanlığına bağlı okulla
rın ek inşaat ve tamiratlarının tatül ayla
rında yapılmasına dair soru • önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Turgut Y. Gülez ve 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı 
cevaplan (7/424) 655:656 

— Kars Milletvekili Turgut Artaç'm 
Kars iline bağlı Digor ilçesi köylerine okul 
yaptırılmasına dair soru önergesi ve MElî 
Eğitim Bakanı Şinasi. Orel'in yazılı ce
vabı (7/495) 657:659 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
Kocaeli'nde açılması tasarlanan iktisadî 
ve ticarî ilimler akademisine dair Millî 
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/630)' 
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Sayfa 
— Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-

tan'ın, Arapkir ilçesine lise ağılıp açılma
yacağına dair Millî Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (7/632) 277 

—• Maraş. Milletvekili 1 Nejat Çuha
dar'in, Maraş'a bağlı Oruç Pınar köyünde 
bir ortaokul yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine, dair sora önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı • 
(7/485) 

— Uşak Milletvekili Âdil Turau'm, li
se ve dengi okul mezunu gençlerin; fark 
sınavı verer&k ilkokul öğretmeni oh;-'a hak
kında tekrar verilip verilmeyeceğine dair 
Önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
OrcTin yazdı cevabı (7/505) 667:668 

Mîllî Savunma Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nm, Ankara'nın, Sümer mahalle
sinde mukim bir şaîsın. İstiklâl Madalyası 
almak için yaptığı müracaata dair Millî 
Savunma Bakanından yazılı soruşa (7/640) 404 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaea'nm, Er::nrxiiru ili Ovacık bucağın
dan bir şahsa İstiklâl Madalyası verilip 
verilmediğine dair Millî Savunma Baka
nından yazılı dorusu (7/622) 3 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaea'nm, Erzurum iü Pasinler ilçesi 
Esenderc köyünden bir isalısın İstiklâl 
Madalyası almak için yaptığı 'müracaata 
dair, Millî .Savunma Bakanından yasılı' 
sorusu (7/04.1) 464 

Orman Bakanından 

—• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzw-
ner'in, Trabzon bölgesinde bir orman sa
nayiinin kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Orman Bakanından va
zıh sorusu (7/6,11) 240 

Sağlık vo Sosyal Yardım Bakanuısüan 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
un, Amasya, ilin* bir doğum evinin ne za-
•man yapılacağına dair som önergorû ye 
Sağlık ve Sosyal Yaranı Bakanı Türkan. 
Akyol'un, yazılı cevabı (7/503) 6G9:G70 

Sayfa 
— Amasya Milletvekili Yehbi Meşhur' 

un, Devlet hastanelerinde görevli persone
lin görevlerini kötüye kullandıkları iddi
asına dair soru Önergesi ve Saflık ve Sos
yal Yardım Bakanı Türkân Akyol'un, ya- . 
zıh-cevabı (7/5135) 675:676 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nnı, 
Önel hastanelerin de vle-t! eşti ilmesine dair 
Başbakan ve Saflık ve Sosyal Yardım ba-
kaularmdan yazılı sorusaı (7/023) 04 

Sanayi Balkanından 
— A.^ahya Milletvekili Ychbi M^hur ' 

im, A.'.ıasya'uuı GöjMÜet-k ve Ta?;Ov:ı lise
lerindeki esnafın kıvdi iınkfimna dair so
ra önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakam 
Ayhan Çiliîtgiroğiu'nuu yazılı cevabı 
(7/572) G72 

— Konya Milletvekili Vefa Tsnm-'ın, 
bakır fiy::t!a'-:;ım ueı-zlatıhrasma dair'su
ru önergesi ve 'Sanayi ve Ticaret Bakam 
Aylvva Çl!l:;;îi;'-.)jSırn"n y asılı ' eıvabî 

;(7/4.42) - 4 5 0 
— Sakarya Milletvekili Barbaros Boz-

tcpe'n'n, Türkiye Halk Bankası te-ıkÜîîlm-
da yapdau yolsuzluklara dair Sanayi ve 
Tİearet B a k a n d a n ya:-:ı!ı sonısu (7/G2Ü) 239 

— Z-.r^ddnfc ^Il.Üe'vt'ki'i A1:.;:^ (Kı-
ııcr'la, Ç^nla&ıı Ekktr ik S:mtraîin-!c k >i- • • 
ln-ııl.'tn ynk'-'a ve II'nüT-öm; Aîer; ' Tı:vî;i 
Fabril:-"'."! r,\c"S'" pkı rı Mral'muan kıııvbvı 
Ekr,n">!:ia;i!n y-ptı;^ anti'şlara dair s;>rn 
önerir;! Vj fİT'.ay! ve Ticaret Bakanı Ay- • 
hnıı Q'Vı--\vo"}-x^\u yazıtı cevabı (7/5'Ki) ' 45fi: 

457 
Tarrrr? B^aıim-rlaîi 

— Anasya Miîl^vckllİ Ychbi Mcş-
hrr 'un, Kıraat odtdaıımn r;iaKı;ı.ı dıîv r->ı-
ru önergesi ve .Tarım Bakanı M. Orhan 
-Di'kır.tn'in yapılı cevabı (7,-ül-2) C74:f>75 

Ulagtırsaa 3cJıanî2id?.n 
— İstanbul Mllletvı-kilİ Reşit Ülker' 

İn, Haydarpaşa'dan kalkan Do";u ekspresi
ne, uhvara ihtiyac-ıu kf.r";ıhyahilıncRÎ irdtı 
ek E?f-?r yapMrıbuasma dair Ulaştırma Ba
kanından y;v.]b sorusu (7/G-Î7) olS 

— İs-nnbrl Mldctvckdi EöTt Ül^v'ln, 
ydbk tek-!>n ferr ' leınv'i V p ' r n ta'-TÎmc 
d; îr som e'ie-'^cr ve Ula'i'!'n,!'.i!i Bakanı 
Halûk Ank'm yaaılj cevabı (7/497) 453:454 
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TASAKILAK 

Sayfa 
— C54 sayılı Toplum Zabıtası kurulma

sı halikımla Kanunun 1 ve 3 neü ıııaddelo-
riııîıı değiştirilmesine dair kanun tasansı 
(1/78) 200:201 

— Asayişe müessir bazı fiillerin önUm-
mesi hakkında kanun tasamı (1/S9) 201:202, 

294:315,330,000 
—Bazı Tekel maddîleri fiyatlarına ya

pılan zamlardan elde cdile-n hasılatın T. O. 
Merkez Bankasında açılacak bir Deprem 
fonu hesabında tophmmarjn'io dair kanun 
tasarısı (1/500) 277 

— 5434 saydı Türkiye Cumhurlydi 
Emekli -Sandığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler ckj.'eıımeslne ve bu kamın ile- di
ğer kanunların bazı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair kamın tasarısı (1/433) 200,240, 

279:204 
— 5 . 9 . 1803 tarihli ve. 02G sayılı Ka

nunun geçici 1 Kci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı (1/006) 000; 

+> * f> 

— .1371 yılı Bütçe Karnimi ile bu kamı
na bağlı cetvellerde dejijikiik yapdıne.fa 
hakkında katuııı tasansı (.1/4LÎ9) 362,508 :543, 

' 550,555^7 :(it)D 
— 1071 yılı Bütçe Kanununa br.Jlı cet

vellerde değişildik yap:iüiası hakkında ka
nını tas: an sı (3/5 r£) 0515 

— 1971 yılı Büiçe Kanununa bağlı eet-
vellerd:; değişiklik yapılması ve ha kanu
na. iki ek ıtıa;!de eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/499) 2-10 

~ 1204 sayılı hayvanların sağlık rabı
tası hakkında Kandının 22, 46 ve- 48 nci 
maddelerin; tadil eden 1775 sayılı Kamı
mın I. nci maddesinin değiştirilmesine- da i" 
kanım tasansı (Ü/48!) 27fi :27U 

— Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da, hir ünivprrvito kurulması hakkında 
kanun tasan?,! (J/485) 405 

— Devlet Arşivleri Gendi MüdünMğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanını ta
sarısı (1/506) 

— Devlet Su Lşlcrâ Genel Müdürlüğü 
1071 yuh Bütçe Kanununa bağlı cetveller-

062 

Sayfa 
de değişiklük yapılması hakkmda kanun 
tasansı (1/498) 240 

—- 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
87 ve 88 nci maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı (1/504) 277 

— Genel muhasebe kanunu tasarısı 
(1/339) 203 

— Harb okulları kanunu tasarısı 
(1/160) 556:596,617:018 

— istanbul Teknik üniversitesi 1971 
yılı Bütee Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/4.96) 202 

(1/502) 277 
(1/507) 552 
— İzmir İktisadî ve Ticarî İlimler Aka

demisinin, «İktisadî ve Ticarî Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine 
katılması hakkındaki 1171 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesine bâzı fıkrailar üe 
Ege Üniversitesi' kuruluşu hakkındaki 
0505 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısı (1/503) 277 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasan
sı (1/501) 277 

— Koy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkmda kanun tasansı (1/310) 42:43, 

204:230,608 
— MMet Meclisi İdare Amirlerinin 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında, kanun tasarısı 5,48:51 

— Millî Eğit in Bakanlığına bağlı ilk 
ve orta dereecfri ofcııfllarda okutulacak 
dei's kitapları hakkında 'kanun tasarısı 
(1/497) 

— Noterlik kanunu tasansı (1/92) 
— 17 Ocak 1963 tarih ve 144. sayıJı 

IVuş hizaıetfcri tazminat Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Ni
san 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun ge
çici 2 nci maddesinin son fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/384) 

202 

232 

278 
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Sayfa 
— Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (1/487) 553,619:620,680:681 

— 31 . 7 • 1970 gün ve 1322 sayılı 
Genel Kadro Kanununa ekli (2) sayılı 
cetvelin kaldırılarak yerine bu karnına ek
li (2) sayılı cetvelin konulması hakkında 
kanun tasarısı (1/445) 543:546 

— özel yüksek okul örenealerinin Öğ
renimlerine devaım edebilmeleri için açıla
cak resmî yüksek okullar hakkında kanun 
tasarısı (1/483) 203,342 =360,366 =402,469 =507, 

517 =537,548 =549,555,601 =604 

— Petrol Dairesi Başkamiığı 1971 yıîı 
Bütçe Jfanunıma bağl* cetvıeOlerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasalı
sı (1/495) 202 

