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Fihrist 

— Büyük Atatürk'ün, 
nci yıldönümü dıolayısiyle, 

ölümünün 32 
mânevi huzu-

ATATÜRK 

Sayfa Sayfa 
run'da 3 dakikalıik saygı duruşu yapılması 32 

BAKANLAR KURULU 

— Açık 'bulunan Enerji ve Tatoriî Kay
naklar BaJfcanıhğıma Ulaştırma Baka
nı Nsahit Menlteğe'nin atanması 279 

— Açuk bukunan Ulaştıtıma Bakanlığı^ 
jıa Ouımhıuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
M. Orhan Tuğrul'un -atanması 521 

— Acık fbukmıan Ulaştınma Bakanlığı
na Enerji ve Tabiî Kayııaiklar Bakanı 
Nahit Menteşe'nin -vekillik etmesi 279 

— Raşbalkan Süleyman Demirel'in 
Yugoslavya seyahatine katılacalk lodan 
Ulaştırma Bakanı NaMt Menteşece Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı Sabit Os
man Avcı'mn vekildik «tanesi 7 

— Bulgaristan'ı resmen ziyaret edeeeik 
«olan Baş"bafcan Süleyman Demİrel'e Def
ile* Bakam Hasan Dinçer'in vökÜIilk «t-

9 ıtneaı 
— Bulgaristan'ı resmen ziyaret ede

cek olan Başbakan Süleyman Demirel'in 
seyahatine 1catıla>cak «lan Dışişleri Bakanı 
Ilışan SaJbtn Çağlayan-gil'e Devlet Bakanı 
Hüsamettin Afcabeyli'ınin veHdJlik etmesi 9:10 

— Bulgaristan'ı resmen ziyaret ede
cek olan Başbakan SüıleyiOLan Demirel'in 
ısetyahatine feutıla^ak »olan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sabit Osnuan A'vcı'yal 
Ulaştırma Bakanı Nıaibit Sîenteşe'nin ve-
killük etmesi 10 

— Birleşik-Arap Cdmlmuiyeti Devlet 
Bakkam Cemal AibdünnasiT'ın cenaze tö
renine (katılacak «lan Başbabaın Süleyman 
J>^:nirel'e Devlet Baikam Hasan Dmçerln 
vekillik; etoesi 9 

— Enerji ve Taibiî Kaynaklar Ba
şkanlığından çekilen Saibit Osman Avcı'-
nın yerine, asaleten tâyin yapıliıneaya 
kaJdar, Sanayi Bakanı Salâbattin Kilis'in . 
veMUik etmesi 130 

— Federal Almanya'yı ziyaretleri sı
rasında 'kendilerine Oumhuriyet Senatosu 
Balkanı ibrahim Şevki Atasağun'un vekil
lik etmesi 10 

— Fransız eski Devlet Başkanı Oharles 
De Gaulle'ün cenaze törenine katılmak 
üzere Fransa'ya giden Başbakan Süleyman 
Demirel'e Devlet Balkanı Hasan Dînçer'-
in vekillik etmesi 46 

— Vazife îte yurt dışına giden Bayın
dırlık Bakanı Turgut Gülez'e Sanayi Ba
kanı Salâhattitı Kılıç'ın vekillik etmesi 7 

— Vazife ile yurt dışına giden Çalış
ma Balkanı Seyfi Özıfcürk'e Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etmesi 6 

— Vazife ile yurt dışına giden Devlet 
Ba'kanı Turhan Bilgin'e Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etmesi 130,483 

— Vazife ile yurt dışma giden Dışişle
ri Bakanı İhsan Sabrî Çağlayangil'e Dev
let Bakanı Hasan Dİnetsr'in vekillik etme
si 8,10,11,232 

— Vazife ile yurt dışına giden İhsan 
Salbri Çağlayangü'e Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli'nin vekillik etmesi 9 

— Vazife ile yurt dışına giden Gençlik 
ve Spor Batanı İsmet Sezgin'e Çalışma 
Bafcanı Seyft öritürk'ün vekillik etmesi 130:131 

— Vazife ile yurt dışına giden Gümrük 
ve Tekel Bakanı Ahmet îhsan Birineioğ-
lu'na Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in ve
killik (etmesi 7 

— Vazife ile yurt dışına giden İmar ve 
İskân Balkanı Hayrettin Nakîboğlu'na Dev
let Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik etmesi 8 

— Vazife ile yurt dışına giden İmar ve 
İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'na 
Devlet Baikam Hüsamettin Atalveyli'nuıı 
vekillik etmeği 8 
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Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına giden Koy İş

leri Baltanı Turhan Kapanlı'ya Devlet Ba
kanı Hasan Dİnçer'İn vekillik etmesi 6 

— Vazife île yurt dışına 'giden Malîye 
Bakanı Mesut Erez'e Sanayi Bakanı Salâ-
•hattiıı Kılıe'ın vekillik 'etmesi 9 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Ba&anı Orhan Oğuz'a Devlet Bafka-
n t Hasan Dinçer'in veldlli'k etmesi 10 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'a Devlet Ba
kanı Hüisameittin Atabeyli'nin vekillik et
mesi 8 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Ba'kanı Orhan Oğuz'a İmar ve İs
kân Balkanı Hayrettin Nakiboğlu'nun ve-
'külilt etmesi 130 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Baltanı Ahmet Topalöğhı'na 
Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik 
etmesi 46 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına giden Millî 

Savunma Balîanı Ahmet Topaloğlu'na Ta
nım Baltanı îlhaıni Ertem'in vekillik etme
si 1^0 

— Vazife ile yurt dışına giden Sağlık 
ve Sosyal Yardını Bakanı Vedat Âli Öz
kan'a Çalışma Bakanı Seyri öztürk'ün 
vekillik etmesi 10 

— Vazife ile yurt dı§ma gideiL Tarım 
Ba;kanı İlhamı Ertem'e Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli'nin vekillik etmesi İ) 

— Vazitfe ile yurt dışına giden Tarım 
Bakanı llhami Ertem'e Malîye Bakanı Me
sut Erez'in vekillik 'etmesi 8 

— Vazife ile yurt dışına giden Ti
caret Balkanı Güfl!haw Tftrefe'e Ulaştır
ma Bakam N&hiK Menteşeûıin vefeHlik 
etimeai 8:9 

— Yugoslavya'yı ziyaret 'edecek olan 
Barbakan Süleyman Demirel'e Devlet Ba
ltamı Hasan- Dincer'iın vekillik ekmesi 7 

ÇEŞİTLİ İŞLEK 

— A. P, Grupıi' Başkaııııvekillerinin, 
bundan öûnımlai birleşimlere, saat 14,00 te 
ıbaşlaınılsmasma dair önreı1gesi 33:34 

— A. P. Grup BaştkanveMfLletrinin, 
Franlsa edkl Devlet Balkanı Oharles De 
Gaulle'üm Ölümü •ıdola.yı.aiyle Fraııisa Mîllî 
Meelitsime Millet Meclisinin ülzüiKtüfleriniııi 
ve başsağibğı dileklerinim iletilmesine 
idadr önergıeei 32 

— A. P. örırpu Başkanvekillerin'in, 
koraâsfyöiılaıra üye seçimini •sağlamak: 
içîn gedecek Birfleşâimte-8 . 12 . 1970 Sair 
günü saat 16,00 6e yapılmasına dair. 
ön>ergesî 131:132 

— A. P. ve C. H. P. Grup Ba#an-
vekill erimin, Genel Kurulun 24 . 11 . 1970 
Salı günü saat 14,00 te toplanmasına 

• dair önergele»!'! 81:8Gf 
— A. P. ve C- H. P. grupları Biasşfemve-

'killeriîûn, Genel Kumlum 26 . 11 . 1970 
Perşembe günü saat 14,00 te d'e toplan-
anateına ıdair önergeleri. 98 

— Başkanlığın henüz Baştkanlık di
vanlarım seçmemiş (bulunam teoımisyıon-
lara dair açıklaması. 230 

— <J, H. P. Grupuı Başfka.nvekilUeri 
Necdet Uğur ve Kemal De'mir'in, ön
ceki güm Başkanlık seçiminde Mrdetı 
fazla ay -atan mdlletvefkili hakkımda İçtü
zük hüadi!mle<rintiın uygulamıımaisınıa dair 
Önergesi 90 #7 

— Genel Kurulu ziyaret eden Hin-
dinstan Dışişleri Balkanı Sardar Swarani 
Smh'e Başkanlıkça «Hoş g-eidürtiız» idenİI-
mesi 81 

— Genel Kurulu ziyaret eden Tür
kiye - Avrupa Bkoıtomik 'Topluluğu Kar
ma Parlâmento. KJamfeyonıv Bakkamı M, 
Do VTınteır'e Başkanlıkça «Hoş geldiniz» 
denilmesi 40 

— Grup Başkaîivekille'rinrin, dost ve 
'ka-rtdeş Paikisstam^da vufcubulan felâketten 
zarar görenlere yardım •ede'bilmeik üzere 
miLle'Dve'bîflleriniın Aralık ayı ödenekle
rinden yüzer lira! kesilmesinle dair öner
gesi. 82 

— Grup Baş'kanvekillöriniMi, Genel 
Kuırul toplantılarmıa 30 . 1-1 . 1970 günüm-
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Sayfa 
den başlamak üzere 7 . 12 . 1970 Pazar
tesi günü saat 1)5,00 e kadar arave'rihnşe-
sine dair önergesi 100 

— Gruplar Baskanvekîllerhııin Ge-
eel Kurul çalışmalarıyla ilgili önier-
gesi. 173- tf'SO 

— Gruplar Ba^kaMvelkillerİMn, yıl
başı ıdolayıisdyle, Mil'let Meclisi' çalışma
larına 30 . İS . 1970 Çargamiba g&nüiN 
(den 4 Ocafk 1971) Pazaııteteü -günü saat 
15,00 e ıkadar ara veril'metsime dair* 
ön&rgetsi (4/104) 506:507 

— G. P. Grupu Başkanı Turban Fey-
mağlu ve üç arkadaşının, Millet Mec
lisinin! Başkanlık1 IHvanı kuruluncaya 
"kadar her güm saat l'ft,00 danı 20,00 
ye kadar toplantmasına dair önergesi 32:38 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıflı'nın, 
Cuınüattesi ve Pazar güMeri hariç, 
Meclis çalışmalarının her gün saat 10,00 
idam haşlanaralk 2 saat öğle tartnlinldenl 
soora saat 19,00 a kadar devam etnıesiiı-
ıte dair önergemi 134:136 

— İstanbul 'MJM'eritveMli Meflumiet A4i 
Ayfbar'ın, e^ki Başkanhık Divanının yenisi 
seçilinceye kadar, göreve devam etmesin 
ne, Meclis Başkanlığınım çoğunluk par
tisine bırakılmasu hakkındaki Centil-
:men anlasmıasımn kaldırılmasına v« Cu-
matftesi ve Pazar günleri hariç, Meclisini 
her güm saat 14,00 - 19,00 arasında top
lanmasına ıdadr önergesi 73:75 

Sayfa 
— Kaistarntorau MilletvefcHi Hasan Tos-

yalı'mn; Genel Kurul çalışmalarına ve 
Genel Kumla ve komisyonlara devamın1 

temimkıe dair önergesi. 180,3134 

— Kayseri Milletvekili Tuıftıan Foyzi-
oğhı'rtun, birleşimin Sah günü saat 
14,00 e bıtralkilmasma dair önergesi. 150:52 

— PerşıeınJbe gönleri ısaaıt 15,00 ,te açıl
masına (karar verilen birleşimlerin bun
dan âonra saat 15,00 e alınmasına dair 
İBaşIkanlıığııı teklifi. 726 

— Polonya Parîâmentödsıznıdaıı 8 Hşi-
<lük Tair kurulun yurdumuza davet edilme
sine dair Başkanlık Divarnı •kararı 3(33 

— Seçilen) ifaotaıisyöinların kendilerine 
ayrılan belMi saat ve yerlerde topla
narak biran evvel baskanlılîi divanları* 
îiı seçmeleri hususunlda Başkanlığın 
uyanjsı. 173:173 

— Trataton Milletvekili Alî Rıza 
Uzumer1!*^ PaîkÜstan'm uğradığı feci tabiî 
âfet dolayısiyle Millet Meclisinin üzüntü
lerinin duyurulmasına dair önergesi. 46 

— Trabzon Milletvekili. Oevatt Kîiüçüftç 
ile IMa Milletvekili Vehbi Mdik'im, 
Cuanatrtesi ve Pazar günleri hâriç, Mecli
sin haftiada beş gün ıtoplaMmaisına d'ai'r 
önergesi. 134 

— T. B. M. M. Birleşilk Toplantısının 
uaanıası Bebdbiyle Millot Meclisi 'toplan
tısının «İtelenmesine dair önergeler. 307 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 

— İçel Milletvekilli Celâl (Kangı-h'ınn, 
Genel saığlıik sigortasının meraleketiinıizde 
tatibît edlılehiltaııetaini sağiLamafc amacıyla 
Anayasanın 88 mci madklesi uyarınca bir 
•genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/20) 190 

— İçeü Milûetveldüi Celâl »Kargılı'nın, 
MÜH Eğitim sistemimizdeki aksaklıkla
rın ve saranlarımızın neler oldu|u hak
kında bilgi edinmek üzere Anayasanın 
88 dnci «naddesû uyanınca bir genel gö
rüşme açılmasına-dair önergesi (8/17) 198: 

190 

— İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'ırm, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hürvi-
yetinde gelişip zenginleışmesinıi sağlamak 
amaciyla Anayasamn 88 mci madfdeısi 
uyarmea bir • genıe'l görüşme açılımıasına 
dair önergesi (8/19) 190 

— İçel Milletvekili Celâl Eangılı'mn, 
Tarım îş Kanununun hıran ewvel çık-
maısını sağlamak amacıyla • Anayasalım 
88 mci maddesi uyariMca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/21) 190 

— İçel 'Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformumun biran evvel gerçek-
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Sayfa 

leşmesini sögiamak atmacıyla Anayasanın 
88 moı maddesi uyarmea -bir genel görülş-
<me açılmasına ıdair önergesi (8/23) 100:191 

— İçel MiJie-tvekti Celâl KaiÇil-ıinın, 
Türikiye turiıamdnle içteni ve dış/baw ya
pılan ölulmöus ektileri ve t a r M eser İca-
çaOtiçıdığıma önlemdik, turitem kredilerinin 
•dağılmamndakdı «ıknalkltıklamn neler oddu-
ğunu tesbit etmek 'ma'ksadîy^•a• Anaya
sanın 88 ıDci ımardldesi uyarınca bir gesıel 
görüşme açılmasiMa tdair örtergelsi (8/16) 189 

— İçel Milletvekili Gelâl KJangdı'nın, 
Türkiye'deki ilâç samayü ve «ağlık soıruj 

nunmz haikkırada bilgâ edinmek maksat 
iyle Anayasanın 88 nei maddesi uyaf-
rmca bir 'genel görüşmd açılımasına d&ir 
önergesi (8/18) 190 

— îçel Müıletvek#i Celâl Kargı-lı'ınn, 
üniversite ıreflortnımmı biram evvel 
gerçdküegmesi ve alınacak tetdbir ve çare-
(161411 neler olduğu ıtaonusunıdaı büffi edıin-
ımek (maksadıyla Anayasamın 88 inci mad
desi uyarınca bir genel yörülşime açılma
sına dair önergesi (8/24) 192 

— Marag Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün üç yıl içinde öHdÜTÜlen üniver
siteli gençler IdonuBumda biliri ekünmek 
ına<k&adüyle Anıayafcamn 88 nci ımadd'eöi 

GENSORU 

— Afyon Milletvekili Hamdi Hamam-
cıoğlu*nun, Yüksek Denetleme Kurulunda 
yapılmış olan değişikliklerin hukuka ay
kırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 neu 
maddesi uyannea Başbakan hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/11)' 182: 

183,483:506 
— Afyon Karahisar Milletvekili Süley

man Mutlu'nun, millî servetimizi ve bes
lenme ihtiyacımızı temelden tahribeden, 
diğer hayvan hastalıklarında olduğu gibi 
sığır vebasında da gerekli ve etkili ted
birleri almadığı iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarmea Tarım ve içişleri 
bakanları hakkında bir gensoru açılması
na dair önergesi (11/16) 187:188 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
İstanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya 

Sayfa 
gereğince bir genefl görüşme atılmasına 
dair önergesi (8/28) 594:595 

— Sakarya Milletvekili HayretJtin 
Uysal ve iki ark'adıaışıran, tonaj uygula-
•maısHiın tatbik eddlmıemeBİnin nedenleri 
(koniuısııırfda bilgi edinmek matatadıyla 
Anayasanın 88 mm •maddesi uyarımca bir 
genel görüşme açılmasına dair Önergesi 
(8/23) 19*1 =192 

— Samsun Milletvekili Kâmran Evli-
yaoğlu'nun, son öğrenci olayları karşısın
da Hükümetin alacağı ve almayı düşün
düğü tedbirlere ışık tutmak maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/26) 449:450 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozatîı*nm, * 
asayişsizlik konusunda icranın ihmalleri, 
noksanları ve sorumluluğu konularını tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/27) 592 -.593 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'mn, 
bütün yurttaşlara ilköğrenim sağlanması 
ve bu konuda alınmış olan tedbirlerin tes-
biti hususunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/25) 448:449 

çıkan kolera hastalığının önlenmesi konu
sunda, zamanında gereken tedbirleri al
makta sorumsuzca davrandığı iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı hakkın
da bir gensoru açılmasına dair Önergesi 
(11/13) , 184:185,596:628,637:661 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kardeşlerine ve yakınlarına çıkar sağladı
ğı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Başbakan hakkında bir genso
ru açılmasına dair Önergesi (11/12) 183;184, 

507:513,521:562 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
lise mezunu gençlerin üniversite giriş sı
navına tabi tutulmalarının Anayasanın 
50 nci maddesine aykırı olduğu İddiasiyle 

ıNEROELERÎ 
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Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Millî Eğitim Bakanı hakkında bir genso
ru açılmasına dair önergesi (11/10) 182,412; 

440,450:478 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
son öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve 
yaralanan talebeler konusunda • gereken 
tedbirleri almadığı iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca Başbakan, içiş
leri ve Mîllî Eğitim bakanları hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/15) 186:187,683:721 

— Konya Milletvekili irfan Baran'ın, 
Türk parasının değerini düşürme kararı-

' mn alınmasında, Hükümetin, şimdiye ka-
darki ekonomik ve politik aksaklıklarının 
sebebolduğu ve bu kararın Türk ekonomi
sini bir çıkmaza soktuğu iddiasiyle Hükü
met hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/9) 180:182,303:304,334:361 

1329 — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
24 ncü maddesine İbir f taa eklen
mesi hakkında Kanını 8 659, 

743:744,754,7©5 .-756,764,799,826 ̂ 31 
1330 — 6964 raydı Ziraat Odaları ve 

KOMİSYON KURULM 

— İş kanunu toasarısmn havale olundu
ğu İkamisyonlardan seçilecek 3 er üyeden 
kbrulu bir geçici ikamftayonda görüşülmesi 280: 

281 
— «Katma Protookci ve Ekleri île Malî 

Protokol, Avrupa Kömür ve Çelik TopLulu-

— Adana MMetveklİ -Ali Rısta Oüllü'-
oğüu'nım, TüsririjyeVkl milî İbir motor ve 
aktarma sanayiinin 'kuruJknası iğin, şartia-
nn neler ©Iduğutmı taslbit efamefk atoakffljyle 
Anayasanın 88 ncî maddesi uyarınca bir 
MecKs araştiToıası acımasına dair öner
gesi (10/58) 212:219 

Sayfa 
— Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan'ın, «Müşterek Pazar» geçiş dönemine 
girişimizdeki usulsüz ve millî menfaatlere 
aykırı tutumundan dolayı Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/8) 233:273,281:302 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı ko
nusunda gereken tedbirleri almadıkları 
iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca Ticaret ve Tarım bakanları hakkın
da bir gensoru açılmasına dair Önergesi 
( İ l /H) 188:189 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
öngörülen toprak dağıtımını sağlıyan re
formcu kanunların çıkarılmasında gerekli 
çalışmayı yapmadığı iddiasiyle Anayasa
nın 89 neu maddesi uyarınca Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/14) 185:186,661 =663,665:673 

TiirMye Ziraat Odaları BMiği Ka
nunun başı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun 5 82 

8 2, 
744:754,764:799,880:887,889:919 

I VEYA HAVAUJLER 

ğu yetki alanına giren maddelerle ÜgÜi An
laşma ve Son Senedin onayttanmasının uy
gun bulunduğuna dair kıanun (tasarısının 
(havale olunduğu fcamisyonlandaın gerekli 
oranda seçilecek üyelerden kurulacak bir 
Geçiei Komisyonda görüşülmesi 637 

