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KANUNLAR 
K*. 

1307 
Cilt Sayfa 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimıler Kurulu Kanunu
nun bâzı (maddelerinin yeniden 
düzenlenmesine ve [bâzı maddeleri-
nin değiştirilımesirıe dair Kanun 3 

4 
6 

200 
731 
98: 

121,125:1«0 

No. 
1308 

Cilt Sarf» 
0136 sayılı Ateşli Silâhlar tve 
Bıçaklar haOdkındaki Kanunun 
(bâzı maddelerinin değişjârilmesi 
ve bu Kanuna bir ıek ve bir geçici 
Miadde 'eifclenınıesine dair Kanun 1 403 

•6 162, 
175:196,199:249 

KOMİSYON KURULMASI VETA HAVALELER 

— 5383 sayılı Gümrükler Kanummun 
24 neü maddesine bir fıkra eklenmesi hak 
klandaki kanun tasarısmiinı 16 rnımarah 
Geçici Kamisyonıa havale «dilmesi ve bu 
Komisyona Çalışma Komisyonundan da 
3 üyenin alınmasa <l/350) 429:430 

— «Halk hastalık isigortası kanun tek-
liffo nin, havaile .edilmiş olduğu Geçici Ko
misyonun görevi sona erimiş olduğundan, 
ilk foaıvafa edildiği Sağlık ve Soeryal Yar
dım, 'Çalışma, Maliye ve Plan - kormdsyon-
larıma yeniden havalesi (2/362) 658 ?659 

—. inhisar Beyiyelerine üçte birinin 
hanb malûllerine ve şehit yetimlerine tah
sis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 
1485 sayılı Kanuna ek (kanun teklifinin 
havale edildiği komisyonlardan 3 er kişi 
seçilerek kurulacak bir Geçici Komisyon
da .görüşütaıcsi (2/368) 

— Ziraat Odaıları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki Ikanun 
tasarısını görüşmek üzere Ikurulan Geçici 
Komisyona, 2/52 esas mnamarah kanun tek
lifinin de (havale edilmesi ('2/52; 1/334) 

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, tefeciliğin, halkın ekonomik 
ve sosyal dunujmuma yaptığı etkileri önle
mek . ımaksaıdîyle Ibiır Meclis (arattırmasına 
dair 'önergesi '(10/6) 633 

— Kayseri Milletvekili Turhan Peyzi-
oğlu ve iki arkadaşının, 'tarımla uğraşan
ların örneklerinin karşılığını almaları için 
kredi ve üretim alanında aluum&Bi gerekli 
tedbirleri teshit etmek tüzere, bir Meclis 
araştırmasına dair önergesi (10/1) 

ÖNERGELER 

— Aydın .Milletvekili M. Keımal Yıl-
ınaz'ın Aydm'da bâzı C. H. P. H ırmuhtar-
lara baskı yapıldığıma dair Başbakandan 
sözlü .soruşumun yazılı soruya çevrilmesine 
dair önergesi 3:4 

— Çalışma Bakanı ıSeyfi öatürfk'ün', 
r»383 sayılı tiüımrıükler Kanununun, 24 neü 
[maddesine bir fıkra ekflenamesd hakkındaki 
k<mun tasarısının 16 numaralı Geçici Ko-
nıteyooa havale edilmesine ve bu ücomis-

533 
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Sayfa 
yona Çahşma Komisyonundan de 3 üye-
ııin .alınmasına dair önergesi 429:430 

— Gruplar tonusiloileri-nin, 657 sayılı 
Devlet .MemurLarı Kanunumun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu (kanuna 
bâzı ımaddeler ekleninıesine ve bu kanun 
kapsaımı dışında kalan ikaımı personelinin 
•îylılk ve ücretlerine dair .kamın tasarısı
nın 29 . 6 . 1970 tarihinde müzakeresine 
başlanmasına ve sayın «yelerin maddeler 
Hakkındaki değişiklik önergelerini, 
29 , 6 , 1970 Fazartcsi günü tasarının tü
mü üzerindeki görüşmelerin bitimine ka
tlar vermelerine ve buna göre sadece de
ğişiklik önergesi verSlon maddeler üze
rinde müzakere •açılmasına, değişiklik 

Sayfa 
öııorgcsi ve [ilmiyen (maddelerin okunup 
.yylartmalkla iktifa edilmesine dajir Öner
gesi. 166:166 

— Gruplar temsilcilerinin 3 . 7 . 1970 
•Camia. .günü saat 14,30 - 19 arasında çalış.-
ınıasrna, Cumarftesi ve Pazar günler» ça-
•iışrnalara ura verilerelk 6 . 7 . 1970 Piazar-
,t eri-i gününden itibaren saat 10,00 - 13,00 
ve 14,30 - 19,00 arasırcdaıki çalışmalara de
vam 'adiltmösine dair önergeleri 599:600 

— İstanbul M-illcftvelkİli Reşit Ülker'-
i:ı. «Halk hastalık sigortası skaraun tekli
fi» nin, Genel sağlık sigortası ikanum ta
nsını görüşmek üzere kunulmuş (bulunan 
Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
v4/84) 

RAPORLAR 

Adalet Komisyona raporları 
— 2556 sayılı Hâkimler ıKaaiiiHiuııım 

B457 sayılı *Kanıu>nla değişik 5 nci (madde
sine :.biır geçici mıadıdc eklenmesine dair 
kanun tasarısı lıalkkımcla (1/195) 609 

— 45 Malili Yüksek Hâıkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değisjtiril-
meşine; 365C sayılı K&nnına bağlı (1) sa
yılı eettveîin "tadil ve ekleri âle Adalet Ba
kanlığı bölümüne kadro efldemmesi hak
kında 'kanun tasarısına dair (1/185) 608 

— Nafaka alacaklarımın yabancı meni-
lsuketlar.de tahsilli ile ilgili sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunduğum dair ka-
i:Tin tasarısı hakkında (2/120) 609 

— 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 
.imzalanan T-ünkiye Cuimhıuriyeti ile Yu
goslavya 'Federatif Cumhuriyeti arasında 
Konsolosluk sözleşmesinin onayılaruması-
jun Juyrgıın 'bulni'nduğuna dair kanun tasa
rısı haûckmda (1/95) 609 

Dışişleri Komisyonu Raporları 
— Nafaka alacaiklarıran yabancı mem

leketlerde Itohsili ile d%Hî sözleşmeye ka
tılmamızın <uy«gıun bulunduğuna dair ka-
;:nn tasarısı hafkkrada (1/120) 609 

— 30 Miaılt 1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yu-
.'•rş'tovya Federatif Cumihuriyetî arasında 

Konsolosluk Sözleşmesinin onaıylaınnm-
•sunn uygun bulunduğuma dair (karamı ta
samı halkkında (1/95) 609 

Geçici komisyonlar raporları 

— 1970 hlı Bütçesi Finansman kanunu 
tasonsuia dair (1/330) 5:32,32:79,83:116, 

117:159,160,1G1,191,237:240 

— Bursa Miılletvelkİıli Cemal Külâhlı ve 
ve 11 arkadaşının, Türkiye /mühendis ve 
mimarlar odaları (kurtulmasına ve 6235 
ve 7303 sayılı ka-nunlann yürürlükten 
kiildırılmasma dair. ikanun teklifi hak-
lunda (2/141) 82 

— Bursa Millctvokilld Ktasım önadım'-
ın, Esnaf ve SanaitÜtâıtilar Sosyal Sigorta^ 
lar kanunu teklifine dair (2/13) 164 