— Serbest Meslek toplumsal güvenlik 
kurumu kanunu tasarısı (1/490) 405,546:547, 

620:653 
— Türk Ceza Kanununun bazı madde

ler inin değiştirilmesi ve bazı maddelerine 
fıkralar eklenmesine dadr kanun tasarısı 
(1/494) 154,608 

— Türk Deniz Yollan İşletmesi ka
nunu tasarısı (1/482) 616 

— Türkiye ile Avrupa Ekonomik top
luluğu arasında bir ortakflu'k yaratan an
laşmaya ekli «Geçici Protokol» ün birin
ci maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 tari-

Sayfa 
hinde Brüksel'de imzalanmış olan katına 
protokol ve ekleri ile malî protokol, Av
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetkii ala
nına giren maddelerle iKgili anlaşma ve 
son senet'in onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı (1/406) 114=147, 

157 =196,199 =200,204,233:236 

— Türkiye İnşaat ve Tesisat Mü-
taahhitleri Odaları BirKği kanun tasarısı 
(1/270) 329=330 

i — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarüsı (1/493) 154 

— 3829 sayılı Devlet Konservatuvan 
hakkında Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı (1/469) 196=198 

j — Van Gölünün İnletmesinin Türkiye. 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme
si Genel Müdürlüğüne devri ve bu Gıenel 
Müdürlükçe işletilmesi hakmda kanun 
tasarısı (1/492) 3 

— 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
na iki .madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı (1/150) 203 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/479) 5,52:55 

— Yüksek okul Öğrencilerinin Öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açıla
cak resmî yüksek okullar hakkında ka
nun tasarısı (1/483) 414:445 

TEKLİFLER 

— Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, TÜrk Ceza Kanununun 426 neı 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
(2/456) 

— Afyon Milletvekili Haindi Hamam-
eıoğlu'.nun, Emekli işçi veya dul ve yetim
lerine avans verilmesi hakkındafki kanun 
teklifi .(2/541) 

— Ankara MilletvekuE Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 1086 
sayıflı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 8 ncî maddesinin 1 nci fıkrasının 

240 

240 

değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/539) 

— Ankara Milletvekili Şiııasi özdenoğ-
lıı ve 14 arkadaşının, 657 sayılı Devlet me
murları Kanununun 146 neı madde&İne 
hir fıkra efkfenntıesi hakkındaki kanun 
teklifi (2/542) 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaÖv'-
ün, «Taban fiyat kanun teklifi» (2/543) 

154 

277 

277, 
413 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, Esnaf ve Sanatkârlar iSosyaü Sigorta
lar kanunu teklifi (2/13) 405,546=547,620=653 
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Sayfa 
— Bursa Milletvekilli Kasım önadım'-

Tieaıî işletme relmi kanunu teklifi (2/17) 553, 
618:619 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ile Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Siyasî Partiler Kanununun 74 ncü madde
sinin yeniden düzenlenmesine dair kanun 
teklifi (2/540) 203:204 

— Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirle-
rinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretld cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında 'kanun teklifi (2/544) 277 

— Cumhuriyet eiSnatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı Ihtüjyat 
zâbüti ve ihtiyat askerî memurları Kanu
nunun 8 nci maddesinin (E) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/281) 405 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, ellerinde sağlık 
muayene üişi buîlunmayan İstiklâl Madal
yalı muharip gazilerle diğer bütün muha
rip gazilere Millî Savunma Bakanlığınca 
sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/301) 3 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi özer'in, Konya Milletvekili İh
san Kabadayı ve Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalının, Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi Saffet Ural'ııı, .Samsun Mil
letvekili İlyas Kılıç'm ve Sakarya Mil
letvekili Yaşar BirUn 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı mad
delerine fıkralar eklenmesi hakkında ka
nun teklifleri' (2/10, 2/128, 2/243, 2/335, 
2/336) 5,52:55 

— Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi İsa 
Bingöl ve 12 arkadaşının, hayvan sağlığı 
memurlarının unvanlarının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/547) 553 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec-
K<n îdare Amirlerinin, 1971 malî yılı Bütçe 
Kurumuna bağlı (A/l) işaretli cetvellerde 
d.p&işiMik yapılması hakkında kanun tek
lif» (9/S48) 608 

— Elâzığ Milletvekili Hayretin Hana-
{ŞftSi'ııın, vatani hizmet bölümünden özel 
kr.nunlarma göre adlarına ayrı ayrı aylık 

Sayfa 
bağlanmış bulunanların aylıklarının yüz-
fle yüz oranında artırılmasına dair kanun 
teklifi (2/537) 64 

— 'Gümüşüne Milletvekili Nurettin öz-
demir ve 44 arkadaşının, Türk Kanunu 
Medenisinin birinci kitabının ikinci babı 
üçüncü faslının değiştirilmesi. Bu kanuna 
bazı madde ve fıkralar eklenmesi, bazı va
kıfların vergi muafiyetinden faydalandı
rılması hakkındaki 903 sayılı Kanunun 2 
nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun teklifi (2/538) ' 64 

-Harp okulları kanunu tasarısı ile Is-
.anbul Milletvekili Ilhami Sanear ve 15 ar

kadaşının, Harp okulları kanunu teklifi 
VÜ/142) 556:596,617:Glt, 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
1076 sayılı. İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as
kerî memurları Kanununun 29 ncu madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun tek
lifi (2/534) 616 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
özel hastanelerin devletleştirilmesi hakkın
daki kanım teklifi (2/400) 511:513 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«özel öğretim kuruluşlarının devletleştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi» (2/397) 363: 

365 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

özel öğretim kurumları hakkındaki 625 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifi (2/398) 513:517 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifi (2/388)' 240 

— İstanbul Milletvekili t. Hakkı Tekill
erin, Türk Ceza Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bazı maddelerine 
fıkralar İlâvesine dair kanun teklifi 
(2/357) 608 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununa bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/22) 231,555:556 

— Konya Millevekili İhsan Kabadayı
nın, 1076 sayılı İhtiyat zabitleri ve ihtiyat 
askerî memurları Kanununun 29 ncu 
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Sayfa 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun teklifi (2/492) 329 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 5 arkadaşının, Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal ve 17 arkadaşının, İstan
bul, Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Cum
huriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca ve 5 arkadaşının, Cumhuriyet Se
natosu Malatya Üyesi Haindi Özerin aynı 
mahiyetteki kanun teklifleri (2/24, 2/8.1, 
2/209, 2/280, 2/420) 330:342 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
38 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünleri
nin taban fiyatlarının saptanması ve ilânı 
hakkında kanun teklifi (2/535) 73:74 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ütı, Erzincan ili Kemaliye ilçesinin Çaltı 
köyünden Haeı Osmanoğlu 1930 doğumlu 
Ali Demir'e vatanî hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkında kanun teklifi 
(2/549) 608 

— Millet Meclisi İdare Amirlerinin 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkmda 
kanun teklifi (2/546) 510 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı teakereisri 
— Anayasa Mahkemesi Başkanının yaş 

sının sebebiyle emekliye ayrılmasıyla 
açılan Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine 
yenisinin seçilmesine dair (3/598) 468 

— .1376 sayıh 1971 .yık Bütçe Kanunu
mun 27 nci maddesinin iptal edildiğine-
dair (3/590) 278 

—• 775 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin (b) bendi hükmünün iptal edildiğine 
dair (3/585) 113:114 

Başbakanlık tezkereleri 
'Çeşitli 

— Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
1970 yılı bilançosu ilo kâr ve zarar hesabı
nın sunulduğuna dair (3/600) 553 

ıCt-erivennû ı&teklari 

— Genel muhasebe kanunu tasarısının 
g-eri gönderilmesine dair (1/339, 3/587) 203 

Sayfa 
— Ordu İlilletvekili Ata Bodur'un, 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kamımıımıı 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bazı maddeler ve fıkralar eklenmesi
ne mütedair 2 . 3 . 1970 tarih ve 1239 sa
yılı Kamınım ikinci ek maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi (2/509) 555 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sa
yılı Kanunun 35 nci maddesi ile değiştiri
len 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 79 ucu mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/407) 608 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Ka
nunun 74 ııeii maddesinin yeniden düzen
lenmesine dair kanun teklifi (2/540) 203 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi (2/36) 5,42:56:59,76, 

108:109,114,148:151 
— 28 . 2 . 1971 gün ve 137G sayılı 1971 

yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkmda kanun teklifi (2/511) 5,44:47 

Öliümle-r 
— Bursa Milletvekili Ahmet Dallı'mu 

vefat ettiğine "dair (3/580) 4 

'ölıiıri cesaları 

— Artvin ili Borçka ilçesi, G-ilncşen 
köyünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilit 
13 ve sayfa 92 numarasında nüfus sicili
ne kayıtlı Eyüpoğlu Şadiye'dien doğma 
23 . 6 . 1948 doğumlu Adil Kalfa'mn, 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/584) 154 

Yasama1 dbituıulmazîıkları 

— Antalya Milletvekili ihsan AtaûV 
ün, yasama doku mil in azlığın m kaldırıl
ması hakkında (3/588) - 277:278 

— Elâzığ Milletvekili Samct GiiMoğan' 
'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/592) 362 

TEZKERELER 



Sayfa 
— ICıyson Milletvekili Turhan Feyzi-

oğlu'ıura, yflss.nıa dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (5/582) 

—• KutyaSİilletvcldiİ Nee-inısttin Krba-
kan'ın, yasamıa dokımuhıtazbğımn kaldı
rılma"! hakkımla 

(3/583) 
(3/599) 
— Mardin. Milletvekili Şevki Altın

dağ'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/589) 

— Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas' 
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/599) 

154 

154 
553 

278 

553 

BiitjE Eacıaa Kosaisyoan Bakanlığı 
t&feerelı&ri 

•—• 1!)71 yılı Elitle Kamunu İle bu kanu
na baj'lı cetvellerde dîğ.işikM'.k yapılması 
hakkında.kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raponına ılaiir (1/489) 302,538:513, 

550,555,507 :G0O 
— millet M-eelisi İdare Aımrlcı-iııisi 

1 fîTl yıVı IUitoa Kanununa bağlı (A/ l ) 
i'ia^etli cetvelde değişiklik yapılması hak
kımla kanım tasarısı ve Bütçe Karma K:>-
nrkyonu.^ raporuna dair 5:.48:51 

— OtTiaışı G-cıvH Müdürlüğü 1571 y:lı 
Bi'ttç-! Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik ynınVîiîiKi hakkında kanım tar>arwı 
ve Bıit.ec Karıııa KonDİsyonıı raporuna dnir 
(1/487) 553,619:62(M}M>:BS1 