— Afyon KaraihSaar MiHetvekÜd Sü-
tteynıan MuMu'nun, Devalüasyon kararın
dan sonra itanın .üdinfleıânin (maliyetine 
eklenen zamlar sebebiyle üretimin istenen 
ölçüde gelişip gelişmiyeceğinin teabüta için 
Anayasanın 88 n«i mıaJddeai uyarınca îbir 
iMeelis Araştırması acıta-asına dair öner
gesi (10/39); 196 

KANUKLAR 

MEOUS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ 



Sayfa 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-

ün, Orta - Doğu teknik! üniversitesinde 
son zamanlarda "meydana gelen (kanun
suz hareketlerin nedenlerini tesbit «etmek 
üaere Anayasanın 88 nei maddesi uya
rımca bir Meeiia iaıvaıştırtması acıkmasına 
dair Önergesi (10/35) 192 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, TRT Kurumunun yayınlarının düzen
lenmesi, ıslah edilmesiyle diğer odugum-
ları teshil eitmefc ve gereken tedbirleri al-. 
•maik ınaksadiyle Anayasanın 88 nci (madde
si uyarmea bir Meclis araştırması açılma-. 
sına dair önergesi (10/62) 220:221 

—'İçel Milletvekili Celal Kargılı 'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değer
lendirilmesi, [korunması ve çoğaltılması 
için alınacak tedbirlerin neler olduğunu 
te^jit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması. 
açılmasına dair önergesi (10/52) 210 

— içe1! Milletvekili Celâ* Kargılıyım, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralel 
ünde işletilmesi ve değerlendirilmesini 
sağlamak için altnon>ası gereHi tedbirleri 
tesbit etmek ımaiksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bSn Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/48) 208:209 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılılnın, 
hayvansal ürihıleriimizin değerlendirilmek 
ve korunması için alınması gerekli ted
birleri tesbit «itmek üzere Anayasanın 
88 nei maddesj uyarınca bir Meclis araştır-
ması açılmasına dair önergesi (10/56) 2311 

— içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Kamu iktisadi Kuruluşlarının içinde bu
lundukları çıkmazın nedenlerini .ortaya 
çılkarmak ve inkişafını sağlamak amacıyla 
alınması gerekli tedbirleri, teabit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması aşılmasına 
dair önergesi (10/47) 208 

— İçel Milletvekili Celâî Kargılının, 
tmöilî kabiliyet ve değerlerAmiziıı en îy i bir 
şekilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve 
korunması yönünden alınması gereken 
tedbirleri teabit -etmek üzere Anayasanın 
88 nei «maddesi uyarınca bir Meclis araş* 
'tırması «cumasına dair önergesi (10/67) 212 

Sayfa 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 

Barlömanterlerm çalışmalarını bir çalışma 
sistemi ve düzeni içerisinde gerçekleştir
mek için gereken hususların tesbit edil
mesi maksadıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önegresi (10/42) 197:206 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
rüşvet ve adam kayırma loflaylarımn önlen
mesi için alınması gerekli tedbirleri teabit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclîs araştırması açıl
masına dadr önergesi (10/45) 207:208 

— İçel Mülebve'kili Celâl Kargılımın, 
•tapulama ve kadastro iğlerinin stiiratle 
yürütülmesi ve neticeleudirümesi (konu
sunda alınacak tedbir ve çareleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/60) 219 

• — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının . 
olumlu neticeler vermediği iddiasiyle, ye
niden ormanların korunması için alınması 
gerekli ıtedlbSr ve çarelerin neler olduğunu 
tesbit etmefc maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis arastınması 
açılmasına dair önergesi (10/51) 210 

— İçel Miletvekdli Celâl Kargılımın, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye eflan bâzı öğret-
rmenlere karşı girişilen hareketlerin kimler 
tarafından yönetildiği ve amaçlarının ne 
olduğunu ıfcesbit etmek maksadıyla Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca 'bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/36) 192:194 

-r- İçel Mlletvekİli Celâl Kargılımın, 
tüm el sareatlarnmızm gelistifrilmesi ve 
değerlenıdirilmesi maksadıyla alınması. ge-
reken tedbirleri ıtesbilt etmek üzere Anaya
sanın 88 nci (maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/54} 211 

— İçel Milletvekili Celal Kargılımın, 
Türk dilinin zenginleştirilrmesi, yabancı 
(kelimelerden arınması maksadıyla alın
ması gerekli toedbirl'errn neler olduğunu 
teshil etmek üzere Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılı 
masına dair önergesi (10/55) 211 



Sayfa 
— İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'-

nın, Tünk Müziğinin ligine düşürüldüğü. 
bugünkü dunundan rburttarılımıaısı için alın-
Ması lâzımıgelen tedbir ve çarelerin fbes-
bit edilmesi lamaciyle Anayasanın 88 uefi 
maddesi uyarınca bir Meclis taraştırması 
açılmasına dair Önergesi (10/49) 309 

— İçel MiUetvıeM'Ii Oelâl Eargıiı'-
niB, Türfk sporunun sorunlarının inkişâfı 
fiıcjîn tedbirleri neler olduğunu ibeabit let-
rnı-eik amacdyle Anayasanın 88 noi madde-
st uyıaronca bir Meclis aarştırtaLaaı açılma
sına dair önergesi (10/59) 219 

— İçel MiIietyekfrLi Celâl KJargılı'-
nın, Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, 
yeraltı ve yerüstü kaynaklardan yarar
lanarak biram önoe sula-ma imkânlarına 
kavuştuKiılınaBi 'için bulunacak çareleri 
Ye alınacak tedbirleri ıteföit -ertımıek mak
sadıyla Anayasanın 88 mc'i maddesi uya
rınca 'bir Meclis araşttınması açılmasına 
dair önergesi .(10/46) 208 

— İçel Milletvekili Oelâl 'Kargılı'-
mın, T.ü'rötiye'd'eki topyekûn ve aydın îş-
sizKğlin nedenlerini ıtesbdtt <ctım,ek ve bu so
runa (bir çarıe getirmek amaaiyle Anayasa
nın 88 nei (maddesi uyarınca bîr Meclis 
aragtrrmasi açılmasına dair önertgtesi 
(10/44) 207 

— İÇÖİ Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, üreticinin [mahsulünü değer pahasına. 
satbaıbi'lmesi, halikın ve köylünün zaruri ih
tiyarlarını gerçek fiyatlar üzerinden sa
tabilmesini temin maksadıyla !knxxpe-
ratifçiMğdn hı-zla 'kurulması ve geligmeslînlİ 
Bağlıyacak tedbirlerin neler olduğunu teıs-
bit ettonek üaere Anayasanın 88 nei «mad
desi .uyarımca bir Meclis araştırması açıl-
ımasına dair önergesi. (10/50) 209:210 

— İçel Milletvekili 'Oelâl Kargılı'-
nın, yurt dışında çalışmakta olan işçilerin 
Sfosyal ve -ekonomik sorunlarının neler ol-
duğumı teSbit ütumek üzere Anayasanın 
88 nei maddesi uyannıoa bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair 'Önergesi (10/53) 211 

— îçel Milletvekili Turhan öragü-
ner ve iki arkadaşının, imar ve İdkân 

Sayfa 
Bakanlığı İmar Genel Müdürlüğü (tara
fından İçel iline -bağlı Gülnar İlçesi sı
nırları içerisinde yapılması düşünülen 
gecekondu önleme bölgesinin 'bir tnü-
•taahhide ihalesinde yolsuzluk 'yapıldığı 
iddiasiyle Anayasanın 88 nei maddesi 
gereğince 'bir Meclis araştırması yapıltmja-
sına dair önergesi. -(10/&6) 693 :3W 

•— İstanbul Mdllesbvekili Eşref ılte-
rinçay'ın, HaliçUn tamizlenımesii ve (tu
ristik hale ıgetirilmesi için gerekli Ited-
bir ve çalışmaların neler olduğunu *es-
bit .etmıefc 'üaeire Anayasanın '88 nei mad
desi gereğince ıbir Mıeclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/67) 59ı5:596 

—r Kastamonu Milletvekili Mehımetfc 
ıSeydtöbeyoğlu'nun, devalüasyondan önce 
MJerBoeız Bankasından ıhanigi bankalarım, 
kredi aldığını ive Ibu kredilerin kAmlene 
dıağıttıldığını iteıslbdit yümek mtaksadiyle Ana-
yasanın 66 nei ımaddıesi nyannea bdr Mıeo-
.liıs AraşItıHması a/çıltmasına dair önergesi 
(10/37) 194:195 

— OKonya Mülleitvdklili V̂ rfla Tanır'-
ın, Türk Parasınnı dış değerinin yeniden 
ve süraıtie düşmaesini önlemek için alın-
ınıası gıerekeın tedlbirleıfi ftıaafbit ettomök üıze-
re Anayasanın 88 ned maddıesi uyarınca 
bir (Mıeelis Ara$tınması acılrnııasına dair 
önergesi ('10/4(3) 2O6r207 

— Eonya MiileîtvieMİ Vafa Tanür'-
m, TıiHk. Pamsınm Ikaymeıtiniin ayarlaramıa-
siyle ilgili Ikaraırın ııesmıen ilânından önce 
duyulduğu Bddiasiyie Anayasanın 88 inci 
anadd!esd 'uyannea bir M.eclis Araştti'muası 
laçılanasma dair önertgesi (10/40) 196:197 

— Manisa MilMjvekilı Mustafa Oik'un, 
Türk'iye^de sltraitejıik (üsler ve silâhlar ile 
bu süâıhlar açısından İncirlik üsaüni'ün ku
manda ilişkiıteri bakımından yarartitığı 
ftebMkeletıi foeabit ötamelk ikonusunda Ana
yasanın 88 nei imaddesi luyaranca bir Mıec-
lis araştırımıaısı aıçılmasma dair önergesi. 
(10/ı61) 219:220 

— M&raş MiIlettıvıeMIi İbrahim öz-
ftürik'ün, Isttaıiibul Kültür .Sarayında msssy-
dana ıgelen yangının sebepleriyle sorumı-

http://iacilm.asi.na


~1Ö~ 
Sayfa 

kılarını İteslbSit "ettimıdk ;üız*re .Anayasanın 
88 nei miiaddıeısli uyaranca 'bîr Meclis anaş-
tımnası açılmasına dair tönengesi '(10/63) 

221: 223 

— (Maı-aş ûffilleitivıddli İbrahim üz-
rbüıfe'ün, yabancı mcimMîieitlerdıen alınan 
dı^toorçlıapla iç iborçlar IkomaıısmucİJa (bilgi 
edinmek malüsadiyle Anayasanın 88 nci 
ım&idıdesi uyarınca .bîr Meeiis araştırması 
yapılmasına *Jadr önergesi '(İÜ/65) 450 

— ISaüflaiTia IMîlIötvakili Hayrattan 
Uysal ile (Bartbaros Tutfguıt Boztepe'nin, 
Hriilküınıtctt (tarafımdan uygulanan »dıevalüas-
iyon (kararının önceden ihabor (alınmasın-
ıda Ibanigi (kuruluş -ve t^ahııslann büyiilk fay
dalar sağladığı ve haberin -önceden veril-
mesdndıe Üdımlerin (kusurlu ^bulunduğunu 
ttesibSt »dtımelk imalksatdiyle Anayasanın 88 

— A. P, Grupu Başkanvekilleriniıı, 
bandan sonraki birleşimlere, saat 14,00 te 
başlanılmasına dair önergesi 33:34 

— A. P. Grupn BagltanvdkilJerinirı, -
Fransa eski Dovlet Başkam Charles De 
Gaulle'ün ölümü dolayısiyie iYansa Millî 
Meclisine Millet Meclisinin imiııııtülerinin 
ve başsağlığı dileklerinin iletilmesine dair 
önergesi 32 

— A. F. örtıpıı 'Baışkanvekillerinin, ko
misyonlara üye seçimini sağlamak için ge
lecek birleşimin 8 . 12 . 1970 Salı günlü 
saat 15,00 te yayılmasına dair önergesi, 131:132 

— A. P. ve C. H. P. Grup Başkanivc-
kıllerinin, Genel Kumlun 24 . 11 . 1970 
Balı »jfüınü saat 14,00 te toplanmasına dair 
önlertgesi 81:82 

— A. P. ve C. II. P. •Grup Kaşkanve-
vekillerinin, Genel Kurulmn 26 . 11 . 1970 
Perşembe .günü saat 14 00 te tıopl anmasına 
dair önergesi &8 

— Amasya Milletvekili Yanı?. Acar'ın, 
seçilmiş olduğu Orman. Komisyonundan 
«ekildâğiaıe dair önergesi. (4/100) 281 

— Aydını Milletvekili M. Kemal Yıl-
maa'ın, Komisyon seçimlerini beklemeden 

Sayfa 
ildi madesâ Uiyannea ıbir Medlis Atfa^tır-
mıası 'açılmasına «dair önergesi (10/36) 195:196 

— Saikarya tMilletveikalleıri Haynet-
ttn Uysal İle fBarlbartota Tuflgıat (Baatepe'-
nin, (yurt dışımda îbuhınan ibür (Ermeni Ta
rtandasın Türikdye'dieOd ibüıtüıı fiıld^kilerindıı 
[meydianıa calkarılmaöinı tamim ımaksadiyle 
Anayaaanım 'SS ııei tmadjdBsi uyarunea îbir 
Meclis Abraştı Kmaısı acıkmasına dair önıer-
ıgesi ı(10/41) 197 

— (Satoarya MMİBbv-eMli Hayrattan 
Uysal ile İçici MâllettVcMli Çetin Yılmaz'-
ın, gençliğin 'gerçek durolmuıiiu, 'gençlik 
olaylarım, yaralanmıalarm, ölümlerin nıe-
d-enleri ile 'Hülküımiejt tafkkuıdaiki jddialamn 
ımaiksa«Jiyle Anayasanın 38 noİ ımaddlefili 
(uyarınca 'bâr Meclis araştrnmıaısı açılma
sına ıdiair ötıeugıesi (10/64) 223 â25 

soruşturma ve (gensoru tkıengeleri'nin ele 
alınmasına dair önergesi 132:134 

— Burdur Milletvekili Ahmet Mukad
der Çiloğlu'rıiMi, seçildiği Bayındırlık ve 
Ulaştırma (komisyonlarından çekildiğine 
dair önergesi (4/99) 232:233 

— C. H. P. Grupu IBaşkanivekilljeri Nec
det Uğur ve Kemal Demir'in, önceki gün 
Başkanlık seçiminde birden fazda oy atan 
milletvekili hakkında Içtlücük hükümleri
nin uygulanmasına dair önergesi. 90;97 

— Çankırı milletvekili Nurettin Ok'ıııt, 
Millet Meolisİ BaşkanveMUiğindten çekil
diğine dair önergesi (4/93) 4 

— Edime Milletvekili Mustafa Har-
mancıoğlu^nun milletvekilliğinden çekil
diğine dair önergesi (4/91) 4 

— G rap İBaşkanvekillerinin, birinci 
toplantı yılmdft teşkil ohunau ve grev
lerini henlüz tamamlamamış olan gaçici 
konıisyıonlarm bu toplantı yılında da .gö
revlerine devam etmesine dair önergesi. 
(4/101) 280 

— Grup BaskaiMvekillcrinin, dost ve 
kardeş Pakistan'da vukubulan felâket
ten earar görenlere yardım edilmek üze-

ÖNERGELER 



- İ l -
Sayfa 

re miUetvekiUerioin Aralık , ayı ödenek
lerinden yüzer lira kesilmesine dair öner-
«esi 82 

— Grup Başkanivekillerinin, Genel Ku
rul tlaplanltılarma 30 . 11 . 1970 .gününden 
başlamak üzere 7 . 12 . 1970 Pazartesi gü
nü saat 15,00 e kadar ara 'verilmesine 
dair önergesi. 109 

— Gruplar Bagkamyekülerinin, yılba
şı dıolayısiyle Millet Meclisi çalışmalarına 
30 . 12 . 1970 Çarşamba [gümlüeden 
4 Ocak 1971 Pazartesi günü saat 15,00 e 
kadar ara verilmesine dair önergesi 
(4/104) 506.507 

— Gruplar BaşkaııvekillerMn Genel 
Kurul çaÛT§imalariyae iligili önergesi Îl7&:lr30 

— G. P. Grupu Başkanı Turhan Pey-
zioğlu ve üç arkadaşının, Millet Meclisinin 
Başkanlık Divanı kuruluncaya (kadar her 
gün saat 10 dan 20 ye kadar toplan
masına dair önergesi 32 -3? 

— Hailen gündemde bulunan gensoru 
önergeleri üzerinde yapılacak konuşmala
rın 'belli bîr süre ile sınırlandırılmasına da
ir önergeler 663:665 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Cumartesi ve Pazar günleri hariç, Meclis 
çalışmalarının her gün saat 10 dan baş-
danarafk 2 saat öğle tatilinden sonra saat 
19,00 a kadar devanı etmesine dair öner
gemi 134:136 

— İçel Milletvekili Turhan özgün-er'in, 
İçişleri Komisyonundan çekildiğine dair 
Önergesi (4/103) 334 

~ îatanlbul Milletvekili Ferruh Boz-
(beyli'nih Millet Meclisi Başkanlığından çe
kildiğine dair önergesi (4/92) 4 

— İstanbul Milletvekili Hasan Gün
gör'ün, seçîlîmiş, olduğu Maliye ve Turizm 

Adalet Komisyona raporu 

— Harcırah Kanununa ek kanun tasa
rısı (1A98) 442 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 
•— 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-

Sayfa 
komisyonlarından çekildiğine dair önerge
si (4/102) 334 

— İstanbul Milletvekili Metanet AH 
Aybar'ın, eski Başkanlık Divanının yeni
si seçilinceye kadar göreve devam etmesi
ne, Meclis Başkanlığının çoğunluk partisi
ne 'bırakılması hakkındaki «Centilmen an
laşması» nın kaldırılmasına ve Cumartesi 
ve Pazar günleri hariç, Meclisin her gün 
saat 14 - 19 arasında toplanmasına dair 
önergesi 73:75 

— Kastamonu Milletvekili Hasan Tos-
yalı'nın, Genel Kurulun çalışma düzeni, 
devam ve yoklama usulüne dair 19 neu 
Birleşimde vermiş. olduğu önerge hakkın
da Başkanlık Divanı (kararı 334 

— Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı'nın ; Genel Kurul çalınmalarına ve Ge
nel Kurula ve 'komisyonlara devamın temi
nine dair önergesi 180 

— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu'nun, 'birleşimin Salı günü saat 14 e 
bırakılmasına dair önergesi 50:52 

~r~ Sayın üyelerden bâzılarının, seçil
dikleri komisyonlardan, çekildiklerine da
ir önergeleri (4/94, 95, 96, 97, 98) 172 

— TraİK»n Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Pakistan'ın uğradığı feci tabiî âfet 
dolayısiyle Millet Meclisinin üzüntülerinin 
duyurulmasına dair önergesi 46 

— Trabzon Milletvekili Cevat Küçük 
ile Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in, Cu
martesi ve Pazar günleri hariç, Meclisin 
.haftada beş gün toplanmasına dair öner
gesi 134 

— T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 
uzaması scfbeMyle Millet Meclisi toplantı
sının ertelenmesine dair önergeler 307 

vellerde değişiklik yapılması hakkında 
'kanun tasarısına dair (1/374) 482 

— Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirle
rinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifine dair (2/382) 482 

RAPORLAR 



Sayfa 
Dışişleri Komisyonu Raporu 

— 13 . 5 . 1961 tarihimde 299 sayılı 
Kanunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji 
Alanında hukukî mesuliyete dair Sözleş
me» de yer almadığı anlaşılan 11 nei mad
denin tasdiki hafekında Itanun tasarısına 
dair (1/121) 443 

İçişleri Komisyonu Raporları 

— 054 salyıh Toplum Z'aıbııfca&ı 'kur liflin ası 
Mtteoıda Kamunun 1 ve 3 ncü ımaddeiler;-
Tt'm değiştıirİhiKesinte dai-r toanun tiammı 
buHtanla (1/78) 443 

— Bdledüiye galipleri kamunu taısaımı 
ve Külüaıh'yta. MİIIMY^Mİİ İllıan Eryoy ve 34 
arkaidıaşınıın, Bdlediiyıe 'geliı'Jeıi (kanunu tpk-
Stfi taUknrta (1/320, 2/328) 443 

Maliye Komisyonu Raporları 

— Bâzı İktisadi Devlet Tevekküllerinin 
sermayesinin artırılması ha'kkında kanun 
tasansına dair (1/275) 443 

— Belediye gelirleri kanunu tasarısı 
ve Kütahya Milletvekili İlhan Ereoy ye 34 
arkadaşının, Belediye gelirleri kanunu tek
lifi hakkında (1/329, 2/328) 443 

— (Bursa Milletvekili; Mustafa Tay-
yar'ın, 670 sayılı Kanımla değişik 5434 sa
yılı T. G. Emekli Sandığı (Kanununun 12 
nci maddesine bir fıkra elklennıesine dair 
kanun teklifi hakkında '(2/190) 443 