— Çiftçi mallarının Ikorunması hak
kında 'kanun tasansı .hakkında (1/277) 369 

— Emffâik Vcrgiısıi tasarısına dair 
(1/332) 2,167:190,191:236,243 i 

271„272:314,315,347,391 ;394 
— Genel Sağlık Sigortası kanunu ta

salısına dair (1/187) 82 
— Salgın, ve bıDİaşıçı hastalıklarla ola

ğanüstü savaş hakkında ikanun tasarısı
na dadr (1/99) 532 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Se
net" ve 9 aırfkadaşımn, Türkiye Çay îşlet<-

http://lsuketlar.de
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Sayfa 

nrederi Kurumu kanunu teklifine dair 
(2/36) 164 

Plân Komisyonu raporları 

— 657 sayiilı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı (maddelerinin değiştirilmeği ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanun Ikapsamı dışında kalan (kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair 
kanun tasarısı vo Ankara Mdlletvdkili A. 
Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşının 
14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devtlet Ma
murları Kanununun bâzı raıadıdelerînin de-
ğtîiştiıriknesi ve bu ıkanuna bâzı hüküm-
ler eklenımesi ve bir ıkıs^m; hükümlerin 
kıaidınlıması hakkında (kanun teklifine 
dair (1/331, 2/279) 2,319:346,347:390, 

397:429,430 =475,534:563,563:59St 
600:606,610:655„659 =691,692:725( 

— 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniver
sitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu ka
nuna ek 6033, 7222 ve 333 sayılı kanunla
r a bağlı cetvellerde değişiklik yapılmalsı 
hakkında kanun tasarısına dair (1/246) 532 

— 2556 sayıh Hâkimler Kanununun 
5457 sayılı Kanunla değişik 5 meri fmiad-
desine bir geçici madde eMenımeSfine dair 
kanun tasarısı hakkınıda (1/195) 609 

— İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadrolara Kanununa ek kanun tasa
rısı hakkımda (1/208) 609 

— 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin, (değiştiril
mesine; 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı .cetvelim tadil ve ekleri ijle Adalat 
Bakanlığı bölümüne kadro eklenmesi hafb-, 
kında kanun tasarısına dair (1/185) 608 

İzinler 
— Bâıngöl! MilletvekîM Sıddik Ay-

dar'a izin verilmesi (3/299) 16*6 
— İzmir Milıtettveklft Faali Arınç'a 

izin verilmesi (3/2S9) 166 
— Kütahya Milletvekili İlhan Ersöy'a 

izin verilmesi (3/299) 169 

Sayfa 
— Nafaka alacaklarının yabancı .mem

leketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair Ata
nılın tasarısı hakkında (1/120) 609 

— 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti lile Yu
goslavya Federatif Cumhuriyeti! arasında 
Kon&aloBiluk Sözleşmesinin onayılantmaiji-
naıı uy^un bulunduğuna dair kanun tasa
rısı haklkınida (1/95) 609 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları 

— T, B. M. M, Saymanlığının 1969 
Mart, Nisan, Mayıs ayları hesapları hak
kında (5/8 A) 396 

— T. B. M. M, Saynıanbğıniin 1969 
Haziran,, Temmuz, Ağustos aylara hesapları 
hakkında (5/9) 396 

— T. B. M. M, Sayimanhğının 1969 
Eylül, Ekim, Kasım fayları hesapları hak
kında (5/10) 396 

— T. B. M. M. Saymanlığının AraJıfe 
1969, Ocak, Şubat 1970 ayları hesapları 
hakkında (5/7) 396 

— T. B. M. M, Saymanlığının Mart, Ni
san, Mayıs, 1970 iaylan hesapları hakm-
da (5/8) 396 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniver
sitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu 
tkanuna ek 6033, 7222 ve 333 sayılı kanun
lara bağlı cetvellerde değişiklik yapııl-
imıası hakkında kanun tasarısına dair 
(1/246) 533 

— İstanbul Teknik Üniversitesi Ku>-
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı hakkında (1/208) 609 

— Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
• liamtürk'e feSn verilmesi (3/299) 166 

ödenekler 
— Hastalığı sebebiyle Mr toplantı 

yılı içinde iki ay d atî fazla kim alan 
Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'e ödeneğimin verilinesi (3/398) 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İSLER 
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Yasama dokunulmazlıkları 
— izmir MiUlebveltiüi Fazlı Arın»;'ıra, 

yasamıa dokunulmazlığı (3/306) -608 
— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al-

'Bagbakandan 
— Aydın Milletvekili M. Kam al Yı'l-

maz'ın, AydıııVk. bâzı C. II. P. ili muhtar
lara baskı yapıldığına dair Ba^baikandan 
yazılı sorusu (7/252) 242 

— İçel Mille t vefeHİı Celâl Kargılımın, 
bir zatın hissedarı bulunduğu şirket-
letre hattgiı bankalar tarafından1 kredi ve-
raüıdiği'tıe dair Başbakan ve Ticaret bakan
larından yaızTİı sorusu (7/254) 478 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
isal'm', pancar fiyatlarına da zam yapılıp 
yapi'hmyacağına dair Barbakandan yazılı 
•sorusu (7/253) 478 

— üigak Milletvekilli Adil Turan'ıiT, 
boykoit .nedenliyle ceza verilen ti ğre t inen
lere dair Başbakandan yazılı sonısu 
(7/256) 478 

Çalışırca Bakanından 
— Iraııir MüiÜîfiıvıcikİîtİ Talnt Orhan'ını, 

İzmir'in Konak mevkiinde inşası devam 
etmekte »>lan Sosyal Sigortalar Kurumu 
İs. Hanına dair Çalışma Bakımından yazılı 
ms-usa. (7/255) 478 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Elâzığ Mulletve'kili Hayrettin Han-

ağası'nm, Ih>ğu ve Güney - Doğu Anado
lu bölgesindeki köylere tohumluk buğday 

S*7fa 
paslan'ın1 yasama dokunnü'nıazlığı (3/307) 608 
(3/308) 608 
(3/309) 608 
(3/310) 608 

ve hayvan yemi dağıtılması ile Keban Ka
racının yapımına dair Tarım, Ticaret, 
Ulaştı m ta ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanlarından yazılı sorusu (7/251) 2 

İçişleri Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Sü

leyman MntJn'nun, Afyon'un Şuhu t ilçe
sinde belediyeye ait bir araziyi üzerine 
tapu yaptıran şahsın, tapu mııamclolerâmtı 
iptaline dair İçişleri Bakanından yazılı 
sonısu (7/257) 478 

Millî Eğitim Bakanından 
— Aydm Milletvekili M. Kemal Yıl-

maz'nı, Aydın ilinde boykota iştirak eden 
ve haklarında kanunî muamele yapılan Öğ
retmenlere dair Millî Eğitini Bakanından 
yazılı ,':orusu (7/250) 2 

Sanayi Bakanından 
— Saikaıya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, panear fiyatlarına ila zam yapılıp 
yapılmıyaeağına dair Başbakan ve Sana
yi Ba'kanmdan yazılı sorusu (7/253) 478 

Tarım Bakanından 
— Elâzığ Milletvekili Hayrettin lljın-

ağası'ııııı, Doğu ve Güney - Doğu Anado
lu bölgesindeki köylere tohumluk buğ
day ve hayvan yemi dağıtılması ile Kc-