— 31 •. 7 . 1970 gün ve 1322 saydı (h-
ne! Kadro Kanununa ekıM (2) sayılı cetve
lin kaldırılarak yerine bu kanuna ekli (2) 
sayılı cetvelin konulması hakkında kanını 
tat;a.-,ifsı ve Jîiiteo Karma Komisyonu ra
poruna dair (1/445) 543:546 

Cu^lniT*>a^anl?ğı t&z'îsr'sbri 
— Kültür iîjl-"iî'itıin Millî Eğitini îîa-

kanl'ğmdan ayrılarak yeni kunılaeak 
KüHür Bakanlığınca yürütülmesine dair 
(3/593) 413 

—• "Vazife ila yurt dışına giden Dışiş
leri Bakam Osman Olcay'a Devtet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş/m 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne da
ir (3/581) 73 

Sayfa 
— 7126 sayılı Sivil Savunma Kaııu-

•ur-a iki madde eklenmesine dair kanun 
t vı 'sı hakkında (1/150) 203 

..— Yeni kurulan Kültür Bakanlığına 
'"s'. 13. M. M. dî-jindan Talât Hal'man'm 
atanmasının uygun görüldüğüne dair 
(3/594) 413 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
teskereleri 

- G54 sayılı Toplun» Zabıtası kurul-
: vi'!1 hakkında Kanunun 1 ve 3 neü mad-
«Ir-ı'erli-in değiştirilmesine dair kanun ta-
r,w\ hakkında (1/78) 230:231 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
T-V.ıobYı Sandığı Kanununa ek vs geçici 
rır.dd"ler eklenmesine ve bu kamın ile di-
ğor kanunların bazı hükümîerhiin kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/438) 240,279:294 

— 1571 yılı Bütçe Kanının ile bu ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raponma dair (1/489) 302,533: 

543,550,555,597:000 
— Bursa Milletvekili Kasım Önadım* 

m, Ticarî işletme Rehn4 kanunu teklifi 
ha'kkmda (2/17) 553,618:619 

— Kastamonu Milletvekili Sabrı Kes
kin ve 2 arkadaşının, C831 sayılı Orman 
Kanununa bir madde eldıenraeMnc dair ka
nun teklifi hakkında (2/22) 231,555:556 

— Millet Meclisi idare Amirlerinin 
1971 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kımda kanun tasarısı ye Bütçe Karma İKo-
m.i,'-;yonu raporuna dair (2/517) 5,48:51 

— 0:iiiıa-ıı Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe tKanumma bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanım tasarısı 
hakkında (1/487) 553,619:62O,G80:G81 

— 31 . 7 . 1970 gün ve 1322 sayılı Ge
nel Kadro Kanunuma ekli (2) sayılı cetve
lin kaldırılarak yerine bu kanuna ekli (2) 
îM-yılı ce.fvr-lin konulması hakkında kanım 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair (J/445) 543:546 



„ 24 — 
Sayfa 

Meclis Araştırma, Komisyonu Başkanlığı 
teskereleri 

— 10/5 esas sayılı Araştırma Komjsyo-
mu Başkanlığının, komisyonun görev süre
sinin bitimi taııüıinKİen itibaren üç ay dalıa 
uzatılniiasma dair tezkeresi (10/5, 3/586) 74 

— Sağlık kuruluşları Meclis Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin 15 . 6 . 1971 tarihinden 
itibaren 3 ay daha uzatılmasına dair tez
keresi (10/3, 3/593) 363 

(Millet Meclisi, (Başkanlığı ıtıMsfceıreletri 

— Bir toplantı yılı işinde iki aydan 
fazla izin alan Afyon Milletvekili Şevki 
Güler'e ödeneğinin verüm-e&nıe dair 
(3/506) 467:468 

— Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesine tlair (3/597) 466:467 

Sayfa 
Sanayi ve Ticaret Komisyonu BaşkaaıJığı 

ıtcsfcemsi 
— 1/482 esas numaralı kanun tasaneu-

ıım, 440 sayılı 'Kanuna taibi müesseselerin 
kuruluş ve teşkilât kanunlarını görüşmek 
üzere kurulan G-eçici Koımisyonıa havaleli
ne dair (1/482, 3/603) 616 

Taran Komisyonu Başkanlığı ıteztosrsasi 

— 1/481 esas sayılı tasammm, Veteri
ner Sağlık Zabıtası kanun tasa,nsını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komjisyona 
•havale edilmesine dair .(1/48.1, 3/591) 278: 

.279 

Ulaştırma Koaisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— Antalya Milletvekili İhsan lAtaöv'üıı 
taban fiyat kanunu teklifinin, aynı konu
daki kanun tekliflerini görüşmek üzere 
kurulan G-eçiei 'Komisyona havale edil
mesine dair (2/543, 3/595) 413 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
25 . 6 , 1971 tarihli 120 nci 

ait tutanak özeti 
28 . 6 . 1971 tarihli 121 „nei 

ait tutanak özeti 
30 . 6 . 1971 tarihli 122 nci 

ait tutanak özeti 
1 . 7 . 1971 tarihli 123 neü 

ait tutanak özeti 
2 . 7 . 1971 tarihli 124 neü 

ait tutanak özeti 
5 . 7 . 1971 tarihli 125 nci 

ait tutanak Özeti 
7 . 7 . 1971 tarihli 126 nci 

ait tutanak özeti 

Birleşime 
2 

Birleşime 
64 

Birleşime 
112:113 

Birleşime 
154 

Birlerime 
202 

Birleşime 
239:240 

Birleşime 
276:277 

YOKLAJ 

8 . 7 . 1971 tarihli 127 nei 
ait tutanak özeti 

9 . 7 . 1971 tarihli 128 nci 
ait tutanak özeti 

12 . 7 . 1971 tarihli 129 ncu 
ait tutanak özeti 

14 . 7 . 1971 tarihli 130 ncu 
ait tutanak özeti 

15 . 7 . 1971 tarihli 131 nci 
ait tutanak Özeti 

16 . 7 . 1971 tarihli 132 nci 
ait tutanak özeti 

19 . 7 . 1971 tarihli 133 ncü 
ait tutanak özeti 

TALAR 

Cilt Sayfa 

Birleşime 

Birleşime 

Birleşime 

Birleşime 

Birleşime 

Birleşime 

Birleşime 

318 
362 

405 

464 

510 

552 
608 

15 203, 
241,278,319,363,406,465,511 



Söz alanlar 

«Soyadları alfabetik sırasına göre» 

A 
Sayfa 

Hüseyin Abbas (Tokat) - Türkiye 
ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaklık yaratan Anlaşmaya ekli 
«Geçici Protokolün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brük
sel'de imzalanmış olan Katma Proto
kol ve ekleri ile Malî Protokol, Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanına 
giren maddelerle ilgili anlaşma ve son se-
netin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 189:192 

tlnan Açıkalın (Denizli) - Haşhaş eki
minin tüm olarak önlenmesiyle ilgili Hü
kümet .kararı hakkında gündem dışı de
meci 70 ;71 

— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan An
laşmaya ekli «Geçici Protokal»1 ün birinci 
maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 tarihinde 
Brüksel'de imzalanmış olan Katma Proto
kol ve ekleri ile Malî Protokol, Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanına 
giren maddelerle ilgili anlaşma ve son se-
netin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 192:194 

Cevdet Akçalı (Adana) - îçel Milletve
kili Celâl Kargılı'nm, «özel öğretim kuru
luşlarının devletleştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi» nin, İçtüzüğün 3G ncı madde
sine göre gündeme alınmasına dadr öner
gesi münasebetiyle 365 

Kenen Mümtaz Akışık (Bitlis) - Asa
yişe müessir bazı fiillerin önlenmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 312:315, 

296:301 
— Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok

tay'ın Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimi
zin kalkındırılması ve yaşama seviyesinin 

Sayfa 
yükseltilmesi için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek maksadıyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 92 =93,102:106 

Hüsamettin Akmumcu (İsparta) - Tür
kiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaklık yaratan Anlaşmaya ekli 
«Geçici Protokolün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brük
sel'de imzalanmış oîan Katma Proto
kol ve ekleri ile Malî Protokol, Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanına 
giren maddelerle ilgili anlaşma ve son se-
netin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 161:165 

Envar Akova, (Sivas) - Sivas ilinin ik
tisadî, sınaî ve kültürel önemli bazı sorun
larına dair gündem dışı demeci 613 :G14 

Hasan Basri Albayrak '(Bize) • Siirt 
Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın, Doğu 
ve Güney - Doğu bölgelerimizin kalkındı
rılması ve yaşama seviyesinin yükseltilme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et* 
mek maksadıyle bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi münasebetiyle 95:96 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, Ma
liye, Tarım ve Plan komisyonlarından se
çilen 4'er üyeden kurulu 12 numaralı Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 9-10,16 

Mehmet İsmet Angı (Eskişehir) - Köy 
İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 227:229 

İsmail Arar (Adalet Bakanı), (îstan-
bnl) - Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
geçen birleşimde parlamanterlerin yasama 
dokunulmazlığı ile ilgili konuşmasına ce
vabı 3:4 



1 " • ' • ' ' ' • ' i 
Mehmet Ardantürk (Tr&bzcn) -5.9.103;) ı * tarihli ve 320 sayılı Kanunun fi'erioi 1 ııei i 

maddesinin değişti rih nesi hitkkm.'kı ksnuıı \ 
tasan KI ile Konya. SIiiJclvclcili İiı::au Kr,l;a- \ 
dayı ve 5 arkadaşının, Snkarya I; li 11 et ve bi
li Hayrettin Uysal, ve 17 arkadır-;] îıiıı, İs
tanbul Mili CVL vekili Hüseyin Dolun 'rai, 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyeni Hüse-
yitı Atma en. ve 5 arkadaşının, Crmh;:rr et 
Senatosu Malaiya. Üyeni Kaindi ö".or':ı 
aynı mahiyetteki kanıştı teklifleri ve S/ııli- i 
ye, Millî Eğitim ve Plan koalisyonları ra
porları münasebetiyle 324 

- — Harp okulları kanunu tasama ile 
İstanbul Milletvekili ilhami Sar.car ve 15 
arkadaşının, harp okulları kanunu teklifi 
ve Millî Savunma, Maliye ve Plan kondis
yonlarından. seçilen 5'ev üyeden kurulu £2 
Numaralı Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 531 

— Özel yüksek oka! öğrencilerini! öğ
renimlerine devam edebilmeleri ifda aeı.la- I 
cak resmî yüksek okullar hakkımla kanını 
tasarısı ve Millî Eğilim ve Plan komisyon- I 
l an raporları münasebetiyle 345:318 j 

— 0829 sayılı Devlet Korıservatııvari [ 
hakkında Kanuna bir madde eklenmesine • 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 197:198 

Şsvkst Âübıızoğ™ (IŞslîigefeir) - Asa
yişe müessir bazı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

303:307,308. 