— Cumhuriyet ISenatbosu (Samsun Üye
si Fethi Tevetoğlu'nun, Tanmtekoğlu [Kâ
zım Kap'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun teklifi hakkın
da (2/48) 443 

— İzmir Milletvekili Şükrü ,Ak?kan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulac'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun teklifine dair (2/87) 443 

— (Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/212) 443 

— 13 ..5 .1961 itarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe .giren «aNükleer Enerji 
Alanında hukukî mesuliyete dair sözleş-

Stıyfd 
me» de yer almadığı anlaşılan 11 nci mad
denin tasdiki hakkında kanun tasarısına 
dair (1/121) 443 

— Osman iSalmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı haıkikında (1/204) 443 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

—• Erzurum Milletvekili Cevat Önder 
ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağ-
h (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve 
Atatürk Üniversitesinde, kurulacak Tek
noloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Ya
yım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiş
tirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi hakkın
da kanun teklif ine dair (2/54) 443 

— Yeniden açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri) nin ku-1 

.ruluş, hazırlık ve esasları hakkında ka
nun tasarısına dair (1/348) 443 

— 22 . 3 .1926 tarih ve 789 sayıh Ma
arif Teşkilâtıma dair Kanunun 21 n d mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ile Uşak Milletvekili CM. Fahri Uğra-
sızoğlu'nun teklifi hakkında (1/227, 
2/178) 443 

Plân Komisyonıı raporları 

— 654 sayılı Toplum Zabıtası kurul
ması 'hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair •kanun ta
sarısı hakkında '(1/78) 442:443 

— (Bâzı îktisadi Devlet Teşekkülleri
nin sermayesinin artırılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/275) 443 

— (Belediye gelirleri kanunu tasarısı 
ve Kütahya Milletvekili İlhan Eraoy ve 34 
arkadaşının, Belediye gelirleri kanunu 

, teklifi hakkında (1/329, 2/328) 443 

— (Bursa (Milletvekili Mustafa Tay-
yar'm, 670 sayılı Kanunla değişik 5434 
sayılı T. O. Emekli iSandığı Kanununun 
12 nci maddesine 'bir fıkra eklenmesine 
dair 'karnın teklifi hakkında '(2/190) 443 

— Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, 'Tamtekoğlu Kâzım, 
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Kap'a vatanî hizmeıt -tertibinden aylıfe 
bağlanmasına dair kanun teklifi hakkın
da (2/48) 443 

— Erzurum. Milletvekili Cevaıt 'ön
der ve 9 -arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna 
bağlı ((1) sayılı cetvele Ikadrolar eklen
mesi ve Atatürk 'Üniversitesinde, kurula
cak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştır
ına ve Yayım [Enstitüsü ile Kürk Hayvan
ları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletme
si hakkında kanun teklifine dair '(2/54) 443 

— Harcırah Kanununa ek kanun ta
sarısı hakkında (1/198) 443 

— İzmir [Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, (Şabanoğ-lu İslâm Kulaç'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı hakkında ikanun teklifine dair (2/87) 443 

— Makbule kızı [Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/212) 443 

— 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı 
Kanunla yürürlüğe giren -«Nükleer Enerji 
Alanında hukukî mesuliyete dair sözleş
me» de yer almadığı anlaşılan 11 nei mad
denin tasdiki hakkında kanun tasarısına 
dair (1/121) 443 

Sayfa 
—r (Osınan ISalnıankurt'a vatani hizmet 

tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun »tasarısı hakkında (1/204) 443 

— (Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
(1/174) 443 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu-1 

nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/234) 443 

— ıYeniden 'açılacak (Devlet Mühen-
'dislik ve Mimarlık Akademileri) nin ku^ 
ruluş, hazırlık ve esasları hakkında ka
nun tasarısına dair '(1/348) 443 

Sauayi Komisyonu raporu 

— Bâzı iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin öenüiayesinin artırılması hatkkında 
kanan tasarısına dair (1/275) 443 

Ticaret Komisyonu raporları 

— Bâlzı İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin sermayesmin lavtınlması hakkınldai 
kanun tasarısına dair (1/275) 442 

— Toprak Mahsulleri Ofisi KJamuııııı-
num 3 neü maddesinin değiştirilmesine 
ıdaıir kanun tasarısı haikkında (1/234) 443 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ ÎŞLEE 

Çelkümeler 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin,, (Sayışltıay ve Turizm komisyoın-
lanndan istidası 172 

— Amasyıa Milletvekili Yavuz Acar'ım, 
seçilmiş. o>Tduğu Orman KJamisyonundart 
şeikiknesi . 281 

— Burdur Milletvekili Ahtaıet Mııkad-
der Çiloğlu'nun seçildiği Baymdırlıik ve 
Ulaştırma (komisyonlarından çekilmesi 232:233 

— Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğı 
hı'nun; aday 'olarak gösterildiği Bayını 
dirlik Komisyonundan istifası ]72 

— Çan'ları Milletvekili Nurettin Ok\m 
Millet Meclisi Baişkamvekilliğinden çc-
:kibnesi 4 

— Edirne Milletvekili Mustafia Har-
maucıoğlu'nun raiUetvckilliğinden çetkdl-
mesi 4 

— İçel Milletvekili Turhan* özigüıner'-
itı, İçişleri Komisyonundan çekilmesi 334 

— İstanbul Milletvekili Eerraıh Boz-
beyli'ııin Millet Mecüıisi Raşikanhğmd'an* 
çekilmesi 4 

— İstanbul Milletvekili Hasan. Gün
gör'ün, seçilmiş olduğu Maliye ve Tu
rizm kom'isyıonlaruıdan çekilmesi 334 

— Niğde Milletvekili Nıuri Kdda-
ımıaııoğ'lu'num, seçilmiş bulunduğu Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Kaiımıa Komisyo
nundan isIbMası 172 

— Samsun Milletvekili Bahıattin Uzıın-
•oğlu'nun, aday olarak gösterildiği Tica
ret Komisyonundan çekilmesi 172 



— 1 4 _ 
Sarfa 

— Urfa MilletraOdli Vehbi Meliık'in; 
aday alarak gösterilmiş olduğu 'Köy lig
leri Ktomisyftnjunldan îstifaaı 172 

DdSiplin oeaaaı 

— îçel MilletveMlî Celâl Kiargılı'ya 
iki İhtar eetzası verdirmesi 214 

— Takat !MiLletwieıkili Hüseyin Abibıas'a 
iki üıtar cezası verilimesi 302:303 

teinler 
— Ağrı -MElLeftrvieOsim Nevzat öümgt&r'e 

isiıı TnerÜımeial 636:637 
— Artvin ıMilleıbvtdkal Muatafa Rona'-

ya İzin verilmesi 279;2S0 
— Buma ıMSltetvelkili İBarlas Küntay'a, 

«tin veralmm 411:412 
— ÇanaJkkale (MüHetve'kiIi- Befet fitee-

«in'e izin veriJimesi 630:637 
— Bulgaristan ve Yuıgıaslatvya'ya nes-

mî bir •ziyareltite bulunacaîk olan G*ncjUk 
ve Spor Bakam lanu* SeagönUn Sairdi 
sayılması 411:412 

— (Eafcişalıir ıMdMetvökiId jŞemfieltJtin 
Bönmez'e izin verilmıesi 229:280 

— İstanbul (Milletvekili Orhan Kabi-
toay'a, fedn veıtilmıesi 279:380,3335334 

— tamir tMillıeltvteikili Şükrü Alkfean'.a, 
izin rverflımlesd 279380 

— Kocaıeü fMilkttvelfeili Vehbi 'Engk'ıe, 
dizin veflılmJesi 270:280 

— IEiüıtaJhTia MilleittveOrili Ali Eıtbak'e, 
izm rvıerdLn̂ eeî 279:280 

— âaım&un MUletvakillı Nafiz Yavuz 
Khınt'a izin verflime&d 411412 

ölümler 

— »NavçeMr (MüUertnrelkdU Salâthaıttİn 
Balda EsaiboğİTi'ntuı !we*aıtı 3 4 

Seçimler 

— Başkanlık Divanı seçjkni ı(Basjkıan, 
Ba^kanvıefeilleri, Idıaröcd Üyeler, Kâtipler.) 11: 

1240 ATjaO MM 06,39 39,34 :86,40 42, 
46 350yö4 £7,60 09,75:76,<80:81,82y84 £7: 

97:98,100:106, 
3. — îCoiaieyK»nla«ı tiye seşfang. 116:121, 

131,144:160, 

Yaftama, Itatamıılmazhğı 
Sayfa 

— .Ağrı MillebvıelMU AlbdüTOserim (Beya-
zît'ın yasama dıctouıuknazlığı 168 

— Arılkara Milleft.vetkili İbrahim Ciiae-
oğlu'ımn yasataa dldkaınııîmaızlığı 1.68 

— AiKtalya i&ski iHülesfcvekili Abımöt 
'Tonjpay'm yasama dokunulmazlığı 412 

— Antalya MflJlettvetkili Ühsan Ata-
öv'ıîkL -yasama djofeıuıuLaıazlığı 412 

— Antalya Jlillatveikdli ömrer Buymık-
eu'mm ytasaımta drofkmuiLmaızhğı 168 

— (BalikeBİr MüleUvieOdJıi Metanet Ni
yazi iGürerün yasaıma doflnınulroazliiğı 168 

— Burdur JMlill eîöveflcili A. ûMJulkadder 
Çiloğlu'mın yasama dokunulmazlığı 168 

— Bunsa 'Mültebvelkilâ 'Eıtfcuğrul İMaıt'.m 
yasıama dtoHkjunıuknaElığı 168 

— Brızumm, MilletyekiM Rıasim CSnisli'-
nin yasataa dıdkîuın-uima'Ziiığı 520 

— Hatay (MÜllelfcvelkili Miebımelt Aslan'ın 
yasama dofeumılmas'hğu 232 

— İçel Alalteltivıelkİla. Bilimi Türkmen'in 
yasama dokunulmazlığı 168,402 

— istanbul Milletvekili İlhanı Darm-
ıdföllk l̂'u'nun yasattma dokunulmazlığı 168 

— Konya MtÜletvekiIA Necmettin Eıi-
bakamı'ını yasama doikuniullmazıhğı 168,168: 

169,169,169 
— Maraş MiEetvekffla İbrahSm öztürk*-

ütı yasama dokunulmazlığı 169 
— Maa-aş, Müflietvekİli Mehmet özdal'-

m yasama dökunıtfanazlığı 520 
— Mardamı Miilletveıkili Abdaırrahimı 

Türk'ün yasama dokutoalsmazlığı 520 
— NiSğda MafifletveJınili Haydar özalp'ua 

yasama dokunulmazlığı 169 
— Kffize MMetvekaili Hasanı Basri At-

bayrak'ın yasaıma dakumuflm&Ağı 169 
— Siirt MMetvekili Zeki Çetüker%ı 

yasama dokunulmazlığı 169 
— Sivas MffletvetktiÜâ! Hüseyin Çınar'ını 

yasama dokumjlma^bğı 169 
— Tekirdağ Mü3Q«tveMIj Nedim Kara-

halill'in; yasama dokunulmazlığı 169 
— Ttekirdağ MiHetvekyi Yıimaz Alpas-

Jlan'ın yasaıma dakumıulmıazhğı 169,169,442-
— Tokat MiüetvıeMli Hüseyûa Abbas'-

rinı yasama dokunulkaaafhğı t 520 
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SORULAR VE CEVAPLARI 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Başbakandan 
Sayfa 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredi
len, iftar yemeği veren bir ilkokul müdü
rü hakkındaki yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/167) 480 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar'ın, Gediz deprem felâketine uğrıyan 
vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yar
dımların miktarına dair Başabakandan söz
lü sorusu, (fi/153) 44 

— İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
m, devalüasyon kararını 'bir şahsın ön
ceden öğrenip öğrenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/158) 44 

— İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir 
şahsa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yu
nan hükümetleri arasında arabuluculuk 
görevi verilip verilmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/1-57) 144 

— İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yan
ma sebebine ve bir tedbir alınıp alınmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(1/169) 480 

— (Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
nın, Muğla'nın, HUâs ilçesi Ziraat Banka
sında usulsüz olarak kredi verilen şahıs
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/159) 44 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye 
dair sözlü soru önergesi, Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/155) 44 

Bayındırlık Bakanından 
— Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-

rulmaz'ın, Türkiye §oforler ve Otomo
bilciler Federasyonunun 10 ve 11 Kasım. 
tarihlerinde yapacakları boykota dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu, (6/162) 230 

Sayfa 
Çalışma Bakanından 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Avusturalya'da çalışan İşçilere dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu, (6/161) 44 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-

pmar'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğüne bağlı bölge müdürlüklerinde çalışan 
ve ücretlerini alamıyan işçilere dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanından sözlü 
sorusu. (6/164) 825 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pmar'ın, DSİ Gtmel Müdürlüğüne bağlı 
33 neü 'Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kana-
lot Fabrikasında çalışan bâzı işçilerin üc
retlerine dair Enerji ve Tabiî Kayna'klar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/163) 325 

İçişleri Bakanından 
— 'Sakarya Milletvekili .Hayrettin Uy-

saPın, sınır dışı edilen bir İranlı Öğrenciye 
dair Başbakan ve İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/155) 44 

Maliye Bakanından 
— Erzurum Milletvekili (Selçuk Ervcr-

di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai 
eğitim projelerinden «Doğu Anadolu sı
ğırcılarını geliştirme projesine» dair Mali
ye ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu, 
(6/166) 480 

Mîllî Eğitim Bakanından 
— Ankara Milletvekili ıSuna Tural'ın, 

basındaki çıkan yüksek öğretmen okulla
rının kapatılacağı haberine dair Millî 
Eğitim 'Bakanından sözlü sorusu, (6/156) 44 

— Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
•di'nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rek
törünün yapmış olduğu açış konuşmasına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/165) 480 
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Sayfa 

— 'Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avgargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu ya
na Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapı
lan nakil ve tâyinlere dair Mîllî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/171) 676 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'nı, 
İstanbul Kültür Sarayında görev alan per
sonele yangın sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/168) 480 

— 'Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nak
ledilen tarihî eserlere ve yangın sebebine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/170) • 480 

Millî Savunma Bakanından 

Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik dairo 

Sayfa 
YO şubelerinden hangi il ve İlçe merkez-
lerîındekilerin lağvedileceğine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 44 

Tarım Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai 
eğitim projelerinden «Doğu Anadolu sı
ğırcılarını geliştirme projesine» dair Mali
ye ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu, 
(6/.166) 480 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzard

ın New - York'ta Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına bağlı turizm bürosu olup olma
dığına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/154) 44 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLAltl 

Adalet Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Satır'ııı, 
bir Kus uçağını Tra'bzon'a 'kaçıran kimse
lerin iadesine dair Adalet ve Dışişleri ba
kanlarından yazılı sorusu (7/343) 45 

— Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'ın, Akşam Gazetesinde «Savcı, bey
lik tabanca ile olay yarattı» başlıklı yazı
ya dair sorusu ve Adalet Batanı Ziya ön
der ile İçişleri- Ba'kanı Haldun Menteşe
oğlu'nun yazılı «evapları (7/136) 373:375 

— Aydın Milletvekili M, Kemal Yıl
maz'ın, Söke Cumhuriyet Savcısının wvine 
yapılan saldırıya dair Adalet Bakanından 
yazılı sorusu (7/351) 331 

— tçel Milletvekili Turhan özgüner'-
in, bir gazete tarafından askerî ya da sivil 
ikaza "mercilerinin mânevi şahsiyetine ha
karet edildiği iddiasına dair Başbakan ve 
Adalet Batanından yazılı sorasu (7/413) 677 

— istanbul Milletvekili TeOrin Erer'in, 
Bugün Gazetesinde, «Mağdur Müslüman
lara yardım» adı altında çıkan yazıya ve 
toplanan paralara dair sorusu ve Adalet 

Bakanı Ziya Önder ile İçişleri Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun yazılı cevapları 
(7/185) 390:392 

— Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, 
Adliye teşkilâtında çalışan personelin, 657 
sayılı Kanunun tatbikatı ile uğradığı za
rara dair Maliye ve Adalet bakanlarından 
yazılı sorusu (7/430) 678 

— Sinop Millötvokîli Hilmi İşgüzar'-
m, bir gazetecinin otomobilinin yakılması 
sebebine dair sorusu ve Adalet Bakanı 
Ziya Önder ile İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun yazılı cevapları (7/18) 362:364 

Başbakandan 
— Afyon Karahissar Milletvekili Hain

di Haımamcı'oğlu'nun, 6187 sayılı Kararna
menin uygulanmasına dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/317) 39 

— Afyon Karahisar Milletvekili Hain
di Haımamcı'oğlu'nun, kimyevi gübre fi
yatlarının ucuzlatılmasına dair Barbakan
dan yazıh sorusu (7/318) 39 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1971 yılında Amasya iline yapıla
cak yatırımlara dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/417) 677 



Sayfa 
— Ankara Milletvekili Cengiznan Yo-

rulmaz'ın, şoförlere verilen kredi forum
dan şimdiye kadar, kae, kişinin Mifade et
tiğine daic Başbakandan yazılı sorusu 
(7/394) 4S2 

—• Anikara Milletvekili Osman üoğuk-
pınar'ın, Japonya'da açılan EXPO - 70 fu
arına gönderilen Devlet görevlilerine dair 
Barbakandan yazılı sorusu (7/314) 39 

—. An'kara Milletvekili Suna Tural'm, 
Etibankm, Bandırma'da kurduğu Boraks 
tasfiye tesislerine dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/419) 677 

— Aydın Milletvekilli Kemal Ziya öz-
tünk'ün, 1318 «ayılı Kanunun tatbikatına 
dair Bastikandan yazılı sorusu (7/375) 481 

— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Bairanlar Kurulu kararı alınmadan il 
imar müdürlüklerince şehir imarında deği
şiklik yapılmamasına dair Başfoa'kan ve 
Bayındırlık Balkanından yazılı sorusu 
(7/425) 678 

— Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, Gül'hisar - Dİrmil - Fethiye Devlet 
yolunun yapılmasına dair Başbakan ve Ba
yındırlık Balkanından yazılı sonısu (7/422) 677 

— Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, t. T. I. Akademileri ile Ege Üni
versitesi T. Bilimler Fakültesinde Ticaret 
Lisesi mezunlarına tanınan (kontenjanın 
artırılmasına dair Barbakan ve Millî Eği
tim Bakanından yazılı sorusu (7/420) 677 

— Burdur Milletvdkİli Mehmet Öz-
bey'in, İzmir - Antalya arasındaki, Tefen
ni - Korkuteli yolunun yapılmasına dair 
Başbakan ve Bayındırlık Bakanından ya
zılı sorusu (7/423) 677 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
boy'in, Millî Eğttim Bakanlığına bağlı 
okulların ek inşaat ve tamiratlarının tatil. 
aylarında yapılmasına dair Başbakan ve 
Bayındırlık Bakanından yazılı .sorusu 
(7/424) 677:678 

— Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, talebe hareketlerinin durdurulma
sı için tedbir alınmasına dair Barbakan 
ve Devlet Bakamından yazılı sorusu (7/421) G77 

Say!» 
— Burdur Milletvekili Mehmet üz-

beyln, Tüıfciye'de fabrika mamullerinin 
satışını ayarbyaeak bir satış bürosunun 
'kurulmasına dair Barbakan ve Sanayi Ba
kanından yazılı sorusu (7/426) 678 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
•karı'm, Devlet hizmetlerinden olan bölfço 
kuruluşlarının, Antalya, Burdur ve İspar
ta illerine dengeli •bir şekilde taksim edil
mesine dair Barbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeylİ'nin yazılı 
cevabı (7/179) 387:390 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çaııga'-
nın, gençlik sorunlarının halledilmesine 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/390) 482 

— Krzinean Milletvekili Hasan Çetin -
kaya'nın, 6224 sayılı Kanuna dayanarak 
kurulan bâzı inşaat şirketlerinin Türkiye'
ye getirdikleri yabancı sermaye miktarına 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/380) 481 

— Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Gaziantep ilinde bir üniversite 
açılıp açılımyacağma dair Başbakandan 
yazıh sorusu (7/3G5) 326 

— Gaziantep Milletvekili Ş-İnasi Çolak-
oğlu'nun, Kilis'te bir bölge ziraat okıi'lu 
açılmasına 'dair Başbakandan yazılı soru
su (7/366) 326 

— teel Milletvekili Turhan Özgüner'ııı, 
Hr gazete tarafından askerî ya da sivil 
kaza mercilerinin mânevi şahsiyetine ha-
'karet edildiği iddiasına dair Başbakan ve 
Adalet Bakanından yazıh sorusu (7/413) 677 

— İstanbul Milletvekili Kâzım öze'ke'-
nin, Türkiye Şoförler ve Otomobil eller 
Federasyonunun 1 0 - 1 1 Kasım tarihlerin
de yapacağı boykota dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/361) 231 