SORULAE VE CEVAPLAR 
A - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Başbakandan 
— Aydın MilMivekiii M. Kam.a'1 Yd-

uıaa'm, Aydınlda bâzı C. H. P. li muhtar-
Jara baskı yapıldığına dair Başbakandan1 

gözlü «orasu (6/34) 
Dışişleri Bakanından 

— Amkıara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatâpoğlu'nun1, Suriye'de hak ve men
faatleri zarara uğrayan vatandaşlarımızla» 
ilgilti olarak aılınan kararların tatbikine 

; dair Dışişleri ve Maıliye bakanlarından 

İ flöztlü sorusu (6/147) 

I Maliye Bakanından 

3 ;4 I — Ankara MilletMelrili İbrahim Sıtkı 
'< Hatipoğlu'mın, Suriye'de hak ve men-
\ fasitleri zaırarai uğrayan vafanklaşlan-
| mızla il'ğilî olarak alınan kararların tat-
; bildne dair Dışişleri ve Maliye bakanla-
i nndan sözlü somstı (6/147) 

B - YAZILI SORULA R VE CEVAPLARI 



Sayf» 
ban Barajının yapımına dair Tarrnı, Ti
caret, Ulaştırma ve Enerji ve Tabiî Kay-
na'klar bakanlanndan yazılı sorusu (7/253) 2 

Ticaret Bakanından 
— Elâzığ Milletvekili Hayrettin Han-

ağası'nın, Doğu ve G-üney - Doğu Anado
lu bölgesindeki köylere tohumluk buğday 
ve hayvan yömi dağıtılması ile Keban Ba
rajının yapûnma dair Tarım, Ticaret, 
Ulaştırma ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanlarından yazılı sorusu (7/251) 2 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
bir zatın hissedarı bulunduğu şirketlere 
hangi bankalar tarafından kredi verildiği
ne dair Başbakan ve Ticaret Ba'kanından 
yazılı sorusu (7/254) 478 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun basa maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler etlenmesine 
ve bu kanun kapsamı dışında 'kalan ka
mu personelinin aylık ve ücretlerine da
ir (1/331) 2,165:166,319:346,347: 

390,397 =429,430 ;47'5,479=508,508 : 
529,534:563,563 =599,600 =606,610: 

655,059:691,692:725 
— 5246 sayılı Istan'bul Teknik Üniver

sitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu 
kanuna ek 6033, 7222 ve 333 sayılı kanun
lara bağlı cetveHerde değişiklik yapılma
sı hakkında (1/246) 532 

— 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında 
(1/263) 609 

— 5383 sayılı Gümrükler Kanununun 
24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında (1/350) 429:430 

— 1970 yılı Bütçe Finansman kanunu 
tasarısı (1/330) 5:32,32=79,83:116, 

117:159,160,16i, 191,237 =240 
— Çiftçi mallarının korunması hak

kında (1/277) 396 
— Emlâk Vergisi kanunu tasarısı 

(1/332) 2,167 =190,191 =236,243: 
271,272 =314,315,347,391:394 

— Genel kadro kanunu tasarısı 
(1/354) 390 

Sayfa 
— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al

paslan'ın, Trakya Yağlı Tohumlar Birli
ğine bağlı kooperatiflerin, köylüden almış 
oldukları ayçiçeğinin satışından sonra el
de edilen farkı müstahsıla ödeyip ödemiye-
cCklerine dair Ticaret Bakanından yazılı 
sorusu (7/249) 2 

Ulaştırma Bakanından 
— Elâzığ Milletvekili Hayrettin Han-

ağası'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anado
lu bölgesıindold köylere tohumluk buğday 
ve hayvan yemi dağıtılması ile Keban Ba
rajının yapımına dair Tarım, Ticaret, 
Ulaştırma ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanlanndan yazılı sorusu (7/251) 2 

— Genel Sağlık Sigortası kanunu tasa
rısı (1/187) 82 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
5457 sayılı Kanunla değişik 5 nei madde
sine 'bir geçici madde eklenmesine dair 
(3/195) 609 

— İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarı
sı (1/208) 609 

— Kalkınma ve İhracat Bankası hak
kında (1/357) 608 

— 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine; 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin tadil ve ekleri ile Adalet Ba-
'kanlığı bölümüne kadro eklenmesi hak
kında (1/185) 608 

— La Haye'de Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Hazi
ran 1947 tarihli Anlaşmanın değiştirilme
sine dair 16 Şubat 1961 tarihli La Haye 
Anlaşması ve Protokolünün onaylanması
nın uygun bulunması hakkında (1/353) 164 

— Milletlerarası Nakliyatta Kullanılan 
Paletlerin Gümrük Rejimine dair Avrupa 
Sözleşmesine katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında (1/355) 532 

— Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair (V120) 609 

TASAMLA* 



Sayfa 
~ 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 

imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ite Yugos
lavya Federatif Cumhuriyeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair (1/95) 609 

— özel sektör tarafından kurulacafc te
davi ve sosyal hizmet kurumları kanun ta
sarısı (1/216) 533 

~ Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla ola
ğanüstü savaş hakkında kanun tasarısı 
(t/99) 532 

— Sosyal Sigortalar Kanununun 123 
neü maddesinin 5 nci fıkrasının kaldırıl
masına ve bu kanuna geçici bir madde ek-
ılenmesine dair (1/255) 166 

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi kuruluş kanunu tasarısı 
(1/35-6) 502 

— Arikara Milletvekili A. Safeıp Hi-
çerimez ve 57 arkadaşının 14 .. 7 . 1965 
gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler efelenmesi 
ve bir kısım, hükümlerin kaldırılması hak
kında kanun teklifi (2/279) 2,319 :346,347: 

390,397:429,43ü :475,479 £08,508: 
529,534:563,563 ^ ' (KK) :606,610: 

«&5y659 =691,692:725 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet İh
san Kırımlı ve 4 arfkadaşımn, 7154 sajulı 
Kanunun tadil ettiği 5682 sayılı Pasa
port Kanununun 14 ncü maddesinin (A) 
bölümünün değiştirilmesi hakkında kanun 
töklifi (2/378) 82 

— Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı 
ve 1.1 arkadaşının, Türkiye mühendis ve 
mimar odaları kurulmasına ve 6235 ve 
7303 sayılı kanunların yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi (2/141) 82 

— Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigorta
lar kanunu teklifi (2/13) 164 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım 

Swgfm 
— Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve 

'kuruluşu hakkındaki 4770 sayılı Kanuna 
bağlı «I» sayılı cetvelin «Teftiş Kurulu 
Başkanlığı» ile ilgili bölümüne kadrolar 
eklenmesine dair (1/352) 164 

—27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkınca (1/359) 658 

— 28 Temmuz 1967 tarih ve 933 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı maddeler rtkrîeımrc-si-
ne dair (1/358) 608 

— Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddele
rinin değişti fümesi hakkında (1/334) 3 

ve 12 arkadaşmıaı, Sermaye piyasasının 
tanzimi ve teşviki hakkında kannın tek
lifi (2/52) 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit KJöker ve 3 arkadaşının; İnhisar 
beyiyeleri üçte birinin harb malûlle
rine ve ışehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1425 sayılı Ka
nuna ek kanuni teklifi (2/368) 3 

— ıCumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
thsan Toıpaloğlu >ve 17 arkadaşının, Ha
yati öneme sahip madenlerin kamulaştırıl
ması hakkında kanun "teklifi 2/377) 82 

—• Çorum Milletvekili Abdturralıman 
Oüler'in, 'Telefon tesis vergisi kanun tek-
teklifi (2/379) 164,318 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduların affı hakkında kanun tek
lifi (2/380) 396 

— istanbul Milletvekili Heşit Ülker'in, 
Halk hastalık sigortası kanun teklifi 
(2/362) 83,658:659 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 ankadagının, Türidye 'Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi (2/36) 164 

TEKLİFLER 
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TEZKERELER 
Sarfa. 