Ea.nli;aî!:&UİJ!. Aratay (Lır.-r) - î'-lor-
best meslek Toplumsal Güvenlik Ku
rumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletve
kili Kasım Önadı m'm, Esnaf ve Sanatkâr
lar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve 4 
numaralı Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 624 ÎG25,62S :Ö23;G32,S39; 

•640y643 :;6-i9 ] 
•—• Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 

ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletm-elcıi : 
Kurumu kamunu teklifi ve Ticaret, Mali- j 
ye, Tarım ve Plan komisyonlarından scei- î 
ltn 4'cr üyeden kurulu 12 mımara-tı Ge- \ 
cici Komisyon raporu münase'bctiyle 

10,16:17,22,30:31,38 

Huufa 
i'mv. At^k'v • (Antalya) - özel 

\ Lik:;ek Oku-İ öğreueüeiirjiii öğ'ren imlerin e 
•(bvauı üd<o;>n;ı><;ic?ı-i iein aedaeak resmî 
yı'.fe'.dt »kollar halikında ka ı̂um tasarısı 
ve ZIA)*. Lği^m ve Plan Ui'mlsyenları ra-
p.!;l;v:-ı laüiii^beiiyle 372:374,370 

'iiıî-;--". ";kvğaH. A-7^a:^11 (iTayssri) -
i> .'! . .! ..'-,) tivikii ve rü'i sayılı Kanunun 
?<:v-jr-i i ;!•' mıuklesİuin deriştirilmek hak
kınca :.L\:V> Esansı İle Kimya Milletve
kili ''•':-.•-. k:Vu]ayı ve 5 ii3;ît;u'Ln3]tnıiı, Ka
llavi'.". '-•.i'!,..-:..-^kili Uayre;,tln Uysal ve 17 
arV.::la; r. :•. p^sı.'bul Mrle-vekili ilikleyin 
•>oh;a";: \ Cumhuriyet Senatosu Denizli 
sTy;;:-ıi İTü:oyln Atmaca ve 5 • arkadaşının 
(k: ••'Tıu.-.i.'/̂ t Seıaa:;;cıı Malatya Üye d 
lîy.i-.'i Czcr'ki. aynı ıpahlyelteki kanun 
t-nkM^ -i v:.- Mslkye, Millî Eğitim ve Plan 
k;!:v\iV-nk^-ı spor la r ı münasebetiyle 303': 

332, 330:337 
— - v ::;! Yîlksok Okul öğrencilerinin 

• ğ.:r;':"'d; :• şın deva sn edeb'knclm iein 
;ıe/';:e-k retınİ yüksek okullar hakkında 
kaimi ' ayr ıs ı ve 3Iİ1IÎ Kğitim ve Plan k:o-
niisyaılar] raporları münasebetiyle 499 

!£.!-.-:•:*. A'l Aykıv (iîianbal) .Tür
kiye î'e Avrupa Ekonomik Teplıvl uğu 
ii.'.jı^iîda îjli' orlakh'k yaratan anlaş, maya: 
rk'i «vîrtyui Protekob'İm birinci maddesi 
nya'inca 23 Kasım 1970 tarihînde Erük-
std'do hizalanmış olan katma protokol 
ve eklfs'i İle malî proto'koî, Avrupa Kömür 
ve (klik Trpln'rğu yetki alanına giren 
"laekk-k'rle îb-;ili anlatma ve son se-ıedlaı 
o'^aykııvnar'unn uyrun bulunduğuna dair 
!-:ai:un tn'-pnsı müııascketiylc 189 

_r".^v~::t GITM'ÎÎ Aydır (Eıa'jcl) -
P.inr;-'-! deprem. îv'l'-e'ânda yapılması ka-
"•r:-!'•'••tınlan preFabdk evler ve BiiLi^öl'ün 
e^iuli sorunları konusunda gündem dı*n 
derneei lüGdafi 

Bai;h ATffUn (Anasya) - 5 . 9 . 19G3 
İsiThÜ ve «1-33 sayılı Kanunun geçişi 1 nci 
•"."!a;kk,-c;kı;ıı d;ğİ;;th'"k:ı.csi hakkında kanuıi 
taı:/ ısı ile IC.nya Milletvekili îhsa-n Ka-
Md-vı ve 5 avkada^nınn, Sakarya Milletve
kili Hayretim Uysal ve 17 arkadaşının, 
fstan'bul Milletveküi Iîüseyin Dolun'un, 
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<'iımhuıiyot Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca ve 5 arkadaşının, Cumıhuri-
yet Senatosu Malatya üyeyi ITamdi Özer' 
•in, aynı mallıiyeteki kanını teklifleri ve Ma
liye, Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları münasebetiyle 3"4 ;3'15 

— Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 221,223:2-27 

— özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğ
renilirlerine davanı edebilmeleri için açı
lacak resmî yüksek okullar hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Pla'iı konnis-
yimlan raporları ınüııaselbciiylo 342:343, 

352:354,37i :372,3S8:3S0,4£3,43:i: 
4ÎS3.444 ^45,483 :-ÎS4,*DC 

Cevttet Aykan (Köy i^l-sri B>rk;ı:r.) -
Kimya Milletvekili Vefa Tanır'ııı, İlgın 
ileesi Piğrek köyünün orman içinden baş-
•ka bii' mıntıkaya naklime dair sorusu mü-
ıiıaseıbe tiyle 77:70,79 

•— Mara§ Milletvekili İbrahim öatürk' 
ün, Maraşm diğer bölgelerle bağlantısını 

sağlayacak Büyük Xaear Köprüsünün 
y-p-mma dair Bayındırlık ve Köy İşleri 
bakanlıkla rmdau sorusu münasebetiyle 

Snjfa 

so 
Htörat Ayfcuğ (Sâz ığ) - Harp 

okulları kanunu tasarısı ile İstanbul Mil
letvekili tlhami Sauear ve 15 arkadaşının 
Jt:iip okulları kanunu tekliü ve Millî Sa-
vnıv.sa, Maliye ve Plan komisyonların-
dan fjpçilon 5'e.r üyeden kurulu 22 nuuıarah 
tk'eiei Komisyon raporu m'ünasebetiyle 58Ö 

— özel Yüksek okul öğrencilerinin 
Üj.iv'inınlei'inc (levanı edebilmeleri için aeı-
Leak resmî yüksek okullar hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komis-
yrınian raporları münasebetiyle 439,4-88: 

480,500:001 
— Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 

Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Millet
vekili Kasım Ömulıın'm, Esnaf ve -Saııat-
kâ -bir i;!-;::yal ?i™0'rtalar kanamı teklifi 
vı: -I numaralı Geçici Komisyon raporu mü-
•nayebcHvlc 643:G44 

B 
•Sclâhaltin Babüroğîu (İmar IR> İs

kân Bakanı) — Erzurum Milletvekili (iı-
yasettin Kaıaea'um Hınıs'ın Güvenlik kö
yü arazilerinin su taşkınlarından ko-
ru3im,as;na ve selden zarar güren arazile
rin ıslâhına dair Köy l.şleri, Eneri w Ta
biî Kaynaklar ve İmar ve İskân bakanlıkla-
mukıu sorusu münasebetiyle 2Q2 

— Kenya Milletvekili W fa Tanır'm, 
Ak'şchir Gölünün g-eıı izlemesiyle hasara 
uğrayan köylere ve yapılaaı yardımlara 
dair İmar ve İskân ve Köy İsleri Bakan-
İrklarından sorusu münasebetiyle 85:E7 

— Manisa Milletvekili Velî Bakirli' 
nın, İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 
ihalesi yaptırılan prefabrik evlere dair 
sorusu münasebetiyle 2Ö0:'261 

— Öİnep Milletvekili Hilmi İşgüzarım, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların 
tevziine dair sorusu münasebetiyle 81;82 

— ZonıgTiltlak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, belediyelerin durumuna ve yapılan 

lan yardıklara, dair Başbakandan sorusu 
münasebetiyle 88 

Keı^a! E a j a e p a {Güs.akkah) - -.t(;el 
MilletveNll Celal. Ka:^ı!nı>n, ö?.el öğı-aba 
lc"!.i:'U(,ı!;.Li'i 'lakkmeloki G25 s:ıyılı KIVÎÎILPUU 
yürürlükten kaknı-ılma'n l.nkknıda kaıtnn 
tckluînip, İçtüzüğün •10 ııcı madılesîne j/v-
i'C, si>:î;'.::ıe alınmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 51G 

VcTi E^fcrh (Manisa) - İ.nar ve hkh\ 
Br.'îiüıbği tarafmfbm İludeai yapimlrıı 
prefabrik evlere dalı' sorusuna "İmar ve bı
kan Bük:--;'! sk'lâhatîİn Babüroğlu'nun 

-n^ı-^r-.r^'v' tiyle Mİ aumı efViıiit 
— Tarım ilâçları, y.]\T-\ re.ücadde ve 

krrfîik'!' konulai"iı:la gündem dışı demrei 409 
— Ü/üiiı taban fiyatı hakkında gün

dem dışı demeci. 71 
II-isaaiBîrSiîi Ea;sr (Hcvgaür) - Harp 

okulları kam nu tasarısı ile İstanbul Mil
letvekili İilinmi Sansar ve 15 arkadaşının, 
î l ı r p olmllan kanunu teklifi ve Millî Ka-

file:///icel
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Sayfa 
vunma, Maliye ve Plan 'komisyonlarından 
seçilen 5'cr üyeden kurulu 22 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 571,586 

— özel yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine .devam edebilmeleri için açıla
cak resmî yüksek okullar hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan 'komisyon
ları raporları münasebetiyle 485,500 

— Serbest 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 müna
sebetiyle 621 :622,639 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, Mali
ye, Tarım ve Plan komisyonlarından seçi
len 4'er. üyeden kurulu 12 numaralı Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 24 

Mehmet Bilgin (Bingöl) - Harp okul
ları kanunu tasarısı ile İstanbul Milletve
kili llhami Sancar ve 15 arkadaşının, Harp 
okulları kanunu teklifi ve Mîllî 'Savunma, 

HalU İbrahim Cop (Bolu) - özel Yük
sek Okul öğrencilerinin öğrenimlerine de
vam edebilmeleri için açılacak resmî yük-

Mustafa Çalıkoğlu (Çanakkale) - Te
kel idaresinin üreticiden satınaldığı şa
raplık üzüm fiyatları hakkında gündem 
dışı demeci 241:242 