— İstanbul Milletvekili Kâzım üze'ke'-
nin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe
derasyonunun yapmış olduğu boykotun 
ilctisadi v.e malî yönden meydana getirdiği 
zarara dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/378) 481 

— Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Ankara Belediyesi.Sular İdaresi ta
rafından ihalesi yapılan süzgeç inşaatının 
tamamlanmayış sebebine dair Başba* 
dan yazılı sorusu (7/331) 45 
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Sayfa 

— Manisa Milletvekili Veli Bakirli'-
nın, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Plânla'ma 
ve Uygulama Dairesi Başkanlığına, getiri
len şahsa dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/414) 677 

—• Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
nın, Türk parasının devalüe edilmesinden 
sonra tütün müstahsilinin uğradığı zarara 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/386) 481 

— Mar&ş Milletvekili îbra'him Öztürk'-
ün, Cumhuriyetten bugüne kadar dış mem
leketlerden aJınan yardımlara ve Ödeme 
şekillerine dair Barbakan ve Maliye Baka
nından yazılı sorusu (7/327) 45 

— Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Doğu ve Güney - I>oğu bölgelerinin 
kalkınması için alınan tedbirlere dair Baş
bakandan yazılı sorusu (7/332) 45 

— Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
iirı, Maraş ili iğinde cami ve ICur'aıı Icurs-
larına tahsis edilen müezzin kadrolarına 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/405) 677 

— Niğde Milletvekili Mcvîüt Ocakeı-
oğlu'nun, Ankara'da görev yapan Devlet 
memurlarının sahibolduğu mallara dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/408) 677 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
siil'ın,* İstanbul Terkoz Gölünü Alibey 
'koy barajına bağlıyacak olan yatırım şir
ketine dair Başbakan ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu 
(7/392)' 482 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
millî bankalardan, bir şahsa kredi verilip 
verilmediğine dair Barbakandan yazılı so
rusu (7/310) 39 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozath'mn, 
Personel Kanununun malî hükümlerinin 
uygulanmasını engelliyen sebeplere dair 
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Me
sut Erez'in yazılı cevabı (7/162) 376:378 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, İktisadi Devlet Teşekkülle rinde ve 
Bakanlıklarda istihdam edilen basın mii-
Havk-lerhıe dair Başbakandan yazılı so
rusu (7/372) 481 

— Trabaou Milletvekili Ali lüza Um-
ner'iti, yurt dışında tahsile gönderilen bir 

Türk talebesinin vatandaşlıktan çıkarılma
sı sebebine dair Başbakandan yazılı soru
su (7/337) 45 

Bayındırlık Bakanından 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'-
un, Amasya İli ve Devlet yolu için İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Programında öngö
rülen yatırımın geldin e dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (7/354) 231 

— Ankara Milletvekili Cengdzlhaıı Yo-
rnJmaz'uı, Kınkkalc - KesSîin üzerinden 
Kırşehir istikametine giden Devlet kara
yolunun Kırşehir Devlet yolu ile birleşti
rilmesine dair Bayındırlık Bakanından ya
zılı sorusu (7/369) 481 

— Aydın Milletvekili M. Kemaıl Yıl-
ınaz'ın, Aydın'a bağlı Çine ilçesini Karpuz
lu bucağına bağbyan yolun asfaltlanması
na dair Bayındırlık Bakanından yazılı so
rusu (7/346) 230 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 
Kırınnlı'nın, hu yıl Balıkesir -ili dâhilinde 
programa alınan yatırımlara dair sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in ya
zılı cevabı (7/206) 573:574 

— Burdur Milletvekili Mehmet Özibcy'-
iıı, Bakanlar Kurulu kararı alınmadan il 
imar müdürlüklerince şehir imarında deği
şiklik yapılmasına dair Barbakan ve Ba
yındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/425) 678 

— Hurdur Milletvekili Mehmet özhey'-
in, Gölhisar - Dirmil - Fethiye Devlet yo
lunun yapılmasına 'dair Başbakan ve Ba
yındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/422) 677 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
iıı, İzmir - Antalya arasındaki, Tefenni -
Korkuteli yolunun yapılmasına dair Baş
bakan ve Bayındırlık Bakanından yazılı 
sorusu (7/423) Ö77 

— Burdur Milletvekili Mehmet özsbey'-
iıı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulla
rın ek inşaat ve tamiratlarının tatil ayla
rında yapılmasına dair Başbakan ve Ba
yındırlık Balkanından yazılı sorusu (7/424) 677: 
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Sayfa 

— Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
ılâkoğlu'nun, Gaziantep İli ile ilçelerinde 10 
yıldan beri yapımı tamamlanan ve bakımı 
Karayollarına devredilen yollara dair Ba
yındırlık Bakanından yazık sorusu (7/316) 39 

— Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, Gaziantep'te yapımına ballan
mış olan hava alanı inşaatının ne durumda 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından ya
zılı sorusu (7/367) 326 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Marag ili içinde 1970 ve 1971 yılların
da yapılan ve yapılması düşünülen kara
yolları ve köprülere dair Bayındırlık Ba
kanından yazılı sorusu (7/326) 44 

— Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürkHin, Trabzon Fatih Eğitim Enstitü
sü binası ihalesinin yapılıp yapılmadığına 
dair Millî Eğitim ve Bayındırlık bakanla
rından yazılı sorusu- (7/356)- 231 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Karabük -
Yenice yolunun halen yapılmayış sebebine 
dair Bayındırlık Bakanından yazılı soru
su (7/358) 231 

Çalışma Bakanından 

— Amasya Milletvekili Vehfoi Meşhur'-
un, Tüı'kiye'deki işsizliğin sebebine ve iş
sizlerin mevcudunun ne kadar olduğuna 
dair Çalışma Bakanından yazılı sorusu 
(7/329) 45 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, yurt, dışına turist veya kaçak ola
rak giden Türk işçileri için af çıkarılıp çı
karılmadığına dair Çalışma Bakanından 
yazılı sorusu (7/373) 481 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
ınaz'ın, Holanda'da çalışan bâzı Türk işçi
lerine çocuk paralarının vcrilmcyîş sebebi
ne dâir Çalışma ve İçişleri bakanlarından 
yazılı sorusu (7/349) 231 

-— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunca, Malûllük, 
İhtiyarlık ve ölüm dolayısiyle aylık bağ
lananlara dair Çalışma Bakanından yazılı 
sorusu (7/397) 482 

Sayfa 
— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'-

nun, tabiî âfetlerden zarar görenlerin, ça
lışmak için yurt dışına gitmelerinde önce
lik tanınmasına dair Çalışma Bakanından 
yazılı sorunu (7/355) 231 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu'da Sosyal Si'gvn'talav şubesinin açıl
masına dair sorusu ve Çalışma Bakanı Sey-
fi Öztiirk'ün yazılı cevabı (7/196) 397:399 

— Urfa Milletvekili Necati Akaoy'un, 
Urla Valiliğine, Almanya'ya gidecek işçi
ler için bir kontenjan açılıp açılmadığına 
dair Çalışma Bakanından yazılı sorusu 
(7/409) 677 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
yurt dışına turist pasaportu ile giden Türk 
işçilerine dair Çalışma Bakanından yazılı 
sorusu (7/400) 482 

Devlet Bakanından 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün, Antalya'nın Elmalı ilçesinde memur
ların' meydana getirdiği olaylara dair so-
ınısu ve Adalet Bakanı Vekili Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli ile İçişleri Ba
kanı Haldun Mcnteşeoğhı'nun yazılı ce
vapları (7/24) 364:366 

— Burdur Milletvekili Mehmet. Özlıey'-
in, talebe hareketlerinin durdurulması için 
tedbir alınmasına dair lîaşbalıan ve Dev
let Bakanından yazılı sorusu (7/421) 677 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'tun, 
Özel Yükseliş Koleji sahibinin de yatırım 
indiriminden istifade ettirilme sebebine 
dair Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Hüsamettin Atabeyli'nin yazılı cevabı 
(7/199) 566:568 

Dışişleri Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Satır'ın, 
bir Rus uçağını Trabzon'a kaçıran kimse
lerin iadesine dair Adalet ve Dışişleri bı
kanlarından yazılı sorusu (7/34'l) 4-"> 

— Muğla Alili et ve kili Ahmet Buldaıı-
lı'ıun, Diyarbakır'da yakalanan 131 Fetih 
komandolarına sorulan soruya dair Dışiş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/383) 481 
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Sayfa 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından 

— Afiyon Karahkar Milletvekili iSiiIey-
ramn Muıtluton, Afyon ilinde inşa edilen 
Seledir Barajı ısu'latma (kanalının çay dere-
sine ıkadar uzatılmasınla »dair Enerji ve T\a-
ifaliî Kaynaklar Baklanından yazılı sorusu 
(7/36Ö) 326 

— Balıkesir İMİİLeftıvekdü Ahmet İhsan 
Kımndı'nın, (bu yıl Balıkesir ili dahilin
de programa (alınan yatırımlara rîıadr soru
su ve Enerji ve Tatbiî (Kaynaklar Bakanı 
iSabit Osman Avcıhıın yazalı eevabı (7/210) 576 

— «Çanakkale Mtlleitvekili Mustafa • 
ÇalıkroğluVıun, 'Biga'da yapılnııası «dîüş.iinıi-
len barajın yapılıp yapıtmıyacağuıa ıdair 
SOKUSU vıe Enıerji ve Talbiî Kaynaklar Ba
lkana Baibilt Osman Avcı'nm yaızıh eeıvlabı 
(7/223) 683 £S8 

— lEteimean İMillıefcveikili Hasan Çeltİn-
GcayaVun, Er^ncaa'a bağlı -bâzı köylere su
lama (kanalları yapılıp yapılmııyıaeağına ve 
taşkınlardan ikorunıması ikan yapılacak ça
lışmalara dair Enerji ve Tabiî Kaynak-
lar ve (Köy İşleri (bakanlarından yazılı so
rusu .(7/340) 45 

— İstanbul ıMiiletvıekili Beşit Ülker'in, 
İstanbul iline bağlı Ku>Pbdoğmnış VB Emirli 
ılööylerinüu kanııulastarılımasına diair Enerji 
v-e Taibiî Kaynaklar Bakanından yazılı so
rusu 1(7/395) 482 

— Kocaeili tMilleıbveMli 'Vehbi rEngdz"in; 
jtsami(t>te (Bakanlığa (bağlı kuruluşların ih
tiyaçlarınım tamliit piyasasından karşılan
masına dair Borusu ve Enerji ve TaıbSÎ 
(EJaynaiklar (Bakanı Sabit Osman Avcı 
İle (Sanayi Bakanı Salahattdn Kılıç/m ya
zılı cevapları (7/1S8) 3912:395 

— (Maraş (MttlleStyıekİlİ İbrahim öa-
t&ürfĉ ün, 1970 ve sonraM yıllarda Maraştya. 
ÖSÎ tarafımdan yapılması tasavvur edilen 
•konulara dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından «yazılı sorusu (7/319) 39 

— Maraş İMilletrve'teilİ İbrahim Özitürk'-
ün, Elbistan - Afşin bölgesinde sondaj
ları yapılan Mnyit kömürünün durumuna 
dair Enerji ive Tabdı Kaynaklar Balkanın
dan yazılı sorusu (7/320) 39 

Sayfa 
— Maraş Milletvekili İbrahim özMrfc'-

iin, Maraş İli içinde (bugüne kadar (teshili 
edilen nKudenilone dair Enerji ve Talbiî 
Kaynaklar ©akanından yazılı sorusu 
(7/404) 676:677 

— Maraş Milletvekili İbrahim. ıötzrtIU k̂,-
ün, Maraş düne 1Ö70 ve 1971 'yılları için
de yapılan ve yapılacak olan 'T. E, Kuraı-
mu ile alâkalı işlere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Balkanından yazılı sorusu 
(7/401) 676 

— Maraş. Milletvekili Nejat Çuhadar
ın, Maraş ve bu ile Ibağlı ilçeler ile yu
karı Ceyhan baraj ve «ulama projelerine 
dair Enerji ve Tabiî (Kaynaklar Bakanın
dan yazılı sorusu (7/393) 482 

— Hakarya Milletvekili Hayrattan Uy-
sal'm, İsitaııbul Tertkoz G-ölümı Alihey köy 
barajına bağlıyacak olan yatırım şirketti-
ne dair Başbakan ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar diakanmdan yazılı sorusu (7/892) 482 

— Uşak Milletvekili Adtil Turan'ın, 
Resmî dairelerin Akaryakıt ihtiyacının 
yerli firmalardan karşılanmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı sorusu <7/296) 38 

Gençlik ve Spor Bakanından 

— Adana Mill'efcve&ili AM Bıza Güllü-
oğlu'nun, Adana hudutları dâhilinde inşa 
-edilmesi plânda öngörülen spor tesisleri
ne dair Gençlik ve ıSpor (Balkanından ya
zılı sorulsu -(7/812) 39 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
ın, Halkalı Stadyum şantiyesinde »meyda
na gelen yangın sebebine dair Gençlik 
ve Spor Bakanından yazalı sorusu (7/309) 39 

— Maraş Milletvekili İbrahim Üattürk'-
ün, 1970 ve sonraki yıllarda Maraş ilinde 
yapılacak spor ıtıesislerinin neler olduğu
na dair Genellik ve Spor Bakanından yazılı 
sorusu '(7/402) 676 

— Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lanıtürk'ün, Jatanlral'da bir yurt binasının 
kapatılması ve sonradan Teknik üniversi
teye devredilmesi sebebine dair Gençlik 
ve Spor Bakanından yazılı sorusu (7/341) 45 
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Bayf* 
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 

Uşakspor - Kütahyaspor futbol maçının, 
Konya'ya alınma kararının iptal edilip 
edİInuyeeeğine dair, Gençlik ve İSpor Ba
kanından yazılı sorusu '(7/304) 38 

öiimriik ve Tekel Bakanından 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'-
un, 1946 - 1956 yıllan arasında tütün müs-
tahsılından bir banka ve kooperatif ku
rulması için kesilen paranın faizine dair 
Gümrük ve Tökel ve Ticaret bakanların
dan yazılı sorusu <7/328) 45 

— Gaziantep Milletvekili jŞinasi Ço-
lakoğlu'nun, Gaziantep Tekel İdaresince 
kuru üzüm alımının durdurulma sebebine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı 
sorusu >(7/3Sl) 481 

— îzmir Milletvekili Talât Orlıon'un, 
,1970 tütün piyasasında üreticiden, Tekel 
ve tüeear tarafından alman tütün mikta
rına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
yazılı sorusu (7/415) 

— Manisa Milletvekili Yeli Bakırh'-
nm, Amerikan sigarası kaçakçılığının ön
lenmesine dair Gümrük ve Tekel Baka
nından yazılı sorusu (7/385) 

— Ugak Milletvekili lAdil Turon'm, 
Ege bölgesinde tütün «kim alanının sınır
lanacağı haberine dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından yazılı sorusu (7/338) 

— 1Jşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a 'bağlı 'Karuhallı ve TJhtbey ilçele
rinde kuru üzüm alım şubesi açılmasına 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı 
sorusu '(7/300) 

içişleri Bakanından 

— Adıyaman Milletvekili Yusuf (Ziya 
Yılmaz'ın, lAGtgam Gazetesinde «savcı, 
beylik tabanca ile olay yarattı» başlıklı 
yazıya dair sorusu ve Adalet Bakanı ıZiya 
önder ile İçişleri (Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu'nun yazılı eevapları (7/36) 373: 

— Ankara Milletvekili tCengizhan Yo-
rulmaz'ın, Yenimahalle ilçesi hudutları 
içindeki atış poligonu olarak kullanılan 

Sayfa 
araziye dair Mîllî Savunma ve İçişleri ba
kanlarından yazılı sorusu (7/342) 45 

— Antalya Milletvekili (İhsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın 'Elmalı ilçesinde memurla
rın meydana getirdiği olaylara dair soru
su ve Adalet Bakanı Vekili Devlet Baka
nı Hüsamettin Atabeyli ile İçişleri Bakam 
(Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevaplan 
(7/24) ' 364:366 

— 'Aydın Milletvekili M. Kemal Yık 
ruıaz'ın, Holanda'da çalışan (bâzı Türk iğci
lerine çocufk paralarının verilmeyiş sebe
bine dair ıCalışma ve İçişleri balkanların
dan yaızıh sorusu (7/349) 231 

— Burdur Milletvekili (Nadir Yavuz-
kan'm, [Burdur Belediye Meclisi üyesi 
olan bîr zatın bu vazifeden ıskatına dair 
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu'nun yazılı cevabı (7/176) 386:387 

— 'Çorum Mıllettvekıli Cahit AngiTiın, 
Alaca ilçesi, Belediye Başkanına dair İçiş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/379) 481 

g77 — Gaziantep Milletvekili Şinasi Colak-
oğlu'nun, (Kilis ilçesi Darmık Dağının si
yasi sınırlarımız içinde olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu 

48i (7/353) 231 
— Gaziantep Milletvekili Şinasi Oolak-

oğlu'nun, Suriye'den Türkiye'ye iltica 
edenlere dair İçişleri (Bakanından yazılı 

45 soru (7/307) 39 
— İstanbul Milletvekili Eşref Derin-

çay'ın, (Resmî Gazetede neşredilen «Bele
diye zabıta yönetmeliğinin 49 ncu mad
desine» dair İçişleri Bakanından yazılı 
sorusu (7/391) 481 

— İstanbul [Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul il özel İdaresi Müdürü tara
fından hakkında rapor yazılan zata dair 
sorusu ve İçişleri Balkanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/192) 395:396 

— İstanbul (Milletvekili Tekin Erer'in, 
Bugün Gazetesinde, «Mağdur Müslüman
lara yardımı» adı 'altımda çıikan yazıya ve 

375 toplanan paralara dair sorusu ve Adalet 
Bakanı 2iya Önder ile İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yaeılı cevapları 
(7/185) 390:392 

38 
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Sayfa 
— [Kayseri Milletvekili Mehmet Türk

menoğlu'nun, Kayseri'de kurulan bir üaıb-
rikanın Belediye tarafından yıktırılma 
sebebine dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/140) . 375:376 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'-
in, G-ölcük İlçesinin muhtelif yerlerine çev
rilen telörgü ve. duvarların kaldırılmasına 
dair sorusu ve içişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu ile Millî Savunma Bakanı Ah
met Topaloğîn'nun yazılı cevapları (7/125) 370: 

373 
—• Konya Milletvekili özer ölçmen'in, 

16 . 7 . 1970 tarihli gecesi iki şahsın K, 
"Bsat Karakolunda dövüldükleri iddiasına 
dair içişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/348) 231 

— Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Maraş. Belediyesi personelinin maaşla
rının ödenmemesi sebebine dair içişleri Ba
kanından yazılı sorusu (7/334) 45 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'-
m, bir gazetecinin otomobilinin yakılması 
sebebine dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya 
önder ve içişleri Bakanı Haldun Menteşe
oğlu'nun yazılı cevapları (7/18) 362:364 

— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'-
ııın, bir trafik kazasında 20 kişi öldü baş
lıklı yazıya dair içişleri Bakanından yazılı 
sorusu (7/399) 482 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın, içişleri Bakanının, talebe, köylü 
ve i§çi hâdiseleri karşısındaki tutumuna 
dair içişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/374) 481 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, AID tarafından Amerika'ya da
vet edilen belediye başkanlarına dair içiş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/322) 44 

— Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in, 
Urfa'nın Ceylânpınar bucağının ilçe hali
ne getirilmesine dair sorusu ve içişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/215) 578 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ı», 
TJşak'a bağlı Karahallı ve Banaz ilçelerine 
Hükümet konağı yapılmasına dair içişle
ri Bakanından yazılı sorusu (7/299) 38 

tmar ve takan Bakanından 
Sayfa 

—• Artvin Milletvekili A. Naci Bu-
dak'ın, Artvin ili Şavşat ilçesi Balıklı kö
yünün Zata mahallesi ile Mısırlı köyünde 
çıkan yangına dair imar ve tskân Baka
nından yazılı sorusu (7/428) 678 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Aydın'a bağlı Gölcük köyünde 
tmar ve iskân Bakanlığınca yaptırılan-
k(mutların teslim şekline dair Koy işleri 
ve imar ve iskân bakanlarından yazılı so
rusu (7/344) 230 

— Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Maraş'ta yapılmakta olan gecekondu 
ıslah ve Önleme faaliyetlerinin hangi saf
hada olduğuna dair imar ve iskân Baka
nından yazılı sorusu (7/335) 45 

— Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, 
Siirt'e bağlı Eruh ilçesinde mağaralarda 
yaşıyan nüfus miktarına ve bu kimse
lerin ilkel durumdan kurtarılmasına dair 
îmar ve iskân Bakanından yazılı sorusu 
(7/297) 38 

— Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, 
Sİirt'e bağlı Kurtalan ve Sason ilçelerin
de, tabiî âfetler dolayısiyle zarar gören 
vatandaşlara konut yapımına ne zaman 
başlanacağına dair imar ve iskân Baka
nından yazılı sorusu (7/298) 38 