Başbakanlık teskereleri 
(Geriverme isteği) 

— Sosyal Sigortalar Kanununun 123 
neti maddesinin 5 nci fıkrasının kaldırıl
masına ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının geri 
gönderilmesi hakkında (3/300) 166 

(Tasama dokunulmazliklan) 
— izmir Milletvekili Fazlı Anmç'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/306) 608 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dotkunulmaalığınım kaldırıl
masına dair (3/307) 608 
(3/308) 608 
(3/309) 608 
(3/310) 608 

Geçici Komisyon Başkanlığı tezkereleri 
— Geçici Komisyon Başkanlığının, 

(2/379) esas numaralı kamını (teklifinin 
komisyonlarıma havalesine ve Ulaştırma 
Komisyonundan da üç üyemin komisyon
larına katılmasına dair (3/301) 318 

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi -
— özel sektör tarafından kurulacak 

tedavi ve sosyal hizmet kurumları kanun 
tasarısının ıgörüşülnıesinra iki ay daha er
telendiğine dair (3/305) 533 

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— Giresun Milletvekili M. Kemal Çi-

lesiz'in, Tefeciliğin; halikın ekonomik ve 
sosyal durumuna yaptığı etkileri önlemek, 
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
iki . arkadaşının, Tarımla uğraşanların 
emeklerimin karşılığını almaları için kredi 

Sayfa 
ve üretim alanlında alınması 'gerekli ted
birleri tesbit etmek üzere kurulan komis
yon görevinin 7 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren üç ay uzatılmasına dair 533 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
— Hastalığı sebebiyle bir toplantıydı 

içinde iki aydan fazla izin alan Trabzon 
Milletvekili Mehmet Arslantürk'e ödeme
ğinin, verilmesine dair (3/298) 167 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/299) 166 

Plan Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker ve 3 arkadaşının; inhisar be
yiyelerine (üçte birimin harb malûllerine 
ve §ehit yetimlerime tahsis ve tevziine dair 
30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifinin havale edildiği komis
yonlardan 3 er ki§i seçilerek kurulacak bir 
Geçici Komisyonda .görüşülmesine dair 
(2/368) 3 

— Gündemde bulunan 1/263 esas nu
maralı kanun tasarısının tekrar tetkiki 
için komisyonlara iadesine dair (3/311) 609 

Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
— Ege Üniversitesinin 1967 bütçe yılı 

Kcsinhesaibma ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair (3/303) 352 

Ticaret Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Oda

ları Birliği (Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanım tasarısını 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyo
na, 2/5 esas numarailı kanun teklifinin de 
havale edilmesine dair .(2/52; 1/334) 3 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETLEEİ 

a*tt* 
24 . 6 . 1970 tarihli 110 ucu Birleşime 

ait tutanak özeti 2 
25 , 6 . 1970 tarihli 11 ııci Birleşime ait 

rtutanak özeti 82 
26 . 6 . 1970 tarihli 112 nci Birleşime 

ait tutanak özeti 164 
27 . 6 . 1970 tarihli 113 ncü Birleşince 

ait tutanak özeti 242 
28 . 6 . 1970 tarihli 114 neü Birleşime 

ait tutanak Özeti 

Sovfd 
29 . 6 . 1970 tarihli 115 nci (Birleşim* 

ait tutanak Özeti 396 
30 • 6 . 1970 tarihli 116 neı Birleşime 

ait tutanak özeti 478 
1 . 7 . 1970 tarihli 117 nci Birleşime 

ait tutanak özeti 532 
2 . 7 . 1970 tarihli 118 nci Birleşime 

ait tutanak özeti 608 
3 . 7 . J970 tarihli 119 ncu Birleşime 

318 ait tutanak özeti 658 



SÖZ ALANLAR 

«Soyadları alfabetik sırasına göre» 

A 
Sayfa 

İlhan Açıkalın (Denizli) - 657 sayılı 
I>evlet 'Memurları Kanununun bâzı m i d e 
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 485,486:487 

Zeki Adıyaman (Adıyaman) • Emlâk 
Vergisi kanunu tasarısı münasebetiyle 222 

Nimet Ağaoğlu (Muş) - 657 sayılı 
Devlet Memurları (Kanununun b;zı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan karan personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 560,580 

Hasan AJsçaİEoğlu (Antalya) - 657 sa
yılı Devlet Memurları [Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 639 

Enver Akova (Sivas) - 657 sayılı Dev
let Memurları (Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kanun kapsamı 
dışında kalan kamu peraanelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 481:482,487,496}508:509,539,556,56i, 

568,575:576 
İsmail Hakla Alaca (Kars) - 1970 yılı 

Bütçesi finansman kanun tasarısı müna
sebetiyle 104:105,116,139:140 

— Emlâk Vergisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 220,227,307 

Yılmaz Alpaslan (Tekirdağ) - Emlâk 
Vergisi kanunu tasarısı münasebetiyle 258: 

Sayfa 
Sami Aralan (Denizli) - 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanun kapsam^ 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 463:577:578,591:592 

Metanet Arslantürk (TraJbam) - 657 
sayılı Devlet Memurları KJanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâeı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu peraonelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 165,464,482:483,491,504:505, 

565:566,573,705:706 
Turgut Artaç (Kars) - 1970 yılı Büt

çesi finansman kanun tasarısı münasebe
tiyle 75,76,85 =86,124,134 

— (Emlâk Vergisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 189:190,256,263 

Burhanettin Asntay (İzmir) • 657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerimin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 642, 711:712 

— 1970 yıllı Bütçesi finansman kanun 
tasarısı münasebetiyle • 12,17,18,19,35,36,52:53, 

56:57,59,59,119,126,128,129,142,143 
Hüsamettin Ataibeyli (Devlet Bakam)' 

(Nevşehir) - 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bu kamun kapsamı dışında ka
lan kamu personelinin aylık ve ücretleri
ne dair kanun tasamı münasebetiyle 560 

İnsan AtaSyv (Antalya) - 1970 yıh 
Bttfccosi finansman kamun tasarısı müna-
•sebetöyie , 156:158,-159 

Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) - 657 
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Sayfa 

sayıll Devlet Memurları Kamununum 
bası maddelerinin değiştirilmesi ve bu> 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
•karnım kapsamı, dışmda kalan kaımu per
sonelinim aylık ve üoretlerihe dair ka
nuni .tasarısı münasebetiyle 434,436:437,482, 

487,511 

— Emûâk Vergisi kanunu1 tasarısı 
münasebetiyle 198,224:235,236:297,305 

Salüh Ayffiin (Amasya) - 6571 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı-
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kamuna 
'bâzı maddel'er eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu porsonc-

Hüseyin Balan (Ankara) - 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklemımesine ve bu kanun 
•kapsamı dışında kalan kamu persone
linin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 403:404 

Hüsamettin Başer (Nevşehir) - 657 sav 
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve1 bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
fcapsamı dışında kalan kamu persone
linin aylık ve ücretlerine dair kanun1 

tasarısı münasebetiyle 463,496 :497,5i 2,588, 
618,682,659:660,714:715,717 

— 1970 yılı Bütçesi finamamam kanuni 
tasarısı ınünasebetâyle .114 

— Emlâk vergisi Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 20O;23f2,245,l277:278,2Ö2,3l06 