Hasan Çetinkaya (Erzincan) - özel 
yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine 
devarn edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 

Sayfa 
Maliye ve Plan komisyonlarından seçilen 
5'cr üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 559:560,587:58S 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Matbaa ve 
gazete 'kapatılması konusundaki Anayasa 
tadilleri hakkında demeci 328:329 

Vahit Bozath (Sivas) - 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli iSandığı Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine 
ve bu kanun ile diğer kanunların bazı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kamın ta
sarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu müna
sebetiyle 282:283 

Ahmet Bul&anlı (Muğla) - Harp okul
ları kanunu tasarısı ile İstanbul Millet
vekili llhami Sancar ve 15 arkadaşının, 
Harp okulları kanunu teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plan komisyonlarından 
seçilen 5'er üyeden kurulu 22 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 506: 

567,570:57.1,582 

sek okullar hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları 'münasebetiyle 350:352 

ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları münasebetiyle 471:472,494 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) -
Fındık ürününün bu yıl az olması ve fın
dık fiyat politikası hakkında gündem dış.ı 
demeci 66:67 

— Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 220:221 
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Rıfkı Daraşmian (Erzurum) - Serbest 

Meslek Toplumsal Güvenlik Kurumu ka
nunu tasarısı ile Bursa Milletvekili Kasım 
Önadıın'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 622, 

638:639 

İlhan (Egemen) Darendelioğln (istan
bul) - Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlan
makta olan «Bin temel eser» hakkında 
gündem dışı demeci 409:411 

Kemal Demir (Bolu) - Türkiye ile Av
rupa Ekonomik Topluluğu arasında bir 
ortaklık yaratan Anlaşmaya ekli «Geçici 
Protokol» ün birinci maddesi uyarınca 
23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imza
lanmış olan katma protokol ve ekleri ile 
malî protokol, Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu yetki alanına giren maddelerle 
ilgili Anlaşma ve son senethı onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 114:120 

Bülent Ecevit (Zonguldak) - Anayasa
nın kabulünün 10 ncu yıldönümü münase- [ 
betiyle 319:324 , 

Mesut Erez (Kütahya) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve gecieİ maddeler eklen
mesine ve bu kanun dle . diğer kanunların 
bazı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunea yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plan Komisyonu ra
poru münasebetiyle 286:288 

Nuri Eroğan' (İstanbul) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ;ile diğer kanunların 
bazı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka-

Kemal Demirer (Çoruan) - özel Yüksek 
Okul Öğrencilerinin öğrenimlerine1 devam 
edebilmeleri için açılacak resmî yüksek 
okullar hakkında kanım tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları 
münasebetiyle . 305,358:360,398:399,487:4S8 

Orhan Dengiz (Uşak - özel Yüksek 
Okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam 
edebilmeleri için açılacak resmî yüksele 
okullar hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları 
münasebetiyle 474:476 

özer Derbil (Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanı) - Bazı ürünlerin tespit olunan ta
ban alım fiyatlarına dair demeci 258 

Musa Doğan (Kars) - Siirt Milletvekili 
Mehmet Nebil Oktay'ın, Doğu ve Güney -
Doğu bölgelerimizin kalkındırılması ve 
yaşama seviyesinin yükseltilmesi için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek mak-
aadıyle bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair Önergesi bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi münasebetiyle 106:107 

nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkankğı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclîsi Plan Komisyonu ra
poru münasebetiyle 283 ;284 

— İlarb okulları kanunu tasarısı İle 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 
15 arkadaşının, Harb okulları kanunu 
teklifi ve Millî Savunma, Maliye ve Plan 
komisyonlarından seçilen 5'er üyeden ku
rulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 586:587 

— 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 624,636,638,643,644,052 
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Hakkı Gökge (Elalatya) - Harp 

okulları kamum tasarısı ile istanbul Mil
letvekili İlhamı Sancar ve 1<) arkadaşı
nın, harp okulları kamımı'tok lif i ve Mil-
lî Savunma, Maliye ve Putu komisyoı da na 
dan serilen 5:er üyeden kurulu 22 numa
ralı Geçîei Komisyon raparıı Ujüııaüebe-
tiyle -561:003 

Ali S^a Gülliloğhs (Adana) - ILu-p 
okulları kamum tasarısı ile İstanbul Mil
letvekili îlhanıi Öanear- ve 15 arkadan
ım?, haı-p okulları kanunu tekfti'i ve IUÎ1-
lî Savunma, Maliye ve riaıı komisyonların
da:! seçilen 5ver üyeden kurulu 22 numa
ralı Geeiei [Comisyoıı raporu münasebe
tiyle 574,r;.:7,ö»a 

'— Otel Yüksek Okul ö£ rene İl erin in 
ÖJrenmderine devam edebilmeleri im;) akı
lacak res-nî yüksek okullar hakkında 
hanen tasarısı ve JMİI Jî Eğitini ve 
Plan küini;;yoı.ı!ai'i rap'Jî'kıvı mima;; 'be
tiyle. S;Î2 

—- Pamuk üretiminin ihyası,-teşvik ve 
istenilen seviyeye n!aktırılmas;ı irin alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek mak-
s>n iliyle. Anayasanın i'S nei maddesi îiyarm-
<:a bir genel görüşme anılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 205:271 

Eskiye Güîssn (Çanakîîaİî) - ITarp 
okulları kanunu insansı ile İstanbul. Mil
letvekili İlhamı Pancar ve lü arkadası-

Sayfa 
nııı,' harp okulları kanr.mı teklifi ve Mil
lî Savunma, Maliye ve Piaıı komisyoıılann-
dan scsCîeıı 5;er üyeden kurulu 22 numıı-
rak Ceeiei Komisyon raporu mimayube-
tiyle 571:572 

— özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğreımMer.İno devam.cdebibnelrri iein açı
lacak resmî yüksek okullar hakkında 
kamın tasarısı ve Mîllî Eğitim ve 
Plan kitmkyoıdarı raporları müuascbe-
tiyle 420,S2LÎJ5:.Î:J 

Ahr^S GKiiicr (Sangaldak) - Eelediye-
kımı durumıma ve yapılan yardımlara. tla-
ii' Başbakandan sjı-tisuua, İmar ve İskân 
Bakanı Sebdıattİn Ba.büroğiu'mın söziü 
cevabı r.uinar:ebetiyle 80 

— Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri imidc.nıda kamın tasarısı münasehe-
tiylo. 224:225 

Ov-s^v'a Ysmsl Güneg (Eırşclıir) -
Adana. Milletvekili Alj Kıza Güllüoğlırmııı, 
pan.iLk üretiminin ihyası, teşviki ve İsteni
len ,:,ev.iyeye ulaşt;rıknam için alınması p'c-
re:dr tedbirleri tespit etmek maksadiyîe 
-A ..•:!.y;ı:-iii:ıiii f.'î) îici sw:\d.C.'..-'/A uyarıuea bir 
geuel ;;:ürüşme a. e, iknasına dair önergesi 
mü^eebetiyla- 272:274 

Efe^aTa Fevsi Güngör (istanbul) -
'•İmi zamların sakı imalarına ve vatandaş
ların içine clü-diıklcı i sıkıntılı durumlara 
dair gündem dışı demeci. 

H 
Haindi H-aiîîa-vncıoğlıi (Afyoa Karaîn-

sar) - Özel yüksek Okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmesi için açıla
cak resmî yük:-:ek okullar hakkmda ka
nun tasarısı ve MİMî Ül^îtlm ve Plan ko
misyonları raporları münasebetiyle i>43 :*>45, 

• :& i. ^82,497:499 

•— .Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu ta ta r s ı ik i*ı-:v-:a MilL.f-
vekîli Kasım Öuadmduı, Esnaii ve Sanat

kârlar riosyal Sigortalar kamum teklifi 
Vı_* 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle G44,64G:C47 

li^yczVm ÎXj^ ,̂ğa=;ı (Sîîî,s:-ğ*) - Harp 
okulbîvı kamum tasarısı i!e İstanbul Mil
letvekili likamı Saııear ve .15 a;'kadast
ımı, "üaıp ekullaıı kanunu teklifi ve Mil
li oavımuıa, Maliye ve Pian komisyonlann-
d;u: se:;]îe:ı 5;er üyeden, kurulu 22 nura;;-
!':'•].! Geçle: Iı'^mi:,yon î-ap-orü ımLiiaı;cîje-
tiyie 5G3:5(JÛ 

file://w:/d.C
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Sayfa \ Sayfa 
— (kel Yüksek Okul öğrencilerinin kamın tasarısı ve Millî Eğitim ve 

öğrenimlerine devam edebiLaeleri inin açı- Plân komisyonlaıı raporları münasibe-
lacak resau yüksek oktular hakkımda tiyle 426 

i 

281 

ESustafa Eubilay imsr (Konya) - 5134 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli !'.iaııılı
ğı Kanununa ek ve geçici maodolet* eklen
mesine ve bu kanım ile diğer kanunlari'i 
bazı hükümlerinin kal.hnİmaauıa dair ka
mın tasansı hakkııula C^udıuriyet Senato
su Paşkauhğı teskeresi ve Cumhuriyet 
Senui.es unca. yapılan debiyi'dik! er kaklu.a-
(Ia Millet Meylisi PUtu Komisyonu rapem 
münasebetiyle 2o0 

Hilaıi İşgüzar (Sinop) - 5 . 9 . 1083 
tarihli ve 82ü sayılı Kanımun go^ieî 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kamuı 
t a sana ile Konya Milletvekili thsatı Ka
badayı ve 5 arkadaşın-ıı, Sakarya- Mil
letvekili Hayretim Uy::al ve 17 ar'uula-
şmm, İstanbul Milletvekili Hüseyin .i-> 
huı'nu, Cumlvurîyet Senatosu DL:I:::-:U 
Üyesi iliiiveyin Atmaca ve 5 arkfukrauırL, 
Cnmhmîyet Senatosu Malatya Üye'ai Ikuu-
di üzerin ayaı mahiyetteki kuııun t'V]Îj-
lerl ve Maliye, MlUî EJltim ve IV.u ko-
mhry.ndarı raporları mü a a:: ebe tiyle :'^5:"JG 

— Eskhelıiv-'de yaptinlon sasyal koma
ların tevziine dair soruluna İmar ve la

kını Bakaaı Selâhattin Eabüroğlu'nun söz
lü cevabı münasebetiyle 82 

— Iînrp okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Ühann Sancar ve 
15 avkaanyınn, harp okulları kanunu 
tckh't'i ve Müiİ Savunma, MaKyo ve Plan 
komisyonlarından seçilen 5'or üyeden ku
rula. %2 numaralı (ı'eemi Komi'iyon raporu 
münasebetiyle 56:.: :5o4,577:579,5S9 ;590,594 

— Ki\y Ljîci'î Rakanlı&ı kurul as ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 221:224 

— ü.:cl Yüksek Okı:l üğreneilerinin 
o^rcni'MeıVi;! (levana edcbiiımeleri için açı
lacak resmî yükeck okullar baklanda 
kanun tasarısı ve î.'illî Ekilim ve 
Piaıı komisyonları raporları münasebe
tiyle CK5 :aö.;,44G;443 :444,431 ;4S5,40fi :407. 