Köy tşleri Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, İsparta iline bağlı Akça-
şar köyünün, içme suyuna kavuşturulma
sına dair Köy işleri Bakanından yazılı 
sorusu (7/370) 326 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Aydın'a bağlı Gölcük köyünde 
tmar ve tskân Bakanlığınca yaptırılan ko
nutların teslim şekline dair Köy işleri ve 
tnıar ve tskân bakanlarından yazılı soru
su (7/344) 230 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Aydın iline bağlı Başçayır köyü
nün Yaka mahallesine elektrik getirilme
yiş sebebine dair Köy işleri Bakanından 
yazılı sorusu (7/352) 231 
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Sayfa 
— Çanakkale Milletvekili Befet Sez-

gitı'in, Çanakkale ili Genel Meclis ve Dai
mî Encümen üyelerinin altyapı hizmetle
rinde yaptıkları iddia olunan kanuna ay
kırı İşlemlerin tesbitine dair Köy iğleri Ba
kanından yazılı sorusu (7/427) 678 

— Erzincan Milletvekilli Ha&aaı Çetin-
kaya'raıı, Erzincan'a bağlı bâzı köylere 
sulama ikana'ltl&rc yapılıp yaprtmıyaeağiinıa 
vo taşkını]ard'asn iko ramması üçiıı yapılacaılc 
çalışmalara daiir, Enerji ve Tabiî Kayoak-
llar ve Köy Işfleri bakamlarından yazatlı so
neni. (7/340) 45 

— Erzirnean Milletvekilli Hasan Ço-
ttilnkaya'ıiiuı, Erzincan - Sivas ülerftıi bir
birine bağlıyacak Tuzözü köprüsünün ya
pımına dair sc tmu ve Köy İşleri Bakamı 
Turhan Kapaiiiılı'nra yazılı cevabı (7/222)) f>H2 

— Mamş MÜlletvokiM İbrahim üztürik'-
ünı, Manasta yapılmış eJan allt yapı tesis
lerine barcaaıajı para miktarına dair Köy 
toiei'i Bakanından yazdı sorusu (7/333) 45 

~ Sakarya M'Cfctveküli Hoyrett&ı Uy-
sal'm, Sakarya iSi Akyazı ilçesinle bağlı 
Alabafclk foöyüntüıı su taşkınlarından ko-
j"unmıas]inıa daür Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve Köy İşüorl bakantllanndaaı yazılı Bo
rusu (7/429) 678 

Maliye Bakanından 
— Bursa Millet vekili Sadrettiıı Çan-

jja'ıura, 1319 sayıflı Kanuna bağlı olarak 
vazifo gören İH özel klaro mem'urfanmsıı 
durumuma dair Milliye Bnkammla,n yazılı 

sorusu (7/387) 481 
— tçeil Milletvekili Çctîüi Yılınaz'm, 

I . 12 . 1969 itte 1 . 1 1 . 1970 tarihleri ara
sında baıkanîîıiklar emııirude çalışanlara v,e-
rilleıı kadrolara dair Maliye Bakanundan 
yazılı sorusu (7/406) 677 

— Kars Milletvekilli Turgut Artaç'ıu, 
Adliye teşkilâtında çalışan personlalm, 657 
Bayıllı Kaıuıınun1 tatibi'katı ile uğradığı za
rara 'dair M&Ûiyie ve Adalıet bakaıilarmdan 
yazılı sorusu (7/430) 678 

— Maraş MalletvekdiM İbrahim öz-
türk'ikı, Cumhuriyetten; bugünıe ikadar dış 
mtımıkıkeltlerdem aluıran yaırdumllara ve ödet
me şaküMeriııo datir Başbakan ve Ma-
illiye baltanlarandan yazılı sorusu (7/327) 45 

3*f* 
— Marag Milletvekili İbrahim öz-

türk'üıiı, Devlet Memurta'n Kanunuma gö
re ıkuiTilkaosı gereken ;kadro imıtıbaık ko-
ımisyomilarraTO, kurulup kurulmadığına dair 
Malıiyo Balüunır.llant yazılı sorusu (7/324) 44 

— Sivas MsıllletvıekjlIİ Vahit BozaKlı 'ııni:, 
P ırsomell Kanıunmnun maili hüküımlorinski! 
uygulanımasflM engellliycmı sebeplere dair 
Başbakandan) sorusu ve Maliye Bakana Mev
kut Et-ez'im yazılı eevabı (7/162) 376:378 

— Uşak Mİliletvekili Âdili Turaıı'm, 
Personel Kanunu ve Genci Kadro Kauııu-
ııuııaiM, öğretmenlere dait ımaddeleKİinlin 
tatbikinde, meydana gedebilecek aksaklık-' 
larm gidorilınrasinc dair Millî Eğitim; ve. 
MaMye Bakan! an ndan yazıb sorusu 
(7/330) 45 

Millet Meclisi Başkanından 

— Antalya Mfjîetveıkilii İhsan Ata-
öv'ün, 1965 - 1970 yıllan arasında MflMet 
MecJjlsi tarafından hangi devletlere gezi 
yapılldığınıa daûr Millet Meclliısi Başkannn*-
dan yaznlı soınısu (7/416) 677 

— İçel MJletvckilK. Celal KargıÜİL'mm', 
Mille tilerarası Standardlzasyoın Teşkal&tı-
ran Mîllet Meclisi Genci Kurul salonunda 
yapmış clduğu toplantıya daıir MiliSet Mec-
ı'lisi Başkanından yazılı sorusu (7/315) 39 

Millî Eğitim Bakanından 

— Amasya Maletvıeldlj Salih Aygün'ı 
im, Arakana, İzmlir, Erzurum ve Karadeniz 
Teknik üniversiteleri! ile bu sU)ene bağlı 
yüksek okullaırda 1970 yılında yapılanı 
tedrisata dair Mâil/M Eğittim. Bakamımdan 
yazılı sorum (7/398) 482 

— Amasya Milletvekilli Vehbi Meşhur
un, 1960 - 1970 yılları anasında her derede* 
•deki öğnetilm hizmetleri iğin harcanan pa
ra miktarına dair MiHlî Eğitim Bakanım
dan yazılı sorusu (7/376) 481 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıü-
[rmaz'm, Aydını'a bağlı Bozdoğatn- (ilçesinde 
ortaokul ve mıaslek okulları acalmasıma 
daür yazılı sanı önergesi, Millî Eğitim Ba-
ikammlaıı yazılı sorusu (7/410) 677 
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Sayfa 
— Balıkesir Milletvekili .Ahmet îh-

san Kırımlı'nın, bu yıl (Balıkesir ili da
hilinde programa alınan yatırımlara dair 
sorusu ve (Millî Eğitim Bakanı KMıan 
Oğuz'un yazılı- cevaıbı (7/209) 574:576 

— Burdur Milletvekili Mehmet Öz-bey'-
in, Î.T.t. Afcadeimileri ile Ege Üniversitbesi 
T. 1 Bilimler Fakültesinde Ticaret Lisesi 
mezunlarına tanınan kontenjanın artınl-
masına dair Başbakan ve Millî Eğitim (B-a-
kanından yazılı sorusu '(7/420) 677 

— Istanlbul Milletvekili Nuri Eroğan'-
ın, Istanibul M M r Sarayı 'yanığım dolayı-
siyle iner hangi bir idari işlemi yapılıp ya-
tpılmadığına dair Mîllî Eğitim iBafcamndan 
yazılı sorusu (7/411) 677 

— Manâsa Milletvekili VeM fBakırlı'-
nın, 1969 - 1970 öğmenlm yıllarında Millî 
Eğitim (Bakanlığınca denetleıumiş «(kullara 
dair Millî Eğitim İBakanından yazılı soru
su (7/313) 39 

— Maraş MiIletveMH İbrahim öztürk'-
•iin,i1970 - 1971 öğretim yılı içinde, Maraş 
dündeki okulların öğertmen. ihSiyacın'a 
ıdair -Millî Eğittim Bakanından yazılı aoru-

. ısu (7/323) 44 
— Mardin Milletvekili Şevki Altındağ'

ın, Mardin ortaokul ve liselerinin ihtiyaca 
•kâfi gelip (gsellmedigine dıair Millî Eğittim 
-Balkanından yazılı sorusu (7/35S1) 44 

— Trabzon Milletvekilli Aid Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon - Çaykara ileeısi Uızunıgol 
İjûeağında, açılan köy ofoulunun öğneltmten 
ihtiyacına dair Millî 'Eğitimi (Bakanından 
yazılı sorusu (7/412) 677 

— Trabzon Milletveİki'lii MJehmet Arslan-
türk'ün, Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü 
'binası ihalesinin yapılıp yapılmadığına 
dair yazılı soru Millî Eğitim ve Bayın
dırlık bakanlarından yazıh sorumu (7/356) 231 

— Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, 
Eğittim Ensfcitiu&ü Edebiyat ve Fen 'bölü
mü ımıezunu öğretmenlerin ıbranşlara ay-
rı-lıp ayrılımıyacağına dair Millî Eğitim Ba
banından yazılı sorusu (7/294) 38 

•— Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, 
Millî Eğitim. kadrosunda yönetici olarak 
vazife görenlerin elk görevlerinim tkaldırıl-
masiyle uğrıyaeaklıarı zararın telâfisine 

Üayfa 
dair 'Millî Eğitim Bakamdan yazılı soru
su (7/336) 45 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Personel Kamum ve Genel Kadro Kanunu
mun, öğretmenlere ait ımadd elerinin tatibi-
tkinde, meydana igele'bileeeik aksaklıkların 
•giderilmesine dair Millî Eğitim ve Maliye 
•balkanlarından yazılı ısorusu (7/830) 45 

— Uşak Milletvekili ,Âıdil Turan'ın, 
Uşak Eşme ilçesi Yelegen köyüne Mr or
taokul aşılım asın a dair Millî Eğoti'm Kalka
nından yazılı sorusu (7/302) 38 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Grü-
ner'dn, Zonguldak'a ıbağlı Etacinler köyü 
ilkokulunda iki öğretmen arasında çıkan 
anlaşmazhğa dadr Millî Eğitim İBakanın
dan yazılı sorusu (7/360) 231 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Oü-
ner'in, Zonguldak ilindeki Mehnnet Çelîlkel 
(Lisesine yapılan iürili öğrenimden, tek. öğ
renim sistemine geçilmesine dair Millî 
Eğittim Bakanından yazılı sorusu (7/1359) 231 

Millî Savunma Bakanından 
— Ankara MillefcvefkiM CengizOıan 

Yorulımaz'ın, Yenimıaıhadlc ilçesi .hudutları 
içindeki atış poligonu olarak kullanılan 
araziye dair Millî Savunma ve İçişleri Ba-
kanlarmdan yazıh sıorusu (7/342) 45 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engez'-
in, Gıolçiük ilçesinin muhtelif yerlerine 
çevrilen tel örgü ve duvarların kaJdımlunsa-
sma dair sorusu ve İçişleri Balkanı Hal
ânın Menteşeoğlu ile Millî Savunma Baka
nı Ahmet TopaLoğkı'nun yazılı cevapları 
•(7/126) 370:373 

— Maraş Milletvekili İbrahim öaıtüaık'-
üin, Maraş ilimde hangi şahısların İstiklâl 
Madalyası işlerinin tamamlandığına dair 
ıMillî Savunma Bakanından yazalı sorusu 
•(7/408) 676 

— Trabzon Milletvekili Ahmıet Şe-
merUn, Trabzon Askerî Hastanesinden sivil 
(halkın da yararlandırılmasına ve yeni bir 
ihasttane yapılmasına dair sorusu ve Millî 
Savununa -Balkanı Ahmet Topaleğlu'nun 
yazılı cevabı (7/163) 378:379 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Malûl Gazilerin, istiklâl Madalyası ve Şe-
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Sayfa 
ref aylıklarının öncelikle verilmesine dair 
Millî Savunma Balkanımdan yazılı sorusu 
(7/395) 38 

Orman Bakanından 
— 'Ankara Milletvekili ıŞinasi özdm-

oğlu'nun^ bir profesör tarafından Türki
ye'deki .ormanlar hakkında yayımlanan 
rapora dair sorusu ve Orman' Bakam Hü
seyin Özalp'in, yazılı cevabı (7/205) 570:573 

— Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öVü», Antalya'nın' Kumluca ilçesinde or
man işletmesinin açılmasına dair sorusu 
ve Orman Baikam Hüseyin Özalp'in yaaılı 
cevabı (7/46) 565:566 

— Antalya Milletvekili İhsanı AtaöV-
ün, Askerî Onman işletmesinin en fcesif 
ormanlarının hangi bölgede »Iduğuna dair 
Orman Bakanından) yaznh sorusu (7/418) 1577 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Aydın iline bağlı Haydere köyü 
halkına kereste verilmemesi sebebine dair 
Orman Bakanından yazıla aorusu (7/345) ?30 

— Yoagat Milletvekili ismet Kapısız'-
m, Terakki Kolektif Şirketinin, 1969-1970 
yıllarında hangi kamu kuruluşlarına ke
reste sattığına dair İçişleri, Sanayi ve Or
man bakanları'i dan yaralı sorusu (7/339) 45 

— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'-
uı, Terakki Kolektif Şirketinin, 1969 -1970 
yıllarımda hanjşl kamu kuruluşlarına ke
reste sattığına dair, İçişleri, Sanayi ve Or
man bakanından yazılı sorusu (7/339) 45 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
mer'in, Zanguldak'a bağlı Ulus ilçesi Or
man İşletmesi eski müdürüme dair Orman 
Bakaramdan yazılı aorusu (7/357) 231 

Sağlık ve Sosyal Bakanından 

— Diyarbakır Milletvekili Hasan De-
ğer'in, Diyarbakır ili Numune Hastanesin
de tedavi görmekte olan hastalardan, kole
ra hastalığı görülüp (görülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından ya
zılı aorusu (7/363) 325-326 

— Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nuıı, Kolera ve benzeri bulaşıcı 
hastalıklara karsa koruyucu tedbir »larak 
sınır şehirlerinde kurulmuş tahlil lâfoora-

Sa-afa 
tuvarian 'Oİup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından yazılı aorusu 
(7/306) " 38:39 

-— istanbul Milletvekili llhami San-
car'un, Sirkeci - Ataköy sahil yolu üzerin
de bulunan bâzı kuruHusların sağlığa za
rarlı olup olmadığına dair sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli 
Özkan'ın vazıh cevabı (7/168) 379:382 

— Maraş Milletvekili İbrahim Öatürk'-
rön, Maraş - Elbistan 'Devlet hastanelerin
deki dıoktor ve yardımcı personel ihtiyacı
na dair Sağltfk ve Sosyal Yardım Bakanın
dan yazılı aorusu (7/325) 44 

— Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçı-
oğlu'nnn, serbest çalışan doktorların da 
mecburi hizmete tabi tutulmalarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından ya
zılı sorusu. (7/677) 677 

— Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, 
Ordu'nun Akkuş ilçesinde bulunan Sağlık 
ocağına doktor tâyin edilmesine dair Bağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı 
sorusu. (7/384) 481 

— Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, 
Uşak Sağlık Koleji esiri binasının doğum
evi olarak kullanılmasına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Batanından yazılı sorusu. 
(7/301) 38 

Sanayi Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Süley

man Mutlu'nun, Afyon'a bağlı Bolvadin 
ilçesi halkının işsizlikten kurtarılmasına 
dair ıSanayi Bakanından yazılı sorusu. 
(7/371) _ 326 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet ih
san Kınmlı'nm, bu yıl balıkesir ili dâ
hilinde programa alman yatırımlara dair " 
sorusu ve Sanayi Bakanı Salâhattin Kı-
lıç'ın yazılı cevabı. (7/207) 574 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
•bey'in, Türkiye'de fabrika mamullerinin 
satışını ayarlıyacak bir satış bürosunun 
kurulmasına dair Başbakan ve Sanayi Ba
kanından yazdı sorusu. (7/426) 678 

— Erzincan Milletvekili Hasan Çe-
tinkaya'nın, demir cevherinin rezerv mik
tarına ve mevcut demir - çelik fabrikala-



Sayfa 
rmda kapasiteyi artıracak tedbirlere dair 
sorusu ve Sanayi Bakanı Salahattin Küıç'-
m yanlı cevabı. (7/175) ' 382:386 

— Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, Gaziantep'te bir sanayi sitesi 
kurulmasına dair Sanayi 'Bakanından ya
zılı sorusu. (7/368) 326 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi En-
giz'in, izmit'te Bakanlığa bağlı kuruluşla
rın ihtiyaçlarının izmit piyasasından kar
şılanmasına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Aveı ile 
iSanayi Bakanı Salâhttin Kılıç'ın yazılı 
cevapları. (7/188) 392:395 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Marmara bölgesinde üretilen mısır 
miktarına ve Toprak Mahsulleri Ofisi ta
rafından bu bölgedeki illerden ne kadar 
musir aldığına dair Tarım, Ticaret ve Sa
nayi Bakanından yazılı sorusu. (7/364) 326 

— Sakarya Milletvekili Vedat ÜnsaT-
ın, 1969, 1970 yıllarında montaj kotasına 
aynlan döviz miktarına dair sorusu ve Sa
nayi Bakanı Salahattin Kılıç/m yazılı ce
vabı. (7/194) 369:397 

— Yozgat Milletvekili îspet Kapısız
ın, 'Terakki Kolektif Şirketinin, 19-69 -1970 
yıllarında hangi kamu kuruluşlarına ke
reste sattığına dair, İçişleri, Sanayi ve 
Orman bakanlarından yazılı sorusu. 
(7/839) 45 

Tarım Bakanından 
— Antalya Milletvekili Hasan Ali 

Gülcan'ın, pamuk taban fiyatının yük
seltilmesine dair sorusu ve Tarım Bakanı 
Ilhamİ Brtcm'in yazılı cevabı. (7/220) 579:580 

— Denizli Milletvekili ttlhami Açık-
alm'ın, afyon ekiminin Denizli'de ya
saklanıp yasakîanmıyacağına dair sorusu 
ve Tarım Bakanı ilhamı Ertem'in yazılı 
cevabı. (7/218) 573:579 

—• Diyarbakır .Milletvekili Hasan De-
ğer'in, 'Diyarbakır ili çevresinde hüküm 
süren hayvan vebası hastalığına dair Ta
rım Bakanından yazılı sorusu. (7/362) 325 

— istanbul Milletvekili Eşref Derın-
çay'ın, M Yarışları yöneticilerine dair 
Tarım Bakanından yazılı sorusu. (7/382) 481 

36 — 
Sayfa 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sai'ın, Marmara bölgesinde üretilen mısır 
miktarına ve Toprak Mahsûlleri Ofisi ta
rafından bu bölgedeki İllerden ne kadar 
mısır aldığına dair Tarım, Ticaret ve Sa
nayi bakanlarından yazılı sorusu. (7/364) 326 

— Urfa Milletvekili Vehbi Melik'-
în, Taran Bakanlığı tarafından şahıslar 
adına merkezden direkt olarak yapılan 
gübre ve tohumluk buğday yardımına 
dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Er
temin yazılı cevabı. (7/221) 581:582 

Ticaret Bakanından 

— Adana Milletvekili Ali 'Rıza Güllü-
oğlu'nun, pamuk taban fiyatının yükseltil
mesine dair Ticaret Bakanından yazılı so
rusu. (7/311) 39 

— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'mın, Merkez Bankasınca 
dağıtılan fonlardan hangi bankanın ne 
miktar faydalandığına dair sorusu ve 
Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı 
cevabı. (7/200) 569:570 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'-
un, 1946 - 1956 - yılları arasında tütün 
müstahsılmdan bir banka ve kooperatif 
kurulması için kesilen paranın faizine dair 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanların
dan yazılı sorusu, (7/328) 45 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meshur'-
un, bu yıl üretilen elma ve kuru soğanın 
ihracına dair Ticaret Bakanından yazılı 
sorusu. (7/377) 481 

— Ankara Milletvekili Suna TuraPm, 
2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş Pata
tes Tarım Satış Kooperatiflerine dair Ti
caret Bakanından yazılı sorusu. (7/305) 38 

— Burdur JMüiletlvek-ili Nadir Yaıvue-
'kan'ın, ithal ediien esanslara öldenıefn dlöviz; 
ımiktanna djaSr sorusu ve Ticaret Bakanı 
Oürîıan Titrek'in yazılı cevıabı (7/61) 3106:370 

1— Kars Milletvekili Veyis (Haçulu'nun, 
19Ö9 yılında Kars: Canlı Hayvan İhracat
ları Birliği (tarafımdan yapılan «ihracattan 
•elde edil<en gelirin IkulUanilışma dair soru
su ve TUcaırett Bakanı Grünhan Titrek'in 
yazılı cevaibı (7/213) 576:578 
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Sayfa' 
— Malatya Milletvekili Mustafıa Kaf- j 

tan'm, Devalüasıyonfdan (Sonra faıru kayısı i 
ühraç fiyatının asgari haddiriin rteslMtine 
irJlair Ticaret Bakanından yazılı sorusu 
(7/908) 39 