Nuri Sayar ([Plân Komisyonu Başkanı) 
(Sakarya) - 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve 'bu kanıma Mzı maddeler eklen
mesine ve Ibu kanun kapsaımı dışında ka
lan kamu personelinin aylık ve riicretleri-
ne dair ikamın tasarısı (inünaıselbe'tiyle 410,416: 

417,417,418,418,424,424:425,425 =426,427: 
428,428,429,440,441:443,443,469,469,470, 

474,474,483:484,484,49i :492,497,497:498, 
498,499,509:512,i513£16j5ll«,519,621:522, 
527,528,542:543,544£52;553,557,5S8,559, 
560,560,560:561,563,570 £71,572,572:573, 
573,584:585,5S6,'588J589,58S,596,l604;6O5, 

Sayfa 
linin aylık ve ücretlerine dair kanun1 

tasarısı munaseeW:iyle 355,371,426,440, 
441,449,463,527 ;528,540,540:541,557,563 b564 

— 1970 yılı Bütçesi finansman kanun 
tasarısı .münâsebetiyle 12,37,80,90:91,109:110, 

113,123,125,126,141, 
— Emlâk Vergisi Kanunu tasarısı mü

nasebetiyle 175 :17«,187,200,219,274:275,S79,300 
Mehmet Aytuğ (Elâzığ) - 657 sa

yılı Devlet Memurları Kanunumla bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve İm kanun 
(kapsamı dışında kalan kamu persone
linin aylık ve ücretlerim dair kanım 
tasarısı m'ümuscbctiyle 460 

p 

606,'610,610t*ll,l61il,617*181G21,ö23,'624, 
625;G38,.638:639,ı63.9,>642 J643,«43,644,646, 
650 :'651,e53,654,660,661,1670,675:fi7«,682, 
ı683,684,G91,.692,694:695,696,699,7Ol,70ı6, 

707,711,715,715,722,723,724,725 
Hüseyin Baytürk (Zonguldak) 

657 sayılı I>evlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştiriılımesd ve bu 
kanuna ıbâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanun (kapsamu dışında kalan kamu per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
•tasarlısı münaselbetiyle 594^595,626,646 

İsmail Hakkı Birler (Tokat) - Emlâk 
"Verdisi kanunu tasarısı -münasebetiyle 23Ö, 

291:292,299 
Ahmet Buldanlı (Muğla) - 1970 yılı 

Batçwı finansman kanun tasarısı ımünase-
bctiyle 122:123 

— Rnıılâlk Verdisi kanunu tasarıtsı iinü-
nassbetiylo 220 

Va!r3ft Bozatlı (®iı?as) - #57 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin dcğiştirilımeBÜ ve (bu kamuna bâ
zı ıTnaddcflct.' cklenım'esine ve Ibu 'konun ikap-
sanıı dışında Ikalan (kaınıı personelinin ay-
bk ve ücretlerine dair 'kanun tasarısı 
münasebetiyle 165,594Ji606,689 ;690 

— 1970 yılı Bütçesi finansman kanun 
tasarısı miiiLaseibeftiıyle 42,51:52,59,7i :72,73: 

74,77^00ılOMOfi:107,138,143 
— Emlâk Verdisi kanunu tasarısı mü

nasebetiyle 187:188,1S8:189,195:196,210,251, 
256,272,274,280,280:281,288,300,303,311:312 
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c 
s*rf. 

Halil tibreMm Cop (»olu) - Emlâik Ver
gisi kanunu tasarısı münasebetiyle 286 

ibrahim Oüo«oğlu (Ankara) - 1970 yılı 

Rıfkı Danışman (Erzurum) - 657 sayılı 
Devlet Mamurları Kanununun bâzı ımad-
delerinin değiştirilmesi ve Ibu kanuna bâ
zı maddeler tikleımvesine ve ıbu kanun ıkap-
samı dışında kalan (kamu personelinin ay
lık ve üeretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 716,720,721,722 

— 1970 yılı Brökşasi finansman kanun 
tasarısı ımninasebetiyle 144 

Mustafa Orhan Daut (Manisa) - Em
lâk Vengiısi kanun (haşarısı münasebetiyle 193: 

194 
Kemal Demir (©olu) - 057 sayılı 

Devlet Mamurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 'bâ
zı ımaddöler eklenmesine ve bu kanun (kap
samı dışında îkalan (kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 388:337,380:382,409,409:410 

421,430 482,443,444 447,451,453 464,492: 
493,498,499 j500^2O:G21,l522^34:535,541: 
542,548:050,086,67i #72,676 ;677)6(84,e84: 

ı687,717,717,7ıl8,719:720 
— Emlâk Vergisi (kanunu tasamı ımü-

Sayfa 
Bütçesi finansman 'kanun tasarısı müna-
söbetiyle 143:144 

—• Emlâk Verigisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 266:387 

nasebettiyle 332:233 
Orhan Dertgiz (Uşak) - 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun bâzı (mad
delerinin değiştiriimesi ve bu kamuna bâ
zı ımaddeiler eklenım'esîne ve bu ıkaııun (kap
samı dıgınida Ikalan 'kamu pemotıelinin ay
lık ve •ücretlerin* dair kanun tasarısı 
(münasebetiyle 327 333,573:574 

Hasan Dinçer '(Geçici Komisyon Baş
kanı) (Afyon KaraMsar) - 1970 yılı Büt
çesi finansman kanun tasarısı münasebe
tiyle 91,96,133,137,138:139,139,140,144 ,145,152 

Musa Doğan (Kars) - Emlâk Vertgisi 
kanunu tasarısı münasebetiyle 234,297:298 

Tufan Doğan Avsargil (Kayseri) -1970 
yılı Bütçesi finansman kanun tasarısı mü
nasebetiyle 9,12,104,115,116 

Hüseyin Dolun (İstanbul) - 657 sayılı 
Devlet Memurları (Kanununun bâzı mad
delerinin değişti rilnnesi ve Ibu kanuna (bâ
zı anaddeıler eklenmesine ve ıbu kanun kap
samı dışında Ikalan (kamu personelinin ay-
bk ve (ücretlerüi'6 dair fcanun tasansı 
ımıünasebeltiylo 568:569 

ç 
Muştala Çalıkbğlu (Çanakkale) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna fbâızı maddeler eklenmesine ve bu 
kanun kapsamı dışında ıkalan İkamu per
sonelinim aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı münaseibetiyl'ö 566:567 

— 1970 yılı Bütçesi finansman kanun 
tasarısı ımlünasebdtiyle 24:26,88 

2teki Çelitoer '(Siirt) - Emlâk Vergisi i 
'kanunu Itasarısı ımünaısebetiyle 231 

Nuri Çelikoğlu (Niğde) - 657 sayılı 
Devleit Memurları Kanununun bâzı [mad
delerinin değiştiriljnesi ve bu kanuna foâ-

D 

zı ımaddeler eklenmesine ve bu kanun ıkap-
saımı dışında (kalan İkamu pemonelinim ay
lık vo ücretlerine dair kanun tasarısı 
ımünasdbetiıyle 702 