522:5^3 

— Türldye.ye iade edilecek Rumlara 
dair Basbnkam.au sorusu ve Devlet Baka-

betîyle 225:253 

K 
İÎÎS3Ü Ea'cadıyı (F.aîîy,?,,) - Mfmp 

okulları kanunu tasarısı ile istanbul Mil
letvekili İlhamı Sansar ve 15-a.kala •:.-
nm. harp okulları kamun; tokliu ve Siti
li Savunma, Maliye ve Plan Iconıifsyo:iliLi'm-
dan seçilen 5!er Üyeden kurulu 22 numa
ralı Geçici Komisyon rapora 'münasebe
tiyle 500:5M 575:576 

Müzîtiü, Eaîîa:?. ( " I^ya) - Mai-d-
yu'da prsyram dnı ' lura 'ubuş ; ollar ko
nusunda gündem d r ı demml 

— Serbest Meslek Toplamsal Güvenlik 
Kurumu kamunu ta^aru;ı ile Burar. miHeî-
v.miil Kas'm İJunui'a'nı, r.:,-":.*:Ü Ve SL'U';1,'-.-
kûi'iai' Sosyal Rİ'voi'îalar k-uıuuu t-tk-Kl'i 

c^r^.') rs;" 

ve 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 620:021,624 

Iljc;iil ICaîrvycıo^n (Konya) - 5.9İ9G3 
tarihli ve 326 ;:ayıh Kanunun geçici 1 nei^ 
uıadde>İ!'iu değijl.irilaıesi hakkında kanun 
tursan:ıı ile Konya Blilletvekili İhsan Ka
badayı ve 5 arkp.ıîıişımn, Sakarya 3ÜI-
letvek.i!! Hayrettin Vysal ve 17 arkada-
:;:"iii, jülanhiü Milletvekili Hüseyin Do-
ktıraiî, Cumhuriyet Senatosu Ih-u-k'ü 
lîye.v.i iîüseyin Atmaca ve 5 arkadaşının, 
Cuuıhur.'.yet Senatosu Malatya Üyeci îlanı-
(•1 ö^er:i:i ayın mahiyetteki kanun tekliL'-
lerl ve Mahiye, iıiîllî Eğitim ve V\dn kt>-
ml^ycnl^rı r.ıpeı-lan nıünaci'hetiyle . 'J3'J:8"4 

http://Senui.es
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Sayfa, 
— özel Yüksek Okul öğrencilerinin 

Öğrenimlerine devam edebilmeleri için açı
lacak resmî yüksek okullar hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları münasebe
tiyle 348:350 

Ekrem Kangal (Sivas) - Köy İşleri Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkında ka
mın tasarısı münasebetiyle 204:211 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım ve Plan komisyonlarından seçilen 
4'er üyeden kurulu 12 numaralı Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 34 

Ahmet Karaaslan (Malatya) - Köy İş
leri Bakanlığı kuruluş ve görevlen hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 215:219 

Gıyasettrn Karaea (Erzurum) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bazı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plan Komisyonu ra
poru münasebetiyle 288 

— Erzurum - İspir ilkesinde bir vatan
daşa İstiklâl Aladalyası verilmesi İşlemine 
da;ır sonraına Millî 'Savunma Bakamı Fe-
rid Melen'in sözlü cevabı münasebetiyle 83:85 

— Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından koıvunnıasma ve seJiden 
zarar gören arazilerin ıslahına -dair Köy 
İşleri, Enerji ve Tahiî Kaynaklar ve İmar 
ve İskân bakanlıklarından sorusuna İmar 
ve İskân Bakanı 'Seiâhatttin Banüroğlu'nuıı 
sözlü aerabı münatseıbctiyle 262:233 

öafkuu Karugözoğlu (İzmir) - özo-1 
yüksek okul öğrencilerinin öği'&mııU-erâae 
devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında Isaııun tasarısı ve 
LMİUÎ Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları münasebetiyle 477:479,431:482 

— Serbest Meslek Toplumsal Güven
lik Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Mil
letvekili Kasım Önadmı'm, Esnaf ve Sa-

Sayfa 
natkârlar Sosyal Sigortalar Kanunu tekli
fi ve 4 numaralı Gicçici Komisyon rapwu 
münasebetiyle 626,633,644:645 

Cahit Karakaş (Ba-vmdırlıJk Bakanı) 
(2ongul3aik) - İzmir Milletvekili Talât Or-
hon'un İzmir'e bağlı Sefeı-hisar - I>oğan-
bey kar-ayolunnn ne zaman yapılacağına 
dair sorusu münasebetiyle 259:2G0 

— Ma.raş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş'ı Kayseri ve Andınn'a bağlaya-
vak yolun yapımına dair sorusu münase
betiyle 19 

— Uşak Milüetvekili Adil Turan'in, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun 
(urfaltlaaımasındaki teknik hatalara dair 
aorusu münaseıbetiylıe 263 

Celâl Kargılı (İçel) - Özel hastanelerin 
devletleştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin, İçtüzüğün 36 neı maddesine göre, 
gündeme alınmasına dair Önengesi münase
betiyle 511:513 

— «özel öğretini, Kuruluşlarının T>ev-
ktleştirilmesi hakkındaki kanun teklifi* 
rdn, İçtüzüğün 36 neı maddesine göre gün
dem^ alınmasına dair önergesi münasebe-
tîyla 363:365 

— özel öğretim Kutumlan hakkında-
ld 623 saydı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkmdıa kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 36 neı mjaddesiine göre, gündeme alın
masına dair önengesi münasebetiyle 514:516 

— Tüi'kiye'nin geri kalmış hktön kur-
tularak refonmkntı gerçekleştirilmesi için 
almma3i gereken tcctbirler konusunda 
gündem, dışı demeci 6İ4:616 

•Kemal Kaya, (Kars) - Asayişe müessir 
ba,zı fiillerim önlenm;e«i hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 308:310 

— Serbesst Meslek Toplumsal Güven
lik Kurumu kanunu tasamı ile Bursa Mil
letvekili Kasım Önadım'ın, Esnaf ve Sa
natkârlar Sosyal Sîıgortalar kanunu teklifi 
VG 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 644 

lly?-3 Kılıç (Sa-msun) - Köy İşkil Ba-
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkında ka
nım tasamı münasebetiyle 228 

http://araizileri.ii
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Sayfa 

1 Etem Kılıçoğkı (Konya) - Bir vilâ
yetin idaresi hakkında gündem dışı demeci 609: 

610 

Doğan Kitaplı (Devlet Bakanı) (Sam
sun) - Afyon KaraMsar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'mun, haşhaş ekimi ve sam 
günlerde Hükümetin bu konuda aklığı ka
rara dair gündem dışı demecine cevabı 246 

•— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Muthı'nun, Türkiye Veteriner He
kimleri Derneği ve Odaları Birliğinin 
kongrelerine Tarım Bakanının ilgi göster
memesinin sakıncaları ve Çay ilçesindeki 
Karamık gölünün kabarması nedeniyle su 
altında 'kalan araziler için gerekli tedbir
ler alınması konularındaki 'demecine ce
vabı 66 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair 
(Başbakandan sorusu münasebetiyle 254:255 

Sayfa 
Nuri Kodamanoğin (Niğde) - özel 

Yüksek Okul öğrencilerinin Öğrenimleri
ne devam edebilmeleri için açılacak res
mî yüksek okullar hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları 
raporları münasebetiyle 374 =375,376,489, 

490=491,503=504,525,531:532 
iSaHh Zeki Eöseoğta (Bâze) • Trabzon-

Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşı
nın, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu Ka
nunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon 
raporu ımünasebetiylte 8,14,33,36,40 

Sami Kumfoasar (Rize) • Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının, 
Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu Kanunu 
teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım, ve Plan 
komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 5:6,8:9,21 

M 
Feıâd Melen (Millî Savunma Bakanı) 

(C. İS. Van ttyeoii) - Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca'nın, Erzurum - ispir 
ilçesinde bir vatandaşa İstiklal Madalyası 
verilmesi işlemine dair sorusu münasebe
tiyle 83,85 

— Harp okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili tlhami Sanear ve 
15 arkadaşının, Harp Okullan Kanunu 
teklifi ve Millî Savuma, Maliye ve Plan 
komisyonlarından seçilen 5'er üyeden ku
rulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 565 =566,676 =577,585,586 

NaMt Menteşe (Aydın) - Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının, 
Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu kanunu 
teklifi ve Ticaret. Maliye, Tarım ve Plan 
komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 9,14 =15,19 

ISraleyıaan Mutlu (Afyon Karahisar) -
Haşhaş ekimi ve son günlerde Hükümetin 

bu konuda aldığı karara dair gündem dışı 
demeci 244 =245 

— Türkiye Veteriner Hekimleri Der
neği ve Odalar Birliğinin kongrelerine 
Tarım Bakanının ilgi, göstermemesinin sa
kıncaları ve Çay İlçesindeki Karamık gö
lünün kabarması nedeniyle sn altında ka
lan araziler için gerekli tedbîrler alınması 
konusundaki demeci. 65:66 

(Baha MadıerrisoğSu (Konya) - Harp 
okullan kanunu tasarısı ile İstanbul Mil
letvekili tlhami ıSancar ve 15 arkadaşı
nın, harp okulları kanun teklifi ve Millî 
/Savurana, Maliye ve Plan komisyonların
dan seçilen 5 er üyeden kumlu 22 numa
ralı Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 573,584=585,589 

— özel yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerinin devam edebilmeleri için açıla
cak resmî yüksek okullar hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve P?an komis
yonları raporları münasebetiyle 485 =486, 

495,519,532=533 
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Sayfa 
— iSerbest Meslek Toplumsal Güvenlik 

Kurumu kanunu tasarısı İle Bursa Millet
vekili Kasım önadım'm, Esnaf \e Sanat-

Mevlût Ocakçıoğlıı (Niğde) - Asayişe 
müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı, münaeeibetiyle 295 