— Sakarya Milletvekili Hayreltftfin Uy-
sal'iTi, Marmara trölgesirucle türetilen mı-
»11" ımikltarMia ve 'Ttoprak Mathsfdlleri Ofisi 
Ibarafından 'bu [bölgedeki lillerldien ne ;kWdar 
mîsır aldığına dair Tanını, Tllcanelt ve Sana
yi Ib&kanlanntfian y&zJİı soruştu (7/864) 326 

— Sivas Milletvekili Ekrem Kamgal'ın, 
Kkdera nedeniyle iftiracı durdurulan ya# 
meyva ve sebzelerin Miracının 'hangi güm-
ıriülk (kapısından, ne şekilde yapıldığına 
dair TAaaret Bakanından yazılı sonısu 
(7/890) 281 

— Sivas MüMJvekili Vahit tötmtih'-

•— 6830 sayılı İstimlâk Kanununun '12 
nci 'maddesine Eki f ıfcra ve Ibu 'kanuna toiri 
'geçici madde eklenmesine dair (1/377) T06 

— 654 saydı Toptan Zalbıtası (kunul-
ıması hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü mad
delerinin 'deği^İrilicaesİJie idair (İ/78) 442:443 

— Ankara Ürâvemitedi 1&71 yılı Bütbce 
kanunu tasarısı (1/387) 1G& 

— Atatürk Orman ÇiMiği Müdürlüğü 
kuruluş Kanununun 1 nci mıadld'esine tbir 
fıkra ve 'bu kanuna iki 'malide etkilenmesi
ne idair (1/378) 166 

•— Bâzı İktisadı Devlet Teşekkülleri
nin sermayesinin artmlknası 'hakkında 
(1/275) 443 

— Bâzı ölümlerin te^bitine ait (söyleş
menin (ona^anmasının uygun Ibulundüğu-
na dair (1/379) 166 

— Beden Terbiyesi Genel Miüdürluğü 
1*971 yılı Kütçe kanunu tasarısı (1/388) 166 

— Belediye 'gelirleri kanunu tasarısı 
(1/329) 443 

— 5383 sayılı Gümrük -Kanununum 126 
nci maddesinin 5 nci fıkrasında yıapılan 
değişiklik haMandia (1/408) 520 

— 1*970 malî yılı Süitçe Kannınuna Taagtlı 
(A/l) işaareıeü -cetvelde değişiklik yapıl
ması hafctkıodıa (1/411) 631 

Sayfa 
j mn, <net>ati yağiaraı fliyatına ve piyasada 
i (bulunmayış seMbine dair Tiaaret Bakla

nından yazılı sorusu (7/388) 481 

Ulaştırma [Bakanından 

— Aüyan Mili eti vekili Hamda Hamam-
cıoğlu'nun, Ankara İle lamir (arasındaki 
(hava seferlerinim Afyon'a uğraltı'lnıaması 
selbelbine dair Ulaştırtma Bakanından ya
zılı Borusu (7/347) 231 

— Ankaıla MMl-ettvekili Ceügizhan Y<o-
ırulmaz'i'n, Kınfckalle idesine 'Otlomatik te
lefon santrali yapılmasına dair Ulaşturma 
Bakanından yazılı sorusu (7/390) 481 

— Usalc MiIletveMi AdJil Turan'ın, ÎE-
mii" - Basnıane tren (hattının Utşak'a ka-
Idiaır (devam etmesine dair Ulastırmla Baka
nından yazılı sorusu (7/303) 38 

— 1W0 yuh Bütçe (Kanununa 'bağlı 
(A/l) işaretli celtvelin Adalıett ve (Sağlık' 
ve Stoistyal Yardıım Bakanlıkları kısmında 
değişiklik yapılması !hakkında (1/410) 631 

— 11)70 yılı Bütçe Kîanununa ıbağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Tarım' Bakanlığı' 
fkısmında değlışikÜk yapılması Ihakkmda 
(1/403) 231 

— '1970 yuh Bütoeje Kanununa Taağıto eet~ 
veller'de değişiklik yapümiaısr hakkında 
(1/374) 482 

— 1971 yılı Büîtçe kanunu tasarısı 
(1/386) 166 

— Çocuîkflaıra karşı nafaka mükellefi-
yetine uygulanacak Kanuna dair ISIözles.-
menin onaylanmasının uygun bulunduğu 
toklunda (1/380) 166 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi! 
Genel Müdünlıüğü 1971 yülı Bütçe kanunu! 
{Haşarısı (1/389) 166 

— Devlet iç İstikraz ttahvİllarine uy
gulanılacak faiz hadleri 'haikkmda (1/407) 520 

— Devlet Su. İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/390) 1'6G 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1970. yıllı Etütçe İtanumu tasa
rısı (1/391) 166 

HAŞARILAR 
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Sayfa 

— Devlet Yüksek öğrettin» KuTnıml'an 
kanun tasarısı (1/381) l'Gö 

— Ege 'Üniversîtesi 1*971 yılı Bütçe ka
munu ttasansı (1/392) 1$6 

— Emlâk kamüs^OTKJUİan kanunu tasta-
•nsı (1/382) lW 

•— Hacettepe Üniversitesi 197ü yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/393) 1A6 

— 'HarsıraJh. (Kanununa ek kanun ta
sarısı (d/1'98) 443 

— Hudut Ve îSaJlıiller Sağlık Oenel Mü
dürlüğü 1971 yılı (Süitçe (kanunu tasarısı 
(1/394) l f i e 

— Hukukî veya ticari mevzularda adlî 
ve mahkeme -dışı evrakın yabancı 'nıemle-
ketdetrde teklifine dair Sözfteşm.enin onay
lanmasının uygun ^bulunduğu 'hakkında 
('11/383) ı m 

— İstanbul Tekl ik Üniversitesi 1OTÖ 
yıh Bütçe Kanununa bağlı ce*vellıeKle> 
'değişiklik tyıapıîtnası hakkında- (1/412) 631 

— istanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe ıkanunu tasarısı (1/396) 166 

— tstanlbu] Teknik Üniversitesine bağ-
]ı •'bir Teknik Okul açılmasına dair 
10 - 3 . 1954 .tarihi! ve >6874 sayılı Kanu
nim kaldırılmasına ve îstamlbul Teknik 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkınldaki 
T} . "î! . 1948 tarihli ve 92146 saydı Kanuna 
bağlı cetvellere" Mühendislik - Mimarlık 
F£&Ültesi başlığı altındia yeni kadrolar ek
lenmesine Idair (3/409) Ö20 

— İstanbul ÜrtBversiltesıi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasaınsı (1/395) ilfiff 

— İktisadi ve Ticarî Irkuler Akademi
leri WTî yılı Bütçe kanunu tasarısı 
CV&ST7) l'66 

— KaraydUan Genel Müdürlüğü 1971! 
yılı (Bütçe kanunu tasarısı (1/398) 166 

— Kaıbma Pnottofecl ve efeleri ile Malî, 
Pnatidköl, Avrupa Kömür ve Çelk Toplu
luğu yetki alanma ginen .maddelerle İlgili 
Aıılaı^'ma ve (Son Senetfin (onaylanmasının 
uygun bulunduğuna fdair (1/406) 037 

— Makbule kızı Ferdiye Demitfoğkt'na 
vatani hizmet tertibinden aylık [bağlanma
sına dair (1/2Ö3) 443 

— m , 5 . imi tarihînde- 299 sayılı 
Kanunla yürüflliüğe giren «Nükîeer TCnerji 

Sayfa 
Alanında hukulkî 'mesuliyete dair sözleş
me» de yer almadığı anJasslan 11 ncd mad
denin tasdiki hakkında (1/121') 443 

>— 17 (Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 
bâzı ımıadlde I erinin değiştirilmesine dair 
28 Nlısan 1970 Uarüı ve 1256 sayılı Kanu
nun .geçici 2 nci ımadd^inin aon fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında (1/384) 1G6 

— Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bülbçe Kanunuma bağlı (A/ l ) Ve (B) işa
retli cetvellerde değisHalilk yapılması hak
kında (1/404) 23t1 

-— Orman Oenel Müdürlüğü 1'971 yılı 
Bütçe kamunu Itasarısı (1/399) 16fi 

— Osman Salmankurt'a vaUanlİ hizmet 
tortibinden aylık bağlanmasına dair 
(1/1204) 443 

— Petrol 'Dairesi Biaskanlığı 1971 yılı 
(Bütçe kanunu tasarısı (1/402) 166 

— (Su ürünleri kanunu tasarısı (1/174) 443 
ı— Tekel Oenel MüdMüğü 1971 yılı! 

BüJbçe kanunu tasarısı (1/400) 166 
— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun' 

3 neü maddesinin değiştirilmesinle 'dair 
(1/234) 443 

— Türk Ceza Kamununum 9 neu mad
desine bir fıkra eklenmesine ve aynı kanu
nun 23 . 6 . 1936 tarih ve 3038 sayılı Kh-
nunla kalldıntlan 394 noü madd*esi yerine 
384 racü ıtnadde «larak bir madde konul
masına d(air (1/405) 231 

— Türkiye iHe Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında (bîr (ortaklık yaratan an-
laşjmlaya -ekli «Geçici 'Portdtokok ün birinci 
malddesi uyarınca 23 Kasıım 1970 tarihindi 
Brüksel'de imzalannıts odan katma prfoto-
fcol ve ekleri ile malî pnotokol, Avrupfa 
(Köm'ür ve Çellik Topluluğu yetiki alanına 
giren maddelerle ilgili anlaşma ve aon se-
îieıtin onaylanmasının u|ygun bulunduğu
na dair (1/406) 83Ö 

— Uzmanlık hakkını kazanan hekfeı-
lörin mecburi hizmetleri hakkında (1/3815) 166 

— Vakıflar Gencel .Müdürdüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu îtaaansr (1/401) IfiS 

— Yeniden açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Aka'dıemiler) nin kuru
luş, hazuılık ve esaıslan hakkında (1/348) 443 
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Sayfa 
— 22 . 3 . 1926 terfih ve 789 sayılı 

Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 211 nc& 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/227) 442 

Sayfa 
— 27 Mayıs 1939 HarfiHıU ve 3914 sayılı 

Tieareit Bafc&nlıığı Teşkilâtı ve vazifelerine 
dair Kanuna bâzı madldeler eklenmesi 
îırikkında (1/413) 631 

TEKLİFLER 

— Adana Milletvekili Kemal Satır'ın, 
Uçak kaçırmaları ile ilgili kamın teklifi 
(2/394) 167 

— Amasya Milletvekili Salih Aygün 
ve 17 arkadaşının, İmam - Hatip okulları 
kuruluş kanunu teklifi (2/442) 724 

— Ankara Milletvekili Ferhat Nuri 
Yıldırım'm, vergi gecikme zamlarının af
fına ve vergi borçlarının taksitlen diril me
şine dair kanun teklifi (2/395) 167 

— Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Umu
mi Af kanun teklifi (2/439) 724 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Diyanet İşleri Teşkilâtı mensuplarının 
1950 senesi öncesi hizmetlerinin emeklilik
lerinde ve intibaklarında nazara alınması 
hakkında kanun teklifi (2/422) 516 

— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in Türkiye'de çalışan bütün işçilerin 10 bin 
liraya kadar çalıştığı fabrikalara hissedar 
olarak kâr ve pirimden faydalandırılmala
rı hakkında kanun teklifi (2/425) 

— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
İn, eşinden beş sene ayrı kalan karı koca
nın ayrılması hakkında kanun teklifi 
(2/423) 

— Burdur Milletvekili Mehmet Ö2bey'-
in, iki yjl okuyarak üst üste aynı sınıfta 
kalan üniversite Öğrencilerine lisede oldu
ğu gibi belge verilerek ve üniversite ile ili
şiği kesilerek askere sevk edilmeleri hak
kında kanun teklifi (2/424) 516 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm ce
zası ile cezalandırılmaları hakkında kanun 
teklifi (3/427) 516 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türkiye okullarında ahlâk ve din ders
lerinin konulması hakkında kanun teklifi 
(2/426) 516 

516 

516 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Türkiye müzelerinden eşyayı dı
şarı çıkaranlara bir seneden beş seneye 
kadar hapis cezası verilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/428) 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Türkiye'de Televizyon sanayiinin 
kurulması hakkında kanun teklifi (2/429) 

— Bursa Milletvekili Barlas Küntay'-
ın, Ferdî spor branşlarında dünya ve olim
piyat şampiyonluğu kazanmış amatör spor
culara vatani hizmet aylığı bağlanması 
hakkında kanun teklifi (2/432) 

— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'-
mf 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı 
T, C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/190) 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 3 arkadaşının, 468 sa
yılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/417) 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit KÖker'in, 24 . 2 . 1970 tarihli ve 
1235 sayılı, 8 . 6 . 1959 tarihli ve 7334 sa
yılı kanunlarda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/438) 

— Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa 31 . 7 , 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
2 nei maddenin (B) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/447) 

— Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 3 arkadaşının, Mil
lî Mücadelede milis olarak yurt savunma
sında hizmet etmiş olanlara istiklâl Ma
dalyası verilmesi hakkındaki 24 . 1 . 1340 
tarihli ve 400 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi (2/446) 

516 

516: 
517 

678 

443 

326 

678 

724 

724 
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Sayfa ; 
— Cumhuriyet Senatosu istanbul i 

"Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 1327 sayılı j 
Kanunun 3 ncü maddesi ile değiştirilen 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4 ncü maddesine (D) fıkrası ilâve edil
mesi hakkında kanun teklifi (2/411) 168 i 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye- ş 
si Rifat öztürkçiıte'nin, 18 . 5 . 1932 ta- | 
rih ve 1958 sayılı Kanun ile değiştirilen j 
21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Asker- ] 
lik Kanununun 105 nci maddesinin değiş- ! 
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/392) 167 ; 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul üye
ni fijfat öztürkçine'nin, 27 . 7 . 1970 ta
rih ve 1315 saydı Kanun ile değiştirilen i 
21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik ; 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril- j 
mesi ve bu kanuna bazı secici maddeler j 
eklenmesi hakkında kanuna ek madde ek- ' 
lonmcsi hakkında kanun teklifi (2/391)1 167 j 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye- i 
si Rifat öztürkçine'nin, 27 . 7 . 1970 ta- İ 
rih ve 1316 sayılı Kanun ile değiştirilen j 
fi . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedek Su- ! 
baylar ve Yedek Askerî memurlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
İni kanuna bâzı geçici maddeler eklenme
si hakkındaki kanuna ek madde eklenme
si hakkında kanun teklifi (2/390) 166:167 

— Cumhuriyet Senatosu idare Âmirle
rinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı j 
(A/ l ) işa'retli cetvelde değişiklik yapıl- i 
ması hakkında kanun teklifi (2/382) 482 j 

— Cumhuriyet Senatosu İdare Amirle- i 
rinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı j 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl- | 
ması hakkında kanun teklifi (2/437) 678 j 

— Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi | 
Necip Mirkelâmoğlu'nun, Cumhuriyet Se- i 
natosu 1970 yılı bütçesinin (A/iy ve (T) 
cetvellerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/418) 326 

— Cumhuriyet Senatosu Kars 'Üyesi 
Mehmet Hazcr'in, Çiftçilerin T. C. Ziraat j 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerini' • 
olan borçlarının taksi tlendirilmesi hak- J 
kındaki Kanunun birinci maddesinin de- • 
ğiştirifmesîne dair kanun teklifi (2/393) 107 i 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi ! 

Sayfa 
Mehmet Hasse r'in, 31 . 7 . 1970 gün ve 1327 
sayılı Kanunun bir maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun teklifi (2/414) 232 

— Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Bekir Sıtkı Baykal'ın, 5584 sayılı Posta 
Kanununun 17 nci maddesinin IV ncü pa
ragrafının değiştirilmesine dair kamın 
teklifi (2/412) 168 

— Cumhuriyet Senatosu Samsun Üye
si. Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâ
zım Kap'a vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair kanun teklifi 
(2/48) 443 

— Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 
6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
değişikliği ile ilgili kanun teklifi (2/440) 724 

— Erzurum Milletvekili Cevat önder 
ve 9 arkadaşının j 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele Kadrolar eklenmesi ve 
Atatürk Üniversitesinde, kurulacak Tek
noloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Ya
yım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Ye
tiştirme ve Yayım Çiftliği isletmesi hak
kında kanun teklifi (2/54) 443 

— içel Milletvekili Celâl K a r g ı ' 
nın, Dış ticaretin Devletleştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/396) ı 167 

— içel Milletvekili Celâl Kargıh'ıun, 
Hususi hastaneler hakkındaki 22.19 sayılı 
Kanunun yürürlüktün kaldırılması hak
kında kanun teklifi (2/399) 167 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
özel hastanelerin devletleştirilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/400) 167 

— içel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
özel öğretim kurumları hakkındaki 625 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma
sı hakkında kanun teklifi (2/398) 167 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
özel öğretim kurumlarının Devletleştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/397) 167 

-— içel Milletvekili Celâl Kargıh'ııın, 
T. B. M, M. üyeliği ile bağdaşmıyan işler 
hakkında kanun teklifi (2/401) 167 

— istanbul Milletvekili Eşref Dcrinçay'-
m, 6132 sayılı At yarışları hakkındaki Ka
nunun 4, 5 ve 7 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/433) 678 
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— İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/420) 482 

— İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
ım fert başına ortalama aylık geliri 300 
Tl. nm altına düşen herkesin Devlet ta
rafından her türlü muayene ve tedavile
rinin ücretsiz yapılması ile ilgili kanun 
teklifi (2/430) 517 

—^ İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'-
ın, ekspres yollar ve istanbul çevre yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfi
yesi hakkında kanun teklifi (2/402) 167 

— izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve işçi 
Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hak
kındaki Kanunun 13 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifi (2/403) 167 

— Tzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı hakkında kanun teklifi (2/87) 443 

— Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm ve 
2 arkadaşının, 13 Mart 1329 tarihli 1da-
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun 112, 
113, 116, 136 ve 140 neı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/416) 326 

—• Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Şeydibeyoğlıı'nun, 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 49 ucu madesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/434) 678 

— Kırklareli Milletvekili Mehmet Ar
da'nın, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İh
tiyarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına 
tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 
5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Kanunun 
bâzı madelerinin değiştirilmesine, kaldırıl
masına ve bu kanuna ek geçici maddeler 
eklenmesine dair 28 . 1 . 1970 gün ve 1214 
sayılı Kanuna geçici bir madde daha ek
lenmesine dair kanım teklifi (2/435) 678 

— Kocaeli Milletvekili Nıilhat Erim ile 
İstanbul Milletvekili İlhamı Sanear'ın, 
Millet Meclisi îçjtıüzü-ğünün 10 ncu madde
sine 'bazı Meralar etklennuesine kiıai'r İna
mın teklifi (2/404) 167 

Sayfa 
— Konya Milletvekili Ba-ha Müder--

ritoğlu'nun, 14 . 7 . 1965 (tarihli ve 657 sa-< 
yılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci 
maddesinin (A) bendinin. 5 nci ve 98 nci 
maddesinin (b) fıkralarının değiştirilmesi 
ve bu <kan-una ıgcç&ci bir madde •eklen
mesi hakkımda ikamın 'teklifi (2/405) 167 

•— Konya Milletvekili Mustafa Üstün-
dağ ve 42 arfcadaşjınm, 1322 sayılı Genci 
Kadno KannıınFunda "belirtilem M'illî Eği
tim Bakanlığı kadı oları nida değişiklik 
yapılması haıkkında ikantun tefclifi (2/415) 232 

— Konya Milletvekili Mustafa Üs-
tündağ ve 12 ankadaşının, 657 sayılı 
Devlet Mamurları Kanununun 1327 sa
yılı Kanunla ideğişen 68 nci (maddesinin 
«a» fıkrasına ek yapılmasına dair kanun 
teklifi (2/444) 724 

— Kübalıya Milletvekili likan Ersuoj* 
ve 34 arkadaşının, Belediye gelirleri t 

tkamuıu teklifi (2/328) 443 
— Maıııtea Mûlletttvokili Mustafa Ok ve1 

12 arkadıaşmın, Huikümet karar lan ile 
yapıüan sınırlamalardan zarar gören haş
haş eki-cilerime ve afyon üreticilerine Itıaz-
iminat ödenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/443) 724 

— Millet Meclisi Divanı kâtiplerinin, 
1 Kasım 1956 tarihli Idaihlli nizamname
sinin değiştirilmesine dair Tüzük teklifi 
(2/429) 442 

— Millet MJeclisi İdare Âmirlerinin,, 
5 . 1 . 1&61 tarihli ve 231 sayılı Kamum 1 
madde eklenumesine dair ikan-uın teiklifâ 
(2/421) 516 

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1970 yılı 'Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretlâ «etvelde değişiklik yapıümtası 
hakkında kannun teteMfi (2/431) 691 

— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-
muı, koy muhtarlarına maaş bağlanması 
hakkında 'kanun teklifi (2/406) 167 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak
ça'!'m, 31 Teminine 1970 -tarih ve 1327 sa
yılı Kanunun 35 nci maddesi ile değiş
tirilen 14 Temmraz 1964 tarih ve 657 sa-
yıh Devlet -Memurları Kanununun 79 nem, 
'maddesine bâr fıikra eklenmesi -hakkında 
lcannın teklifi (2/407) 168 



Sayfa 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin 

Uysal ve 15 arkadaşının, yüksek ıniüfihen-
dis ve teknik •okulları mezunlarının ımıec-
buri hikmetlerime dıair Kamilinin 4 ncü 
ıruadd-esuıin değ&ştirilni'e&i İle ilgili kanun 
teklifi (2/446) 724 

— Siirt Milletvekili Âdil Yaşa ve 7 
arkadaşınım, Siirt iline bağlı Eruh ilçesi 
Kındık nacağında Fındık adı ile bir ilçe 
tenkiline dair karnın teklifi (2/408)- 168 

— Siirt Milletvekili Âdil Yaşa ve T 
arkadaşının, Sürt iline bağlı Eruh ilçesi 
Lodi bucağında B'ağgöize -adı ile lıir ilçe 
tenkiline dair 'kanun teklifi (2/4Ö9) 168 

— Sijııap Milletvekili Fikret övet ile 
Tekirdağ Milletvekili Yılımaz Alpas
lan'ın, 13.18 sayılı Finanasman Kanıumı-
mm 67 nci maddesinin 2 nci 'ek madde-
desiinin 1 nci fııkıasınm dcğiştirilm'esin'c' 

. dair ılmmuıtı teklifi (2/410) 1*68 
— Sinlop Milletvekili Hilmi İşgüzar ild 

A^fcara Milletvekili 'Suna Tural'm, Hâ-

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
— Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, . 