Hasan ÇetMcaya^Emncan) -657 sayılı 
Devlet Meramdan Kanununun bazı rnıad-
dıelerinin değiştirilmesa ve mı kanuna ttâ-
zı ımaddeler eklenmesine ve bu fcanun kap
samı dışında kalan (kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair fcanun tasaınsı 
münasebetiyle 380,400,411:412,592 £93 

— 1970 yılı Bütçesi finansman (kamun 
tasarısı 'münasebetiyle 38 
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Sayfa 
Meındııb. Ekşi (Ordu) - Emlâk Veıngisi 

'kanuna tasarısı (münasebetiyle 234 
Mesut Erez (Maliye Batanı ) (Kütahya) -

057 Bfsyıh Pcvlett ıMeırnıırlaii'i 'Kanununun 
'bâzı maddelerinin 'değiştirâlnıesi ve bu 
kamına (bâzı .maddeler efelenmesine ve bu 
kamın ika.psa.nn «dışında kalan (kamu per
sonelini!» aylık ve ücretlerime dair kanun 
•taisaıiısı mün-aseibetiyk -161:370,370 :371 ;J>88: 

389,389:390,45i :4S2,523 :f>24,'546 fl48,r>7fl, 
•582,583,597 :'59>8,«35 :G3(5,680' rGHI ,718,718: 

719 
— 1970 yıh I'İüteesi finansman kanun 

tasarısı ıniünaısdbatiyle 7:8,8,9,10:11,14:15,20: 
32,35 #6,37,40 :47,«0 j6]y02,fr5 :fi6,.67,89 :90, 

91,98,99,102,103,104,117:11.8,133:124,128: 
129,138,148:149 

— TCiMİ-âlk Yengisi (kamımı tasa rısı 
ımünajsobo'tiyle 179:183,188,202:208,203,205, 

206,252:256,256:257,'293,2 95,2:95,-3 02 
Nuri Eroğan '(ftstanJbul) - 657 sayılı 

l)(«vlcrt Mormıi'lan. 'Kanununun bâzı oııad-
dclci'ÎTitn değistirilımesi ve 'bu kanuna bâ-
zı. iinfiılîlpiV.L1 oklenmesine ve tbu !kanun ıkap-
(yı.!uı '('ışıunla 'kalan, (ka-tnu personelinin ay
lık vo ücreti erin o dair kanım tasarısı 
mı«.in.aseibetîylo 496,498,650 

— Emlâk Vorgiısi kanunu tasarısı mü-
na^betiyle 222,227,22£,27'0,289,2$5,31<h;;U, 

311,312,313:314 

Orhan Cemal Fereoy (İstanbul) -
>6ö7 sayılı DfvkHt ıMoımurlan Kanıımmun 
'bâzı maddelerinin değiştiriıkııeBİ vo bu 
kanuna bâzı ıtnaddel'or efelenmesine ve bu 

kanun, •lüi.jısiiüm dışında kalan (kamu per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı niLİna'Söbetiylc 447 

Hasan Ali Oiilcan (Antalya) - 1970 
yılı Bütçesi finansman kamın tasarısı mü
nasebetiyle , 22,91:92,<M> 

Fazıl Güleç (Adana) - Emlâk Vergisi 
•kanun tasarısı nViinaselbetiylo 279 

AbdurraJhnran Güler (Çorum) - 657 sayılı 
Devlet Mamurları Kanununun 'bâzı 'mad
delerinin değiştirilmesi vo [bu kanuna (bâ
zı (maddeler eklenıımssine ve ıbu kanun ıkap-
«aısnı dışında Otalan Ikamu personelinin ay-
lik vo ücretlerine dair kanun taBaınsı 
itııünaselifüt^ylü 605 

—• 1.970 yılı Bütçesi finansman ikamın 
tasarısı iiımnasctbeitiryln 13 :M)17,18J2'fî :28,35, 

45:46,57 :M,'64,67,76,77,120,121:122,126, 
145:147,158,158:159 

—• Emlâk Vergisi kanunu tasarısı 
münasebetiyle 169:171,19i: 192,196,107,201: 

202,2:15,216,218:219,222,'226,249:2&2,252, 
2r>6,267,272,274,27:5,27<8,279,2Sl;2$2,S83, 

284,290:291,295,300,304,811,312 
F«rda Giüey (Ordu) - 657 sayılı 

Ik'vlet MemiH'Iarı Kamıınımm 'bâzı üiıad-
delcı-inin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ

zı maddeılor eklemmcsine ve bu 'kanun tkap-
«niüu dışımla kalan Ikamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
im.it rıase'bctiykt 589 

ZeMye Gülsen (ÇanaMcale) - 657 «ayılı 
D'Cvl'elt M omurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi vo 'bu kanuna bâ
zı imaddeıler eki enim'etsin e ve bu feanun ıkap-
saıün dışında ikalan (kamu personelinin ay
lık vo ücretlerine dair kanun tasarısı 
müııascibetiylo 495:496 

— Emlâk Verdisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 232 

Ateı«t Güner (Zonguldak) - 057 'sayıh 
Devlet Mom urları 'Kanununun 'bâzı (mad
delerinin değiştirilmcsî ve fbu kanuna ba
zı im addeder «klenımesine ve bu kanun kap
lımı. dışında ikalan (kamu pereonelinin ay
lık ve 'ücretlerine dair kanun tasarısı 
iiminasobotiyile 337:33'9,649 

— 1970 yılı Bütçesi finansman kanun 
tasamı ımünasöbctiyle 10,53,61,45 

— Emlâk Vergisi 'kanun tasarlısı mü
nasebetiyle 167 :l«9,aS6)2&2:293^08:309 

http://ika.pisia.rni
http://im.it
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H 
Sayfa 

Haindi Hamamdoğlu (Afyon KaraMaar) 
657 sayılı Devlet MemurLaırı Kanununun 
bâzı (maddelerinin değiştirümıesi ve bu 
kanuna Ibâzı .maddeler efelenmesine ve İm 
kanun kapsamı »dışında kalan Utanım per
sonelinin aylık ve imretl-erme dair kanun 
tasarısı mıünase'bütiyl'e 465=466 

— 1970 yılı Bütçesi finansman (kanun 
tasarısı münasebetiyle 36,141 

— Emlâk Verıgisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 209=230,311 

Hayrettin Hamğası (Elâzığ) - 657 tsaytiı 
Devlet Mamurları Kanununun 'bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve ibu kanuna fbâ-
zi tmaddesler eklenmesine ve ibu 'kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair .kanun tasarısı 
(münasebetiyle 370,699:700 

Kubüây tmer (Konya) - 657 »ayılı 
Devlet Memurları Kanununun 'bâzı mad
delerinin değişti rilnıeBİ ve ibu "kanuna î>â-
zı muaddeler eklenmesine ve (bu kanun ıkap-
saımı .dışında [kalan (kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasanaı 
münasebetiyle 605 

Hidayet tpek (Oireaun) - Emlâk Ver
gisi kanunu tasarısı TniunaseJbetiyl'e 286 

İhsan Kabadayı (Konya) - 657 ısayıılı 
Devlet Memurları (Kanununun bâzı mıad-
delerinin değiştirilmesi ve fon kanuna bâ-, 
zı maddeler eklenmesine ve ibu kanun (kap
samı dışında [kalan (kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münalsöbetiyle 351=354,473,480 =490,497,556, 

565,571:672,616^40=«60,660 ;661,G67:668 
— Emlâk Vergisi kanunu tasarısı mü

nasebetiyle 177=179,214 £15,233,235,246=247 

Afomet Karaaalan '(Malatya) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilnıesd ve fou kanuna 4>â-