Ortan Oğuz (Bskişahir) - özel yüksek 
okul öğrencilerinin Öğrenimlerine devam 
edebilmeleri için açılacak resmî yüksek 
okullar hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğilim ve Plan komisyonları raporları 
münasebetiyle 382:385,427,444 

— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan an
laşmaya ekli «Geçici Protokol» ün birin
ci maddeyi uyarınca 23 Kasım 1970 tari
hinde Brüksel'de imzalanmış olan katma 
protokol ve ekleri ile malî protokol, Av
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki 
alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 
ve son senedin 'Onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı müna&ebe-
tiyle . 133:146,194:195 

Hilmi Okça (Manisa) - Üzüm müstah
silinin sorunlarına ve üzüm taban fiyatla
rına dair gündem dışı demeci 248:249 

Möhmet Nelbil Oktay (Sürt) • Asayişe 
müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 310:311 

— Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimi
zin kalkındırılması ve yaşama seviyesinin 
yükseltilmesi için alınması gerekli fcedibir-
leri tespit etıme'k mak^adıyle bir Meclis , 
araştırması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle . 90:92 

— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan an
laşmaya ekli «Geçici Protokol» ün birin
ci maddeyi uyarınca 23 Kasım 1970 tari
hinde Brüksel'de imzalanmış olan katma 
protokol ve ekleri ile malî protokol, Av
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki 
alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 

Sayfa 
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi 
ve 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 642 

ve son senedin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 129:133 

Cavit Oteyayuz (İçel) - İçel Milletveki
li öelâl Kargılı'nm, özel hastanelerin dev
letleştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre, 
gündeme alınmasına dair önergesi müna-
sabetiyle 513 

— 31 . 7 • 1970 gün ve 1322 sayılı Ge
nel Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cet
velin kaldırılarak yerine bu kanuna ekli 
(2) sayılı cetvelin konulması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumihuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez-
•kereleri münasebetiyle 546 

— Özel yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için açı
lacak resmî yüksek okullar hakkında ka
nun tasarısı ve MiHî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları münasebetiyle 492,493,494, 

495,600,501,502,507,518,519:520,523, 
524,530 

Osman Olcay (Dışişleri Bakanı) - Tür
kiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortalklıfe yaratan anlaşmaya ek
li «'Geçici Protokol* ün birinci maddesi 
uyarınca 23 Kasan 1970 tarihinde Brük
sel'de imzalanmış olan katma protokol ve 
ekleri ile malî protokol, Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğu yetki alanına giren 
maddelerle ilgili arılaşma ve son senedin 
onaylanmasının uygum bulunduğuna dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 168:174,195:196 

Ştnatei Orel (Millî Eğitim Bakanı) - is
tanbul Milletvekili, İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu'nun *fBin temel eser» konusun
daki kxmuşmasın.a cevap veren demeci 465 ;46C 

O 
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Sayfa 
— özel yüksek okul öğrencilerinin "öğ-

ıvitimleriıre devam edebilmeleri için açı
lacak resmî yüksek okullar hakkında ka-
t un tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları münasebetiyle 376,417:406, 

428,445,536 
Sezai OrkuiKt (İ&tanibul) - Harp tfkul-

İbraMm ÖMtenı (Bursa) — özel yük
sek otul öğrencilerinin öğrenimlerine de
vam edebilmeleri için açılacak resmî yük
sek okullar hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları münasebetiyle 424:425,430:431 

Kasma önadım (Bursa) - Serbest Mes
lek Toplumsal Güvenlik Kurumu kanunu 
tasarısı ile Bursa Milletvekili Kasım Ön-
admı'm, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Si
gortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Ge-
çici Komisyon raporu münasebetiyle 640 

Kemal önder (tamir) - Türkiye ile Av
rupa Ekonomik TopMuğu. arasında bir 
ortalklık yaratan anlaşmaya ekli «Geçici 
Protokol» ün birinci maddesi uyarınca 
23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de İmza
lanmış olan katma protokol ve ekleri ile 
malî protokol, Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu yetki akınına giren maddeler
le ilgili anlaşma ve son senedin onaylan
masının uygun burunduşuna dair kanun 
taasnsı münasebetiyle 146,157:161 

M, Vedat önısal (Sakarya) - Türkiye 
île Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 
'bir ortaklık yaratan anlaşmaya ekli «Ge
çici Protokol» ün birinci maddesi uyarın
ca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de 
imzalanmış olan katma protokol ve ekle
ri ile malî .prototeol, Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu yetki alanına giren madde
lerle ilgi .anlaşma ve son senetin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 120:128 

Haydar »Özalp Gümrük ve Tekel Ba
kanı Niğde) * Trabzon Milletvekili Ah
met Şener ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay 

Sayfa 
lan kanunu tasamı ile İstanbul Millet
vekili İlhamı Sancar ve 15 arkadaşının, 
Harp okulları kanunu teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plan. komisyonlarından 
seçilen 5'er üyeden kurulu 22 numaralı Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 556:559, 

583:584 

İsletmeleri Kurumu kanunu teklifi ve Ti
caret, Maliye, Tarım ve Plan komisyon
larından seçilen 4'er üyeden kurulu 12 nu
maralı Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 34,35,36 

'Mehmet Öridal (Maraş) - Maraş'ın Pa
zarcık ilçesinde vukubulan deprem felâ
ketine dair gündem dışı demeci 246:247 

Sınaisi ftzdenöğlu (Ankara) - Özel yük
sek okul öğrencilerinin öğrenimlerine de
vam edebilmeleri için açılacak resmî yük
sek okullar hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları münasebetiyle 472:473 

— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan an
laşmaya ekli «Geçici Protokol» ün birin
ci maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 tari
hinde Brüksel'de imzalanmış olan katma 
protokol ve ekleri ile malî protokol, Av
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki 
alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 
ve son senetin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 175,177:188 

Turttan öagiimer (İçel) - Adliye per
sonelinin yan ödemelerine dair gündem 
dışı demeci 247 ;248 

— Asayişe müessir bazı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 301,303,307 

— Harp okulları kanunu tasarısı ile 
tstanbul Milletvekili İlhaımi Sancar ve 
15 arkadaşının, Harp okulları kanunu 
teklifi ve Millî Savunma, Maliye ve Plan 
komisyonlarından seçilen 5'er üyeden ku
rulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 569:570,579:580,586 

Ö 
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Sayfa 

—• Özel yüksek okul öğreoıcilerinin öğ
renimlerine devam -edebilmeleri için açı-
la-cak resmî yüksek okullar hakfkındıa ka
lımı tasarısı ve Millî Eğitim. ve Plan ko
misyonları raporları münasebetiyle 394:395, 

434,436:438,441:442 
— Serbest Meslek Toplumsal Güven

lik Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa 
Milletvekili Kasılm önadım'ın, Esnaf ve 
Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu tek
lifi ve 4 numaralı GeçM Komisyon rapo
ru münasebetiyle 625:626,637,629,631,635, 

637,643 
ÜbraMm östrark (Maraş) - Karay'ı Kay

seri ve Andıırn'a bağlayacak olan yolun 
yapanına dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Caihit Karakaş'm »Özlü cevabı mü
nasebetiyle 80 

M. Sait Rega (Hatay) - Bakanlar Ku
rulu kararı ile Suriye uyrukluların Tür
kiye'de bulunan menkul ve gayri nıerikul 
mallarına el konulmasına dair gündem dı
şı demeci 408 

Mustafa Rona (Artvin) - Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının, 

AtUâ Sav (Çalışma Bakanı) • Serbest 
Meslek Toplumsal Güvenlik Kurumu ka
nunu tasarısı ile Bursa Milletvekili Ka
sım önadıım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sos
yal Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numa-
rali Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 649:650 

8albalha*tin Savcı (Diyarbakır) • Diyar
bakır ilinin önemli "bazı sorunlarına dair 
gündem dışı demeci 406:407 

— Siirt MilletvekiH Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgeleri
mizin kalkındırılması ve yaşama seviyesi
nin yükselıtümesi için alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek maksadıyle bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 96:100 

Sayfa 
— Maraş'm diğer bölgelerle bağlantı

sını sağlayacak Büyük Nacar Köprüsünün 
yapımına dair Bayındırlıfe ve Köy İsleri 
bakanlarından sorusuna Köy işleri Baka
nı Cevdet Aykan'm sözlü cevabı münase
betiyle 81 

—Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın Doğu ve Güney - Doğu bölgeleri
mizin kalkındırılması ve yaşama seviyesi
nin yükseltitmiesâ için alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek maksadıyle bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 100:102 

Steyfi özfcurk (Eakîfeihâr) - Anayasanın 
kabulünün 10 ncu yıldönümü münasebe
tiyle 335:328 

Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu kanunu 
teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve Plan 
komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 6.:7,41:42 

— 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı 
hakkında Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 196:197 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, Mali
ye, Tarım ve Plan komisyonlarından seçi
len 4'er üyeden kurulu 12 numaralı Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 11,37, 

39,42 
Eefet Sezgin (Çanakkale) • 1, 5434 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bazı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu müna
sebetiyle 285:286 

S 
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Sayfa 
Orhan Demîr Sorguç (İzmir) • Serbest 

Meslek Toplumsal Güvenlik Kurumu ka
nunu tasarısı ile Bursa Milletvekili Kasım 
Önadım'm, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 629 

Ahmet Şener (Trabzon) - 31 . 7 . 1970 
gün ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununa 
ekli (2) sayılı cetvelin kaldırılarak yerine 
bu kanuna ekli (2) sayılı cetvelin konul
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri münasebetiyle 

544:545 
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 

Vefa Tanır (Konya) - Akşehir Gölü
nün genişlemesiyle hasara uğrayan köyle
re ve yapılan yardımlara dair İmar ve İs
kân ve Köy İşleri bakanlarından sorusu
na İmar ve tskân Bakanı Selâhattin Ba-
büroğlu'nun sözlü cevabı münasebetiyle 87 

— Ilgın ilçesi Diğrek Köyünün orman 
içinden başka bîr mıntıkaya nakline dair 
sorusuna Köy İğleri Bakanı Cevdet Ay-
kan'm sözlü cevabı münasebetiyle 78 

— Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimi
zin kalkındırılması ve yaşama seviyesinin 
yükseltilmesi için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek maksadıyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 93:95 

H, Turgut Toker (Ankara) - Serbest 
Meslek Toplumsal Güvenlik Kurumu ka
nunu tasarısı ile Bursa Milletvekili Kasım 
Önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 626, 