507 sayılı Kanunun 30/c maddesinde De
lirtilen para cezasının (kesinliğine ilişkin 
hükmün iptal edildiğine dair (3/401) 333 

— 5237 sayılı Belediye belirleri Kanu
nunun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasın
daki hükmün iptal edildiğine dair (3/407) 483 

Başbakanlık tezkeresi 

Çeşitli işler : 
— [Başbakan (Süleyman Demiral'in, Bul

garistan'ı ziyaretleri sırasında kendileri
ne Itastamonu Milletvekili Mustafa Top
çular, Konya Milletvekili Yılmaz öztuna 
ve Ordu Milletvekili Ferda Güley'in re
fakat etmelerinin uygun görüldüğüne 
dair (3/332) 5:6 

— (Başbakan Süleyman Demirel'rn, Yu
goslavya'yı ziyaretleri sııraisında kendileri
ne Ankara Milletvekili Oğuz Aygün, Sivas 
Milletvekili Enver \Akova ve istanbul Mil
letvekili Reşit "Ülker ve Kayseri 'Milletve-

Sayfa 
kimlerin de memurlar gibi milletvekilli
ğine adaylıklarını tooyaibüimek için 306 
sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 17 
mei maddesinin tadilime dair kanun tek
lifi (2/441) 724 

— Uşak MilletV-ekilî M. Fahri Uğra-
sızoğlu'man, 22 . 3 . 1926 .tarih ve 789 sa
yılı Ma«arif Teşkilâtına dair Kamımın âl v 

aci m&dıdesinin değiştârüm^sinc dair ka
nun teklifi (2/178) 443 

— «Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, 193 sayılı 'Gelir Vergisi Kanunu
nun 23 neü maddesinin 3 numaralı bendi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/413) 168 

— !Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
[Baytürik'ün, (Devlet ve ona bağlı müessese
lerde çalışan işçi vasfında olan kimselere 
.ilâve (tediye yapılması hakkındaki 6772 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinde değ> 
siklik yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/436) 678 

kili Mehmet Türkmenoğlu'nun refakat 
etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
(3/330) 4:5 

— (Birleşmiş Milletler Genel {Kurulu
nun XXV nci dönem toplantılarına katı
lacak [Parlâmento üyelerine dair (3/331) 5 

— Bulgaristan ve Yugoslavya'ya res
mî bir ziyarette bulunacak olan Gençlik 
ve Spor [Bakanı İsmet Sezgin ve kendisi
ne refakat edecek olan (Bursa Milletvekili 
ÎBarlas İKüntay ile, Samsun iMilletvekili 
Nafiz Yavuz Kurt'a dair (3/404) 411:412 

— ıCumhunbaşkanı Cevdet Sunay'ın 
Federal Almanya'ya yapacakları resmî zi
yaret sırasında kendilerine Cumhuriyet 
Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, 
'Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi îtlyae 
(Karaöz'ün ve Kayseri (Milletvekili Turhan 
ıFeyzioğlu'nun kaıtılnualarınm uygun gö
rüldüğüne dair '(3/333) 6 

— Denetime tabi kuruluşların 1969 yı
lı bilânçolarına dair kâr ve zarar hesapla
rının «sunulduğuna dair (3/389) 169 

TEZKERELER 

file:///Akova


Sayfa 
— (Elektrik İğleri Etült İddaresinin 

1969 malî yılma ait bilançosunun sunuldu
ğuna dair '(3/391) 169 

— Maden Tetkik ve 'Arama Enstitüsü
nün 1969 yılına ait bilançosunun sunuldu
ğuna dair (3/392) 169 

geliverme isteği 
— (Antalya Milletvekili İhsan At&öV-

ile Antalya eski Milletvekili Ahmet Tor-
•gay'nı yasama dökunulımaızlıkları ile ilgili 
cvrakm geri gönderilmesine dair (3/403) 412 

'ölümler 
— Nevşehir Milletvekili Salâlıattin 

Hakkı Esaıtoğlu'nun vefat ettiğine dair 
•(3/329) 3:4 

ölüm cezaları 
— Bor ilçesinin Kemerhisar Nahiyesi

ne bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, 
sayfa 8 numarasında kayıtlı iken aynı il
çenin Kale mahallesi 127 nci hanesi nüfu
suna naklen kayıt ve tescil edilmiş Meh-
metoğltt, Hüsnü'den doğma 6 . 5 , 1933 do
ğumlu Mehmet Karabaş/in Ölüm cezası
na çarptırılması hafkkında (3/388) 169 

Yasama dolnrnulmashikları 

—• Ağrı Milletvekili Abdülkerim Beya-
zıt'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/365) 168 

— Ankara Milletvekili İbrahim 'Cüce-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/366) 168 

(3/367) 1618 
— Antalya (Milletvekili !ömer Buyruk

çu'nun yasama dokunulmıazlığmın kaldı
rılması hakkında (3/368) 168 

— Balıkesir Milletvekili Mehmet Niya? 
zi Gürer'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/369) 168 

(3/370) i\m 
— Burdur Milletvekili A, Mukadder 

Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/371) 168 

— (Bursa Milletvekili Ertuğrul Mait'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/372) 168 

Sayfa 
— «Erzurum Milletvekili Rasim. Cinisü'-

nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/408) 520 

—• Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'
ın yasama dokunulmazlığının kaldmlma-
masma dair (3/394) 232 

(3/395) 232 
— İçel Milletvekili Hilmi Türkmen'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/373) 168 

(3/402) 402 
— İstanbul Milletvekili İlhan Daren-

delioğlu'nun yasama dokuntümazlığınm 
kaldırılması hakkında (3/374) 168 

— Konya Milletvekili Necmettin (Er-
bakan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair (3/375) 168 

(3/376). 
(3/377 )İ 
(3/378) 

168:109 
169 
169 

— Maraş. Milletvekili ibrahim <öztiî fe,-
ün yasama idokunulmazlığmm kaldırıl
ması hakkında (3/379) 169 

— Maraş Milletvekili Mehmet özdal'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair 1(3/410) 520 

— Mardin Milletvekili Abdurrahim 
Türk'ün yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair (3/409) 520 

— ÎNiğde Milletvekili Haydar Özalp'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/380) 169 

— Rize Milletvekili Hasan Basri Al-
bayrak'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hhalkkında (3/381) 169 
. — Siirt Milletvekili Zeki ÇeBÜker'in ya-

saıma dolkunulmazdıği'nın kaldırılması hak-
•kında (3/382) 169 

— Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın 
yasama dokunuılmaızlığiıiıın kaldırılması hak
kında (3/383) 169 

— Tekirdağ Milletvekili Nedim Karo-
haliHin yasama dokunnimazlığının kaldı
rılması hakkında (3/384) 169 

— Teikirdağ MilGöbvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama, dukuntılmazlığmra (kaldırıl
masına dair (3/385) 169 
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(3/386) 
(3/387) 
(3/405) 

Sayfa 
169 
169 
442 

— Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın 
yasaıma dtiktunulmaalığjnın kaldırılmasına 
dair (3/411) -920 

Curaahuılbaşltoaııhğı testereleri 
— Acık bulunan Enerji ve Taibiî Kay

naklar Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Na-
hitt Menteşe'nin atanmasının uygun görül
müş oldu&una dair (3/399) 279 

— Açflt bulunan Ulaştınma Bakanlığına 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Naiıit 
Menfcese'nİn veM'UUn etmesinin uygun gö* 
rültaüş olduğuna daİT (3/398) 279 

— Açık bulunan Ulaştırana Bakanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi M. Or
han Tuğrul'un atammasıniüi uygun görül
düğüne dair (3/412) 521 

— Barbakan Süleyman Demirel'in Yu
goslavya seyahatime katılacak olan Dişileri 
Bakanı İhsan ıSaıbrf Çağ[9,yat\^Ve Devlet 
Bakanı HüsatmeMin Afcabeyli'nin vekillik 
dtnvesinin uygun görüldüğüne dair (3/357) 7 

—. Barbakan Süleyman DemireTin Yu
goslavya seyahatine katılacak olan ÜJas-
turnıa Bakanı NaMt Menteşe'ye Enerji ve 
Tabiî Kaynakffar Baltanı Sabit Osman 
Avcı'nın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair (3/337) 7 

— Birleşik Arap Cumlhurîyeti Devlet 
Balkanı Cemal Aıbdülnasi'r'ın cenaze tö
renine katılacak olan Başbakan Süleyman 
Demirel'e Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in 
vekîLlSk etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/343)' 9 

— Bulgaristan'ı •resmen aîyaret edecek 
olan Barakan Süleyman DenıM'e Devlet 
Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/346) 9 

— Bulgaristan'ı Tcsnıen zSyaret edecek 
olan Başbakan Süleyman Demvirel'ni' seya-
haıtine katılacak olan Dışişleri Bakanı ihsan 
Saferi Çağlayaııgil'e Devle* Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli'nd*n vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/346) 9;10 

— Bulgaristan'ı resmen Ziyaret edecek 
olan Başbakan Süleyman Denıürel'm seya-

Sayfa 
hatine katılacak cüıan Enerj.i ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Aveı'ya 
ulaştırma (Bakanı Nakit Menteşe'nin vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/347) 10 

— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığından çefcilen Sabit Osman Avcı'nın ye
rine, asaleten ftâyin yapnmcaya kadar, 
Sanayi Bakanı Saîâhattin Kılıç'm vekillik 
etenesinin, uygun görüldüğüne dair (3/361) 130 

— Fransız eski Devlet Başkanı Oharles 
De Gaulle'ün cenaze törenine katılmak 
üzere Fransa'ya giden Başbakan Süleyman 
DemireTe Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/359) 46 

Vazife Mâ yıurtt dogma giden Bayındır
lık Bakam Turgut Gülee' ıe Sanayi Bakanı 
Saîâhattin Kılıc'ın vekillik ^mıesinin 'uy
garı görüldüğüne dair (3/364 [ 7 

Vaıdife üe yuııt dışına ıgiden Çalışma 
Bakanı Seyfi özıtürk'e Devlet Bakanı Hü 
ısamettıtin Attabeylli'nin vekffllîîk etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/355) 6 

Vazife ila yurt dışına ıgiden, Devlet Ba
kanı Turhan (Bilgin Vj Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atatbeyli'nin vekillik erfmesSnin ujy-
gun görüldüğüne dair 1(3/360) 130 
(3/406) 463 

Vazife ile yurt dışına igtöden Dışişleri 
Bakanı Ühsan Sabrı Çagîayanıgil'eı Devlet 
Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik letoıesi-
nin uygun görü'ldıüğütte diadr (3/398) 8 
(3/361) 10:11 
(S/9%) 232 

Va&îfe ile yurt dışına ıgiden Khsan Sab-
ri Çağlayanıgil^e Devlet Bakanı Hüsamet
tin Ata-bcylİ'nin vekillik ettanesinin «ytgun 
görüldüğüme "dair '(3/344) 9 

Vazife l e yturt dışına giden Oencâik ve 
Spior Bakam femet Seagin'e Çîalşıma Baka
nı Seyıfli Öatürk'ün vekiHifc etenesinin uy
gun gömüldüğüne dair (3/364) 130: 131 

Vazife ile yurt .dışına ıgiden fGüimrülk 
ve Tekel Bakanı Afameıt İhsan (Birincioğ-
iu'na Devlet Bakanı Hasan Dineer'İn ve-
ik&llik etmesinin uyıgun 'görüldüğüne dair 
•(3/358) ı 7 



- 3 5 -
Sayfa 

Vazife ile yurt Idngııa, ıgiden İmar ve 
İskân Bakanı Hayretin Naküboğlulna 
Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in <vekillilk 
ötoedindn uygun görüldüğüne dair (3/335 8 

. Vaaife Sle yıurlt dışına giden înuar ve 
İskân Bakanı Hayrettim Nakiibüğlu'na 
Dovlct Balkanı Hüsamettin Aıtabeyli'nûı 
vökillik etenesinin uygun görüldüğünle 
dair (3/339) 8 

Vazife ite yunt dışına ıgiden Köy işleri 
Bakanı Turhan Kapanlı'ya Devlet Bakanı 
Hasan Dinçer'hı veMilik etenesinin uygun 
görüldüğüne dair (3/352) 6 

Vazife ile yunt dı§ma giden Maliye Ba
kanı Mesut tEresz'e Sanayi Bakanı Salâihat-
tin Kıtoç'ın vekillik etelerinin uygun gö
rüldüğüne da-ir (3/341) 9 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğij 

(tim Balkanı Orhan Oğuz'a Devlet Baka
nı Hasan Dİııçer'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/349) 10 

Vazife ile yurt dışına gMen Millî Eğij 
tim. Bakanı Orlhan Oğuz'a Devlet Baka
nı Hüsamettin Aıtafbeyli'nıİn vefeMik eft-
nırasinin uygun ıgorüldüğüne dair (3/334) 8 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği-> 
tim Bakanı Orhan Oğuz'a İmar ve fokân 
Bakanı Hayrettin Na!kJboğlu1mın vekillik 
Ötmesinin uygun ıgönüldûğıUne dair (3/362 130 

Vazife ile yunt dışına giden Millî Öa-
vumma BaOcanı Ahmet Topaloğlu'na 
Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in 'rokMlik; 
latnuesânin ıuyıgun ıgöröMüğüne dair 
(3/3S8) 46 

Vazife ile yuıit dışına ıgiden MiUî iSa-
vunıma Bakanı Aibmet Topaloğlu'na 
Tarım Bakanı İlli a mi Eritemün veikillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (8/3(63) 130 

Sayfa 
Vazife üe yurt dışına giden Sağlık ve 

Sosyal Yardım Balkanı Vedat Âlâ öakan'a 
Çalımıma Bakanı S^yfi 'özftürik'ün vekillik 
etme^nin uygun ıgörüldüğüne dair 
(3/3*8) " 10 

Vazife ile yurt dışına giden Tarım Ba
kanı Hlhaımi Ertem'e Devlet Bakanı Hü-
•samıettin Atabeyli'nin vekillik 'etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/342) 9 

Vazife ile yurt dışına -giden Tarım Ba
kanı İJhaımi Ertem'* Maliye Bakanı Me-
•sut Erez'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair (S/336) 8 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Bakanı Gürhan TİtrekV Ulaştırma Baka
nı Nahitt Menteşe'nîn vekillik etmesinin 
uygun ıgörüldüğüne dair (8/340) 8 : 9 

Yugoslavya'yı ziyaret edecek olan 
Başbakan -Süleyman Demirer'* D«vlet Ba
lkanı Hasan Dinçer'in vekaHİk lefenesmin 
uygun görü'Udüğüne dair (3/356) 7 

Millet Meclisi Başkanlığı testeresi 

İstanbul Milletvekili Orhan Kalbi-
bay'a izin verilmesine dair (8/400) 333:334 

Sayın üyelerden Ibâzılarına izin veril
mesine dair ı(3/397} 279:280 

•(3/413) 636:637 

Sayıştay Bakanlığı tezkeresi 

DevJat Orman işletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1965 yılı Trilânçösraan BU-' 
nulduğuna dair (3/390) 169 

Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Ens
titüsü Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bi
limsel ,ve Teknik Araştırma Kurumu he
saplarının sunulduğuna dair (8/393) 232 
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TUTANAK ÖZETLERİ 

Sayfa 
1 .-11 . 1970 

tutanak Özeti 
2 . 11 . 1970 

tutanak özeti 
3 . 1 1 . 1970 

tutanak özeti 
(i . 11 . 1970 

tutanak özeti 
9 . 11 • 1970 

tutanak özeti 
11 . 11 . 1970 
-tutanak özeti 
10 . 11 . 1970 
tutanak özeti 
16 . 11 . 1970 
tutanak özeti 
17 . 11 . 1970 
tutanak özetd 
18 . 11 . 1970 
tutanak Özeti 
20 . 11 . 1970 

tutanak özeti 
23 . 11 . 1970 
tutanak Özeti 
24 . 11 . 1970 
tutanak özeti 
25 . 11 . 1970 
tutanak özeti 
2G . 11 . 1970 
tutanak özeti 
27 . 11 . 1970 
tutanak Özeti 
7 . 12 . 1970 

tutanak özeti 

tarihli 1 ııci Birleşime ait 
14:15 

tarihli 2 nci Birleşime ait 

tarihli 3 ııeü Birleşime ait 

tarihli 4 neü Birleşime ait 

taıihli 5 neî Birleşime ait 

36 

24 

28 

32 
tarihli 6 nci Birleşime ait 

38:39 
tarihli 7 nci Birleşime ait 

44:45 
tarihli 8 nci Birleşime aît 

tarihli 9 neu Birleşime ait 

tarihli 10 nen Birleşime ait 

tarihli 11 nei Birleşime ait 

tarihli 12 nei Birleşime ait 

tarihli 13 ııeü Birleşime ait 

tarihlî 14 ııeü Birleşime ait 

tarihli 15 nei Birleşime ait 

tarihli 10 neı Birlerime ait 

tarihli 17 nei Birlegime ait 

54 

60 

72 

78 

84 

90 

100 

108 

124 

138 

Sayfa 
8 . 12 . 1970 tarihli 18 nei Birleşime ait 

tutanak özeti 165 
9 . 12 . 1970 tarihli 19 ııcu Birleşime ait 

tutanak özeti 228:281 
11 . 12 . 1970 tarihli 20 nei Birleşime ait 
tutanak özeti 276 

14 . 12 . 1970 tarihli 21 nei Birleşime ait 
tutanak Özeti 306 

16 . 12 . 1970 tarihli 22 nei Birleşime ait 
tutanak Özeti 310 
18 . 12 , 1970 tarihli 23 neü Birleşime ait 
tutanak özeti 325:326 
24 . 12 . 1970 tarihli 24 neü Birleşime ait 
tutanak özeti 402 

23 .' 12 . 1970 tarihli 25 nei Birleşime ait 
tutanak özeti 442 
24 . 12 . 1970 tarihli 26 neı Birleşime ait 
tutanak özeti 480:482 
25 . 12 . 1970 tarihli 27 nci Birleşime ait 
tutanak Özeti 516 
28 . 12 . 1970 tarihli 28 nei Birleşime ait 

tutanak özeti 520 
4 . 1 . 1971 tarihli 29 neu Birleşime ait 

tutanak özeti 564 

6 . 1 . 1971 taıihÜ 30 ucu Birleşime ait 
tutanak özeti 586 

7 , 1 . 1971 tarihli 31 nei Birleşime ait 
tutanak özeti 630 

8 . 1 . 1971 tarihli 32 nei Birleşime ait 
tutanak özeti 676:678 
11 . 1 . 1971 tarihli 33 neü Birleşime ait 
tutanak özeti 724 

YOKLAMALAR 

Sayfa 
3,15,24,46,54,60,72,78,84,90,100,108,124, 

139,170,232,276,310,327,403,444,483, 
517,520:521,586,587,631,679 



SÖZ ALANLAR 

«•Soyadları alfabetik sırasnna göre» 

Bayfa 
Hüseyin Abbas (Takat) - Konya tMİl-

kıtveikıUi Neomeıtıtin lEnbalkan'm, *MJüşfce-
tfek Pazar» [geçiş. döntemıme ıgİraışimdadöki 
usulsüz ve iinıillî menfaatlere aykırı ftu-
tnanundan dolayı HüikümKeıt hakkında Mr 
•gensioru «açılmasına dafir önetıgesi mıünasc-
footiylıe 253,285,286,292,302 