ı 8mıt« 
tbralhimı Sıtkı Hatifooğtai (Ankara) -

657 sayılı Devlet 'Memurları Kanununun 
ıbâzı maddelerinin değiştirtitaaesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 'bu 
kanun (kapsamı dışında kalan, kamu per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 496 

Ahmet Sakıp Hiçerimea (Ankara) -
657 sayılı Devldt Memurları Kanununun 
ıbâzı (maddelerinin değiştirilmesi ve 'bu 
kanuna Ibâzı maddeler efelenmesinle ve ou 
kanun kapsamı dışında kaka kaımu per
sonelinim aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 31-9 £23,871,382 =383,408, 

412,420,421:422,424,425,4!28,432 =488,479: 
480,484 =485,502 :503,512j516 =518,536=536, 
544:545,5481581)583,599,614 :616,6le =680, 
620:621,621,627,631 =632,672 =673^79 =680, 

'698 i694,695,697,'699,716,718,723 

I 
Hilmi işgüzar (Sinop) - 657 sayılı 

I>evlet Memurları Kanununun bâzı (mad
delerinin değiştirilmesi ve 'bu kanuna ibâ-
zı ımaddefler eklenmesine ve İbu 'kanun (kap
samı dışında kalan kamu personelinin ay-
lı'k ve (ücretlerine dair kanun tasarısı 
münaaefbetiyle 539:540,>632 =«33,640 :641,713 

— Emlâk Veııgisi kamunu tasarısı mü
nasebetiyle - 188 :186,200:20i 

zı maddeler eklenmesine ve ibu 'kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasamı 
münaselbetiyie 724 

Coşkun Karagöaoğlu (tarak) -667 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve ibu kanuna bâ
zı ımaddeıler eklenmesine ve t«ı kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle '397 3398,415 =416 

— 1970 yılı 'Bütçesi finansman kanun 
tasarısı münasebetiyle 136=137,151,154:156 

K 
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— Emlâk Vergisi kanunu tasarısı mwi-
nasobeltiylo 243:245,257:258 

BaJhri Karakeçeli (Urfa) - 657 sayılı 
Devlet Mcııımrları -Kanununun bâzı mad-
Jelerdııiın değiştirilmesi ve ibu kanuna bâ
zı maddeler ekle-nmesin-e ve b*u 'kanun kap
samı dışında ikalan ikamıı personelinin ay
lık vo ücretlerine dair kanun tasarısı 
münaseb etiyle 669 

Mustafa 'Karaman; (Gümlişane) - • 
067 sayılı Devlelt Memurları Kanununun 
bâ-zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
karnına bâzı madıdel^r efelenmesine -ve bu 
kanun ikapsann dışında kalan ıkasmu per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 582 

Metbmet Kazaya (Tokat) - 657 sayılı 
Ikıvteıt Mamurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve (bu kanuna /bâ
zı maddeler eklenmesine ve ıbn <kanun ıkap-
&a.mı dışında İkalan (kamu personelinin ay
lık ve "ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 468,553,665 :ı666 

— 1970 yılı Bütçesi finansman kanun 
tüsarıısı mıiıuasebettiyle 128 

— KmlâSk Vergisi (kamum tasarısının 
mıimasabotiyle 220£21,235,263 ;263,300 :30i 

ıSaıbri Keskut (Kastamonu) - Kmlâk 
V«pgisi kanunu tasarısı münasobeıtiyle 276, 

285,287:288,205 

jflyas Kılıç (Samsun) - 657 sayılı Dev-
Jct Memvurlan Kanununun h&zı maddele-

Sayfa 
imin. değiştirilmem ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve .bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine 'dair kamın tasarısı mü
nasebetiyle 422:423,437:438,472:473, 

497,503,595:596,597 
— 1970 yılı Bütçesi finansman kanun 

tasarısı .müııaseıbctiyk 133 
— Emlâik Vergisi 'Kanunu (tasarısı 

münasebetiyle 212:214,216,217,283: 
284,298:299,30i 

O&vat Küçük (Trabzon) - Emlâk Ver
disi (kanunu tasarısı münasebetiyle 272 

ıSadi Koçag (Konya) - 1970 yılı Büt
çesi finansman kanun tasarısı münasebe
tiyle 20:21 

Nuri K'odajnanoğhı (Niğde) • 657 sa
yılı ıDevfot M'öiraurları Kanununun, bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı muaddeler eklenmesine ve bu Ocanun 
lk apışalım dışında kalan Ocamır personelinin 
aylık ve ücreıtlerine dair kanun tasarısı 
•münasebetiyle 383: 3 84,405,406,413:414, 

487:488,500:501,503 =504,682,684,658: 
889y695,702,723:724,724 

Talat Köseoğüu (Hatay) - 657 »ayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad-
d elerinin değiştirilmesi vo bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
(kanun kapsamı dışında 'kalan kamu 
peraoiiiftliııin aylık ve ücretlerine dair ka
nun [mfünase;be*iyle 619,674:675 

M 
Süleyman Mutlu (Afyon KaraMsar) -

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı 'maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eıkleıımesine ve bu 
kanun kapsamı dışında Oca'lan kamu per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair İtamın 
insansı münasebetiyle 574,578:579 

Baha Müderrisoğlu (Konya) - 657 
sayılı Devlot Mamurları Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eHemesine T« bu toanun 
kapsaımı dışında ikalan İkamı personelinin 
•aylık ve ücretlerine dair kamun tasarısı 
liTiünasabetiyle 467,473,556,567,576,598: 

599,626:627,633,638y641,647 «48,652,660, 
675,691,707,724 

— 1970 yılı Bütçesi finansman kanun 
tasarısı münasebetiyle 11:12,13,17,115:116 
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Sayfa 
MevliH Ocakçıoğlu. (Niğde) - 1970 yılı 

îiütçesi finansman 'kanun tasarısı müna-
fcebetsiylo 41 

— 'Emlâk Yergisi kanunu tasarısı mü-
üiasebetiyle 176:177 

Hilmi Okçu (Maniaa) - 1970 yılı Büt
çesi finansman kamın 'tasarısı münase
betiyle 13,103,104 

Mehmet AH Oksal (Trabzon) - 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanumram bâzı 

-maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna -
•bâzı (maddeler ejklenm.'eısiiııe ve bu kanun 
kapsaroı dışında Ikalan ffoanvu personelinin 

.«ylık ve ücretlerine dair kanun tasasrısı 
(münasebetiyle 588:589 

Mehmet Nebil Oktay (Siirt) - 657 sayılı 
Devlet Memurları 'Kanununun bâzı mad-

Sayfa 
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelimin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 323=327,443 =444,468,550:551 

Kemal Okyay (Kara) -1970 yılı Bütçesi 
finansman kanuu tasansı .münasebetiyle 25 

H, Cavit Okyayuz (İçel) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine TC bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 721 

Cavit Oral (Adana) • Emlâk Vergisi 
kanunu tasarısı münasebetiyle 229,263=263 

Kemal önder (İzmir) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerimin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelimin 
aylık ve ücretlerine dair kanun (tasarısı 
münasebetiyle 407,418,704,706 =707,708 

*— 1970 yılı Bütçesi finansman kanunu 
'tasarısı münasebetiyle 89,91,96,97,128 

— Emlâk Vergisi Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 194,215,219,219:220,252,306 

Şinasi özdenoğhı (Ankara) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve .ücretlerine dair kanun ttasarısı 
-münasebetiyle 346 =346,347 =350,384,407, 