627,634,645 

Sayfa 
M. Şemsettin Sönmez (Eskişehir) -

Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik Kıı-
î'ii'tııu kanunu tasarısı il* Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'ın, "Esnaf ve Sanatkâr- * 
lar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve 
4 numaralı Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 651:652 

ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, Mali
ye, Tarım ve Plan komisyonlarından seçi
len 4'er üyeden kurulu 12 numaralı Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 15:16, 

24,31,38:39,40 
Kemal Şensoy (Ordu) - Fındık barem 

fiyatının halen tespit edilmemiş olmasının 
sakıncaları ve fındık politikası konuların
da gündem dışı demeci 71:73 

A. Turgut Topaloğlu (istanbul) - Bu
günlerde bir problem haline gelen et hu
susunda alınması gerekli tedbirlere dair 
gündem dışı demeci 610:612 

Turgut Topaloğlu (Adana) - Köy İşle
ri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 211:212 

Hasan Tosyalı (Kastamonu) - 5.9.1963 
tarihli ve 326 payıh Kanunun geçici 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Konya Milletvekili İhsan Ka
badayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Millet
vekili Hayrettin Uysal ve 17 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca ve 5 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Malatya Üyesi Hamdı Özer*in 
aynı mahiyetteki kanun teklifleri ve Mali
ye, Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları münasebetiyle 333 

— Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 228,229 

— Orman köylerinin sorunları ve or
man mahsûllerinin değerlendirilmesi hak
kında gündem dışı demeci 67:70 

T 
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Sayfa 
Suna Tural (Aniara) - Harb okulları 

kanunu tasansı île İstanbul Milletvekilli 
îlhamj Sancar ve 15 arkadaşının, Harb 
okulları kanunu teklifi ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plan komisyonlarından seçilen 
5 er üyeden 'kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 564:565,592 

Sayfa 
— 31 „7.. 1970-gün ve 1322 sayılı Ge

nel Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetve
lin kaldırılarak yerine bu kanuna ekli (2) 
sayılı cetvelin konulması halökıibda kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karana Komisyon başkanlıkları tezkerele
ri münasebetiyle 545:546 

— Özel yüksek okul öğrencilerinin 
devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyile 497,522,524 

— Serbest meslek toplumsal güvenlik 
kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Mitfet-
vekiÜS Kasım Önadıım'ın, Esnaf ve sanat
kârlar sosyal sigortalar kanunu teklifi 
ve 4 numaralı Geîcil Komisyon raporu mü
nasebetiyle 647 r648 

— Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının 
elde ettikferi son bağanlara dair gündem 
dışı demem ' 554:555 

— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortakülk yaratan an
laşmaya ekli «Geçici Protokol» ün bi
rinci maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 ta
rihinde Brükselde imzalanmış, olan kat
ma protokol ve ekleri ile malî protokol, 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki 
al-anma-giren maddelerfte ilgili anlaşma ve 
son senedin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı münasebe
tiyle • 188:189 

M. Hatan Vğmmmğhı (U$aik) - Özet 
Yüksek Okul öğrencilerinin öğwmmlerin>e 
devam, ed^tmıelerİ için açılacak resmî 
yüksek cikullar h&kkindıa kanun tasarısı ve 
Millî EğifSm ve Plan komisyonları rapor
ları mıünasıe-bertiyle 367:369,399 400,423,424, 

486:487,52i £22,525:526,535 s536 

Ali R&a Uisuner (TWbzon) - 5434 sa
yılı Türkiye Oumıhuriycti EmiekLl Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler «kten-
mesine ve bn kanını il« diğer kanunlarm 

— Özel yüksek okufl öğrencilerinin 
devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 
ve MiM Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları münasebetiyle 435:436,469:470,534:535 

Adil Turan: (UşaJk) • Köy İşleri Bakan
lığı kuruluş ve görevleıri hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 219:220 

— Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasın
daki yolun asfaltlanmasındakS1 teknik ha
talara dair sorusuna BayındıriMk Bakanı 
Cahit Karakaş/m sözlü cevabı münase
betiyle 263:264 

Enver Turgut (Kayseri) - 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun tatbikatı konusun
da gündem dışı demeci 411:413 

BÜta» Tiirbmielnı (İçel) - Adana Millet
vekili AH Bıza Güllüoğlu'nun, pamuk üre-
timinin ihyası, teşvüki ve istenilen se
viyeye ulaştınbııası için alınması gerekli 
tedhirflteri tesbit etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir gen«l 
görüşme açılmasına dair önergesi müna-
sebetfyle 271:272 

bazı hükümlerinin fealdınîimia&nıa dair ka
nun tasarısı hakkında Oıumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Oıımhuniy>eıt Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meolîsi Plıan Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 281:282 

— öael Yüıköek Okul Öğrencilerinin Öğ-
renimltenkıe devam edebilmeleri için açıla
cak resmî yüksek okullar hakkında 'kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim, ve Plan komisyon
ları raporları münaseıbetiyle 369:371,428:429, 

470:471,504:505 
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Sayfa, 
— Traibzon Milletvekili Ahmet Şener 

ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay tşletnıjeteri 
Kurumu- kamunu teklifi ve Ticaret, Malt-

fieşit Ülker (İstanbul) - Köy İşleri Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkında ka
nun tasamsı münasebetiyle 227 

— Özel Yüksek Okul Öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için açıla
cak resmî yüksek okullar hakkında kanun 
tasarısı ve MÜH Eğitim ve Plan komis
yonları raporları münasebetiyle 355:358,385; 

Yv&tf Zijya. Yağcı (Antoaana.) - 5.9:1963 
tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
ınacldesinin değiştirilmiesi hakkında ka
nun tasarısı ile Konya Mületveikili thsaıı 
Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayrettin Uysal ve 17 arkadaşı
nın, îsftıanlbul Milletvekili Hüseyin Do-
lun'un, Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atmaca ve 5 arkadaşının, 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'în aynı mahiyetteki kanun teklif
leri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları münasebetiyle 339:340 

Ayıçün Yalgın (Aılikana) - Türküye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir 
ortaklık yara5an anlaşmaya ekli «öeeici 
ProtofeoU ün bitin,ei maddesi uyarınca 
23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imza
lanmış olan laatma protokol ve ekleri ile 
malî protokol, Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu yetki alanına simi maddelerle 
ilgili anlaşma ve son senedin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dıadr kanun tasa
rısı münasebetiyle 165:168 

Mehmet Yardımcı i(lstanbul) - Bakan
ların Mecliste hazır bulunarak yapılan 
konuşmalara cevap ve bîlgi vermeleri ge
rektiğine dair gündem dt§ı demeci 612:613 

Sayfa 
ye, Tarım ve Plan komisyonlarından se-: 

çilen 4 er üyedien kurulu 12 numaralı (je-
oici Komisyon raporu münasebetiyle 17:19, 

25,26 

Aü Naüri, ttner (tamir) • Koy İşleri Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 212:215 

Mustafa ÜfttÜTüdağ (Kimya) - özel 
Vüksak Qkul öğrenöüerinin öğreniımjterdne 
devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan koanjisy&nları ra
porları münasebetiyle 377:380,390:393 

— Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili İlhamİ Sancar ve 15 
arkadaşının, Harb okulları kanunu teklifi 
ve Millî Savunma ,Maliye ve Plan komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
22 numaralı Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 581:582 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
«Özel öğretim kuruluşlarının - devletleşti
rilmesi hakkındaki kanım teklifinin, İç
tüzüğün 36 nci maddesine göre gündeme 
alınmasına dair önergesi münasebetiyle 365 

— özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devam edebilmeleri içi» ; 
açılacak resmî yüksek okullar hakkın^ 
da kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları münasebe
tiyle 393:394530:531 

Nadir Yavujkan (Burdur) - özel Yük
sek Okul Öğrencilerinin öğrenimlerine 
devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları münasebetiyle 505:596 

Nuri Çelik Yaacıoğlu (Çankırı) -
5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayı'îı Kanu
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Kon-



Sayfa 
ya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 5 
arkadaşının, Sakarya Milletvekili1 Hay
rettin Uysal ve 17 arkadaşının, İstan
bul Milletvekili Hüseyin Dolun*un, 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca ve 5 arkadaşmın, Cumhu
riyet Senatosu Malatya üyesi Hamdı 
Özer'in aynı mahiyetteki kanun teklif
leri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları münasebetiyle 341:352 

— Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 15 
arkadaşının, Harb okulları kanunu teklifi 
ve Millî Savunma ,Maliye ve Plan komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
22 numaralı Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 573:574 

— Özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine d-evanı edebilmeleri için 
açılacak resmî yüksek okullar hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Eğbİm ve 
Plan komisyonları raporları münasebe
tiyle 354:355,532 

— YSE Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
ödeneklerinin yetersiz olduğuna dair 
gündem dışı demeci 242:243 

(Salih Yıldız (Van) - özel Yük
sek Okul öğrencilerinin öğrenimlerine 
devanı edebilmeleri için açdacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları münasebeiyle 476:477 

Mevliit Yılmaz (Balıkesir) - Köy İşleri 
Bakanlığı kurulug ve görevleri hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 299:230 

Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) -
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
deki' eklenmesine ve bu kanun ile di
ğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldı-
nlmasına dair kanun tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu münasebetiyle 284:825 

Sayfa 
— 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka

nunun geçici 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve 5 arka
daşının, .Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ve 17 arkadaşının, İstanbul Millet
vekili Hüseyin Dollun'un, Cumhuriyet 
Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca 
ve 5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdi Özer'in aynı ma
hiyetteki kanun teklifleri ve Maliye, 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları münasebetiyle 333,340 

— Özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
Öğrenimlerine devam edebilmeleri için 
açılacak resmî yüksek okullar hakkın
da kanun tasarısı ve Milli Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları münasebe
tiyle 387:388,414:416,473:474,480:481,526 

Şevket Yılmaz (Adana) - Serbest Mes
lek Toplumsal Güvenlik Kurumu kanunu 
tasarısı ile Bursa Milletvekili Kasım Ön-
adım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal "Si
gortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 627, 

629:630 
Mehmet Yüceler (Kayseri) -

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanu
nunun geçici 1 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 5 
arkadaşının, Sakarya Milletvekili1 Hay
rettin Uysal ve 17 arkadaşının, İstan
bul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca ve 5 arkadaşının, Cumhu
riyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özer'in aynı mahiyetteki kanun teklif
leri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları münasebetiyle 338 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, Mali
ye, Tarım ve Plan komisyonlarından se
çilen 4 er üyeden kurııîu 12 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 33:34 