417,447 =449,488 =489,506 =508,537 =539,567 = 
568,572,603 =604,651,661,664 =665,673 = 

674,678,701 
— 1970 yılı Bütçesi finansman kanunu 

tasarısı münasebetiyle 64:05,6C =67,72 =73, 
75,78,87 =89,97,98 =99,105,108 =109,112 =113, 

147:148,157 

Turhan özgüner (İçel) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad? 
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personellinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun 'tasarısı 
münasebetiyle 375,379 =380,419,423,444,460, 

464,494 =495,498,554,555,561 =563,583 =584, 
590:59i ,600 =602,605,606,612:613,621,627. 
628,630 =631,653,697,699,704 =705,708 =709 

— 1970 yılı Bütçesi finansman kanunu 
tasarısı münasebetiyle 17 =18,22 =23,122, 

126:128,129,151,158 
Abdülkadir öztnen (Mardin) • 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştir ibnesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
mıünase betiyle 374,467 

— 1970 yılı Bütçesi finansman kanunu 
tasarısı münasebetiyle 25 

— Emlâk Vergisi Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 287 

ibrahim öztürk (Maraş) - 657 sayılı 

(Oilt : 7) 
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Sayfa 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap-

Sayfat 
samı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun "tasarısı 
münasebetiyle 355,358 

Mehmet Seydibeyoğlu (Kastamonu) -
1970 yılı Bütçesi finansman kanun tasa
rısı münasebetiyle 89 

M. Şemsettin Sönmez (Eskişehir) - Em
lâk Vengisi kanunu tasarısı münasebetiyle 211: 

212 

Ahmet Şener (Trabzon) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununum, bâzı mad
delerinin değiştirilmesi vs bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelimin 

aylık ve ücretlerine dair kanun (tasarısı 
münasebetiyle 354=355,359=361,406,406, 

410,412=413,414=415,433 =434,449:450,46i, 
480,482,484,490 =491,521,523,536 =537,543 
544,544,550,555 =556,576 =577,581 =582,015 
616,625,628 =629,641 ;642,643 ;644,660,682 

683,687:688 
— Emlâk Vergisi Kamunu tasarısı mü

nasebetiyle 194,230 =231,248 =249,275 
Kemal Şensoy (Ordu) - Emlâk Vergisi 

kanonu tasarısı münasebetiyle 188,190,231 •. 
232,269 =270,277,278 

Ata Topaloğlu (Ordu) - Emlâk Vctıgisi 
kanunu tasarısı münasebetiyle 278,285:286 

Turgut Topaloğlu (Adana) - 1970 yılı 
îMitçesi finansman kanunu tasarısı müna
sebetiyle 28 =29 

— Emlâk Vergisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 206 =207,223:224 

Hasan Tosyalı (Kastamonu) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu. kanun, kap
samı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun (tasarısı 
münasebetiyle 616 =617,648 =649,690 = 

691,694,657 

Âdil Turan (Uşak) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap- . 
samı dışında kalan kamu personelimin 
aylık -ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 373,464:465,505:506, 

511,564=565,575 
— Emlâk Vergisi kaınunu tasarısı mü

nasebetiyle 243,265 =266 
Enver Turgut (Kayseri) - 657 sayıh 

Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun (tasarısı 
münasebetiyle 417 

u 
Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) - -657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun (tasarısı 
münasebetiyle 358 =359,414,438 =440,441: 

462,471,486,505,569 =570,579 =580,593 =594 
624,633:634,643,*51 =652,703 =704,709:711 

—• 1970 yılı Bütçesi finansman kaınmu 
tasarısı münasebetiyle 23 =24,92:93, 

9(5,97:98,102 
— Emlâk Vcngisi ıkanunu tasarısı mü

nasebetiyle 195,198:200,2O3,281,289:290 
Ali Uslu (Denizli) - Emlâk Vengisi ka

nunu tasarısı münasebetiyle 305:306 
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - 657 sayıh 

Devlet Memurhu'i Kanununun bâzı mad-
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delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bfızı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kanın personelimin 

l 
Reşit Ülker (istanbul) - 657 sayılı 

Devlet Memurları 'Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelimin 
aylık ve ücretlerine dair kanını tasarısı 
münasebetiyle 435 =436,466,602 =603,610 

Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) - Emlâk 
Vergisi kanunu tasarısı, 'münasebetiyle 225, 

225:226 
Nadir Yavuuzkan (Burdur) - 1970 yılı 

Bütçesi t'inaıısnunn kanun tasarısı müna
sebetimle 113 =114 

Hüseyin. Yenipınar (Tunceli) - 657 sayı-
yı-lı Uevlet Memurları Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
ışanı^ dışında .kalan kamu personellinin ay
lık ve ücrot-İGrinc dair kanun tasarısı -mü
nasebetiyle 461,462=463,466=467, 

492,572 
M. Salih Yıldız (Van) - 1970 yılı Büt

çesi Fiııan-man kanun tasarısı münasebe
tiyle 42:43,92 

— Emlâk Vergisi kanunu tasarısı mü-
nasebctniyle 171 =173,274,279,291,296 

M. Kemal Yılmaz (Aydın) - 657 sayı
lı Devlet Metmurları Kanunıunıın bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kaimi personellinin ay* 
lak ve üercıtl&rine dair kanım tasarısı mü
nasebetiyle 417,418,423 =424,528,551 =552 

Mustafa Kemal Yılmaz (Plân Komis
yona adına) (Ankara) - 657 sayılı I>ev-
Üe.t Memurları Kanununun bâsıı ımaıddele-
rinin değiştiril mest ve bu kanuna bâzı 
.ınaddeller eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personeline ay-

o Baart» 
aylık ve (ücretlerine dair kanun ıtasaraı 
münasebetiyle 339 =343,386,387,400,401 =403, 

406,426 =427,471 =472,480 =481,484 =511,512: 
514,654 =684,636 =637,639 j64tf =$47,713:714 

Ü 
— 1970 yılı Bütçesi finansman kanunu 

tasarısı münasebetiyle 6 =7,43 =44,47 =49,50: 
51,53 =54,54 =55,57,68,77 =78,86 =87,142,149 = 

151,152,153:154 

— Emlâk Vergisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 173 =175,190,197:198,204,209 =210 

lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 385 =386,399 =400,407,408 = 

409,417,450 =451,501,507,702 =703 
Şevket Yılmaz (Adana) - 657 sayı-

ilı Devlet Menusuriarı Kanunıuıun bâzı mad
delerimin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dıtgında kalan kamu personelinin ay
ılık ve ücretlerine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 712:713 

Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman) - 657 sa
lı Devlet Metmıurfan, Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanıma bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanun kap-
isamı dışında kalan kamu personeüdnin ay-
ılvk ve ücretlerine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 604 

— Emlâik Verdisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 257,313 

— Gündem dijşı söz taılebe>tınesü. ıtıüna-
sebetiyle 4,21 =22 

Cengizhan Yorulmaz (Ankara) - 1970 
yılı Bütçe Finansman kanun tasarısı mü-" 
nasebetûyle 139,139 

Lebit Yurdoglu (İstanbul) - 1970 yüı 
Bütçesi Mnansman kanun tasarısı müna
sebetiyle 

Mehmet Yüceler (Kayseri) - 1970 yılı 
Bütçesi Finansman kanun tasarısı müna-
sebetliylo 5 =6,8, 

— E,müâk Vergisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 247 =248 

Y 
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