Ziya Adıyaman (Adıyaman) - tstanibul 
Kültür Sarayı yangını o-layma yanan ta
rihi «serlene ve alınması gerekli fcedlbdrler 
münasalmtiyle 12&:126 

Yaşar Akal ((Samsun) - ıBaçfcanhk Di
vanı »eğimi ımüınasehetiyle 97 

— İçel Milletvekili Celâl föargılı'nın, 
İse ıniezumu gençlerin üniversite giriş sına
vına tabi (tutulmalarının Anayasanın 50 nci 
(maddesine aykırı -olduğu iddiaeiyle Anaya
sanın 89 nou imıaddesi gereğince Millî 'Eği
tim, Baîkanı halikında bir genaoru açılma
sına dair Önergesi münaselbetâyk 465 

— Konya Milletıvakiti Neomettföin Eıfba-
kan'm, kdMü t̂erek Pazar» 'geçiş dÖneımine 
girişi'mizdeki TOUISÜZ -ve ımillî menfaatlere 
aykırı tuıtuimundan dolayı Hükümet 'hak
kımda bir gensoru açılmasına daiir öner
gesi münasebetiyle 269 

Şfikrü Akkan (İzmir) - Komisyonlara 
üye seçimi münasebetiyle 145,146 

Hauan AJcgakoğlu (Antalya) - ZmugüL 
daık Milletvekili A&met Giirier'in, Ereğli 
Kömürleri İşletmesi Kurumunun Aşçaleri-
nin bâızı sorunları hakkında demeci müna-
<bıe*iyle 448 

Enver Akova (Sivas) - Dini tezyif ve 
lâikliği zedeliyen bâzı yayınlara ve Gü
naydın Gazetesinde yayımlanan Hazreti 
Muihaımım.ed'in hayatiyle ilgili resimli 

Bayfa 
ıtefrikalardallri yanlışlıklar ve sakıncalara 
dair demeci 590)592 

lâtif Akttsüm (Kars) - Kutaihya Mil-
Idtvıelki'li Ali Enbek'in, Gediz depremi do-
layıısdyle yapılan işler ve alınan tedlbirler-
deM yettersizlkfere dair demeci ve İmar 
ve İskân Bakanı Hayrettin Nakihoğlıı'-
nun *?evabı mlünasehotâyle 317^319^321 

Yümaız Alpafclan (TeJdıöag) - € . H. P. 
öflupu Başkanvekilleri Necdet Uğur ve 
Kemal Demir'in, önceki gün Başkanlık se
çiminde birden fazla oy a;tan ımillefcvelkıiLi 
hakkında Igtbüızüfe hükümlerinin uygulan
masına dair Önergesi münasebetiyle 92 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Milletvekilleri için sarfelttâğd ıSuiiett&mıal 
ve nüfuz suiistimaleri kelimeleri. 'hakkın
da ispat hakkının kendisine tanınması hu
susunda lAflumıelt Şenferfin önergesi müna-
seibetâyle 217,218,219 

— Telkirdağ Milleftvdkİli Yılmaz Alp
aslan'ın, 'bir mahkeme kararının uygulan
madığı konusundaki demeci 633:635 

lanet Angı (Eski^elbir) - İçel Millıettvıe-
'kili Celâl Kaıtgılı'nın, kardeşlerine ve ya
kanlarına çtkar sağladığı iddiasiyle Ana
yasanın 89 neu maddesi geerğince Jiaşiba-
kan hakkında 'bir ıgenBoım -açılmasına dair 
•önergesi «mnasoibetiyle 561 

l&aJbahattin Araş ('Erzurum) - Baş
kanlık Divanı seçimi tmünase'btetöiyle 112 

Sami Aralan (Denizli) - Anason ve 
haşhaş ekiminin kayıtlanması sebebiyle 
'ekicilerin karşılaştıkları güçlükler va 
alınması gerekli tedbirlere dair demeci 

330:331 
Mehmet Analantürk (TrafaSon) - İs

tanbul Külttür Sarayı yangınının so-nuıç-
ları ile ilgili demeci 139:14ü 
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Sayfa 
Burhanettin Asutay (tamir) - A. P. Gru-

pu BaşkanvekiUerinin, komüsyo'niara üye 
seçimlini sağlamak içini gelecek Mrleşimjiını 
8 . 12 . 197.0 Salı günü saat 15,00 to ya-
patoasniB dair öMergesd münasebetiyle 131i 

— Gruplar başk^vekiileainin^yilbaşı 
doAayısİyle Miılttlet Meclisi çalışmalarına 
30 , 12 . 1970 Çarşamba gününden 4 Ocak 
1971 Pazartesi güraü baat 15,00 e kaldar 
ara veıfîOııaesine dair Önergesi münasebe-
tdiy.Ie 507 

— Ma.raş MHIıetvekâili İbrahim; Öz-
türk'üm», İkânıei Beş Yıllık KaUkırama Pla
jımda öfagörülenı toprak »dağıtılmana sağ-
llyatı reformcu kanunların çıkanlmasMir 
fda gereMi çalışmayı yapm-adığı Sddiasiy-
le Anayasaımn 89 ncu ınadd«si uyarınca 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi [münasebetiyle 668,671,671, 

672:673 

— Mecllis Araştırmasına ait önergele
rimi; gündemdeki yerini alacağı hakkıı»-
ıdaki Başkanlık görüşü münasebetiyle 199: 

200,201,203:204 
— Sayın lecûl Milletvekili Ceılâıl Kargı-

lı'ııın, milletvckilılcri içitı sarf ıcttiği «Suft-
isiıifmıal ve nüfus sııtÜstfimalterf» (kdSımıeleri 
hakkımda ispat hakkımın kendisine teunmi-
ması hususumda Ahmet Şener'in, önergesi 
münasebetiyle 217,219 

•— Yurdumuzun içinde bulunduğu bu* 
Mailıırn, son günlerdeki oilaylar ve Bütçe 
Kanma Kamisyomımıda bu konularda yap
tığı konuşmasının. tutamaklara yanlış geç
miş oûduğuı hususlarında gündem dışı de
meç j 679:681 

Hüsamettin Atabeyli (Devlet Bakanı) 
(Erzincan) - İçel Mıiflletvekilî CcStû K&r-
gılı"nm, kaındeşlerine ve yakındamla çıkar 
sağladığı idd&asiyle Anayasanın) 89 ocu 
ımaddesi gıereğiıntee Başbakan hakkımda bir 
gensoru açılmasına dair önergesi münıaso-
betiyie 511,554:557 

— Siirt Milletvekilli N-obil Oktay'ın, 
Doğu ve Günıey - Doğu, Anadolu'mun sos
yali ve ekonomik durumu file ilgili demeci 
münasebetiyle 313:314 

Sayfa 
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'

imi, ısooi' günlerdeki gençlik olaylarına daiv 
ıdeımseci münasebetiyle 127:128 

İhsan Ataöv (Antalya) - Başkanlık Di
vanı seçimli (Başkan,, Başka nvekilîerri, İda
reci Üyaler, Kâtipler). 116 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mm, 
İstanbul'un Sağmalcılar sıonıfisnide ortaya 
çıkan kolera hastalığımın önlenmesi ko
nuşumda, zamanında gereken tedbirleri al
makta sorumsuzca davrandığı iddiasıyla 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğinsce Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı hakkında bir 
.gentsoru açılıııasıına dak önergesi münase
betiyle . 660 

— İçdl Milletvekilli Celâli Kargılı'nuı:, 
son öğrenci hareketlerinde öldürülen ve 
yaralamam, talebeler komusuMda gereken 
tedbirleri aümadığı iddiasiyle Anayasanını 
89 ancu maddesi uyarınca Başbakan, İçliş̂  
iorf ve Millî Eğitim bakanları hakkında 
bir gcmsoıru açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle - 685,686,686,692 

— İçel Milletvekili Gelâl Kargılı'nan, 
kardeşlerime ve yakiınlaraıa çıkar sağladı
ğı Midiasiyfle Anayasanın 89 ucu madîdesli 
gereğince Başbakan hakkında biır gensoru 
açilmatsıma dair önergesi mümasebetiyle 560, 

561,561 
— Karnisyoıiilara üye seçimi «ııüıraasetoe* 

tay] e 146 

— Konya MilletvekMi İrfan Baran'ım, 
Türk parasınıın değerini düşürme (karart-
nıns Tünk ekonomisini bir çıkmaza soktu
ğu Mdiasiyfc Hükümet hakkında bir gen
soru açıfmasınKi dair önergesi münasebe
tiyle 352 

— Konya Milletvekili Neemettiii Er-
bakanı'm, «Müşterek Pazar» geçiş dönemi
ne giırlşiıınizdeki usulsüz ve millî menfaat
lere aykırı tutumundan dolayı Hüküımıet 
hakkında bir gensoru açultmasın» daity 
önergesi münasebetiyle 237,240,241,242, 

245,249,250,250,258,271,272 

— Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Gediz depremi dolayısiyl'e yapılan işlter ve 



Sayfa 
almam todbirlerdeiki yetensSalSklere dair 
(demeci ve İmar ve İskân Bakanı Hayret-" 
tin Nalkiboğlu'nun cevabı ımünasebetdylc 320, 

321,322 
— Meclis araştırmasına ait önergeie 

rin; gündemdeki yerini alacağı hakkında
ki (Başkanlık görüsünün usule aykırılığı 
İddiası münasebetiyle 201:202 

— (Sayın İçel Milletvekili Celâl Kar-
gılın'n, milletvekilleri için sarf ettiği sui
istimal ve nüfuz suiistimalleri kelimeleri 
hakkında ispat hakkının kendisine tanın-
ması hususunda Ahmet Şener'in önergesi 
münasebetiyle 218 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alp
aslan'ın, bir mahkeme kararının uygu
lanmadığı konusundaki demeci münasebe
tiyle 634 

— Trabzon Milletvekili Cevat Küçük 
ile Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in, Cu
martesi <ve Pazar günleri hariç, Meclisin 
haftada beş gün toplanmasına dair öner
gesi ve kendisinin Cumartesi ve Pazar gün
leri hariç, Meclisin çalışmalarının her gün 
saat 1)0,00 dan başlanarak 2 saat Öğle ta
tilimden sonra saat 19,00 a kadar devam 
etmesine dair önergesi münasebetiyle 135 

Sabit Osman Avcı (Artvin) • Millet 
Meclisi Başkanı seçilmesi münasebetiyle 102 

Tufan Doğan Arşargil (Kayseri) -
Türk halıcılığının -güç durumdan kurta
rılması için, İşletme Vergisi kapsamı dı
şında bırakılmasına dair demeci 331:333 

Mehmet Ali Aybar (İstanbul) • Baş
kanlık Divanının yenisi seçilinceye kadar 
göreve devam etmesine, Meclis (Başkanlı
ğının çoğunluk partisine bırakılması hak
kındaki «Centilmen anlaşması» nın kal
dırılmasına ve Cumartesi ve Pazar günleri 
hariç, Meclisin her gün saat 14,00 - 19,00 
arasında toplanmasına dair önergesi müna
sebetiyle 75 

— Millî İstihbarat Teşkilâtının Anaya
sanın sözü ve ruhu ile bağdasmıyan 
bâzı davranışları olduğuna dair gündem 
dışı demeci. 403:405 

Mehmet Sıddık Aydar (Bingöl) - İçel 
Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kardeşleri-

Sayfa 
ne ve yakınlarına çıkar sağladığı iddiasiy-
le Anayasanın 89 nen maddesi gereğince 
Başbakan hakkında bir gensoru açılması
na dair önergesi münasebetiyle 526 

•Sahih Aygün (Amasya) - İçel Milletve
kili 'Celâl Kargılı'nın, İstanbul'un Sağmal
cılar semtinde ortaya çıkan kolera hasta
lığının önlenmesi konusunda, zamanında 
gereken tedbirleri almakta sorumsuzca 
davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince 'Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle . 619 

—. İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kardeşlerine ve yakınlarına çıkar sağladı
ğı iddiasiyle Anayasanın '89 ncu maddesi 
gereğince Başbakan hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 536 

İbrahim Aytaç (Balıkesir) • C. H. P. 
Grupu (Başkanvekilleri Necdet Uğur, ve 
Kemal Demirin, önceki gün Başkanlık se
çiminde birden fazla oy atan milletvekili 
hakkında İçtüzük hükümlerinin uygulan
masına dair önergesi münasebetiyle 95:96 

— "Gruplar baskanvekillerinhı, yılbaşı 
dolayısiyle 'Millet Meclisi çalışmalarına 
30 . 12 . 1970 Çarşamba gününden 4 Ocak 
1971 Pazartesi günü saat 15,00 e kadar ara 
verilmesine dair önergesi münasebetiyle 507 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kardeşlerine ve yakınlarına çıkar sağladı
ğı iddiasiyle Anayasanın 89 neu maddesi 
gereğince Başbakan hakkında bir genso
ru açılmasına dair önergesi münasebetiy-
lo 558 

Mehmet Aytuğ (Elâzığ) - Kütahya 
Milletvekili Ali Erbek'in, 'Gediz depremi 
dolayısiyle yapılan işler ve alınan tedbir
lerdeki yetersizliklere dair demeci ve İmar 
ve İskân Bakanı Hayrettin 'Nafeiboğlu'-
nun cevabı münasebetiyle 316,317,321 

— Maraş Milletvekili İbrahim öz-
turk'ün, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında öngörülen toprak dağıtımını sağ-
lıyan reformcu kanunların çıkarılmasında 
gerekli çalışmayı yapmadığı idiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hükü
met hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 668,669,669 
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Sayfa 
Mehmet Aytuğ (Elâzığ) - Halen gün

demde bulunan gensoru önergeleri üzerin
de yapılacak konuşmaların belli bîr süre 
ile sınırlandırılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 664 

Fuat Azmioğlu (Kütahya) - C. II. P. 
-G-rupu Başkanvekilleri Necdet Uğur ve 
Kemal Demir'in, Önceki gün Başkanlık se
çiminde birden fazla oy atan milletvekili. 
hakkında İçtüzük hükümlerinin uygulan
masına dair Önergesi münasebetiyle 92 

— Kütahya Milletvekili Ali Erbek'-
in, Gediz depremi dolayısiyle yapılan i§-

Sayfa 
ler ve alman tedbirlerdeki yetersizliklere 
dair demeci ve İmar ve tskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu'nun cevabı münase
betiyle 320 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lise mezunu gençlerin üniversite giriş sı
navına tabi tutulmalarının Anayasanın 
50 nci maddesine aykırı olduğu iddİasiyle 
Anayasanın 89 ucu maddesi gereğince Mîl
lî Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru 
açılmasın» dair önergesi münasebetiyle 425,466, 

466,467,468 

B 
Kemal Bağeıoğlu (Çanakjkale) • içel 

Milletvekili .Celâl Kargı h'ıı in, istanbul'un, 
Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan kolera 
hastalığının önlenmesi konusunda, aama-
randa gereken tedbirleri almakta sorum
suzca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Sağlrit ve Sosyal 
YardUm Bakanı hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi mninasebetiyle f>22 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'um, 
lise mezunu gençlerin üniversite ıgiriş sı
navına tdfbi tutulmalarının Anayasamın 50 
nei maddesine aykırı olduğu iddiasiyle 
Anayasanın 89 ucu maddesi gereğince Millî 
Eğitim Bakanı hakkımda bir gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 465, 

466,468,469 
— 'Konya Milletvekili Irfae Baranı *ı.n, 

Türk parasının değerini düşürme kararı
nın alnım asımda Hükümetin, şimdiye ka
dar ki, ekonomik ve politik aksaklskları-
'inıı sebebolduğu ve bu Ikaramıı Türk eko-
mo misini bir ;ıkmaza sıoktuğu iddiasiyle 
IKikümet hakkında bir gensoru anılma
sına dair'önlergesi münasebetiyle 352 

!Ktonya Mil ietvekili Mustafa Üstün-
dağ'ım, memleketimizin içinde bulunduğu 
ciddî ve nazik dunun ve toplumda gö
rülen bunalımlara dair demeci münasebe
tiyle ,12? 

Şeref Bakşık (İzmir — Konya 
Milletvekili Necmettin Erbalkan'ın, «Miigte-

rak Pazar» geçig dönemine girişimizdeki 
usulsüiz ve millî menfaatlere aykırı tutu
mumdan dolayı Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi münase
betiyle 300 

irfan Baran (Konya) — Türk pa
rasının değirini düşürme kararının alın
masında, Hülkümetin, şimdiye kadarki 
ckmuamik ve politik aksaklıklarının sebeb-
(olduğu "vto bu kararın Türk ekomomdsiııî 
bir ç.ılkmaza soktuğu iddiasiyle Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 334:339 

Hüsamettin Başer (Nevşehir) — Ceza 
ve hukuk yargılama usulü -ve temyiz teş
kilâtı kanunlarının yeni ihtiyaçlara cwap 
verecek bale getirilmesi hakkında deme
ci 446:447 

— Haleaı gimdemde ibuluntan (gensoru 
tön engel eri üzerinde yapılacak konuşmala-
rın belli bir süre ile sınırlandırılmasına 
dair önergeler münasebetiyle 664-665 

— İçel Milletvekili Cölâl Kargılı'
nm, lise mezunu gençlerin üniversite gi
riş sınavına tabi tutulmalarının Aııayasa-
:niMi 50 nei maddesine aykırı olduğu iddia
siyle Anayasasının 89 nen maddesi gere
ğince (millî Eğitim Bakanı halkkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi münase
betiyle 416,422,423,426,434,435 

— Köy Kanunu ve Çiftçi mallarını Ko
ruma Kanımıımım bugünkü, ihtiyaçlara cc-
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vap ırermediğine ve bu konularda yeni ka
nunların süratte çıkarılması gerektiğine 
dair günem dışı dem-eei 636 

Hilmi Biçer (Sinop) - tSiirtt Milletve
kili Nebil Oktay'ın, Doğu ve Güney - Do
ğu Anadolu'nun sosyal ve ekonomik duru
mu ile ilgili demeci münasebetiyle 311 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Tekirdağ 
Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, bir mah
keme kararının uygulanmadığı konusun
daki demeci münasebetiyle 634 

Orhan Birgit (Ankara) - C. H. P. G-ru-
pu Başkanvekilleri Necdet Uğur ve Ke-> 
mal Demir'in, önceki gün Başkanlık seçi
minde birden fazla oy atan milletvekili 
hakkında İçtüzük hükümlerinin uygulan
masına dair önergesi münasebetiyle 91,91, 

95,96 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

lise mezunu 'gençlerin üniversite giriş sı
navına tabi tutulmalarının Anayasanın 50 
nci maddesine aykırı olduğu iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
[Millî Eğitim Bakam hakkında bir genso
ru açılmasına dair Önergesi münasebetiy
le 466 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kardeşlerine ve yakınlarına çıkar sağladı
ğı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Başbakan hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 536: 

543,562 
— Kütahya Milletvekili Ali •Eribek'in, 

Gediz depremi dıolayısiyle yapılan işler ve 
alınan tedbirlerdeki yetersizliklere dair 
demeti ve îmar ve iskân Bakanı Hayret
tin 'Nakiboğlu'nun cevabı münasebetiyle 316 

BaiBİm Oinisli (Erzurum) - İçel Millet
vekili Celâl Kargılı'nın, son öğrenci ha
reketlerinde, öldürülen ve yaralanan tale
beler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu madde-

Sayfa 
Ahmet ihsan Birincdoğlu (ÖttmrÜk VB 

Tekel Bakanı) (Trabzon) - Manisa Mil
letvekili Mustafa Ok'un, Ege'de tütün baş 
ve taban fiyatlarının tesbiti, karaborsa 
tütün alımlarına mâni olunması ve çiftçi
lere kredi verilmesi konularındaki gün
dem dışı demeci münasebetiyle 171:172 

İsmail Hakkı Birler (Tokat) - îçel 
iMilletvekili Celâl Kargılı'nın, kardeşleri
ne ve yakınlarına çıkar sağladığı iddia
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce Başbakan hakkında bîr gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 550,552 

Ahmet Buldank (Mttğla) - İçel Mil
letvekili Celâl Kargılı'nın, İstanbul'un 
Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan kolera 
hastalığının önlenmesi (konusunda, zama
nında gereken tedbirleri almakta somum,-' 
suzca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Sağlık ve (Sos
yal Yardım Bakanı hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 661 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
lise mezunu 'gençlerin üniversite giriş sına
vına tabi tutulmalarının Anayasanın 50 
nei maddesine aykırı olduğu iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Mil
lî Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru 
açılmasına dair Önergesi münasebetle 464 

— Trabzon Milletvekili Oevat Küçük 
ile TJrfa Milletvekili Vehbi Melik'in, Cu
martesi ve Pazar günleri hariç, Meclisin 
haftada beş gün toplanmasına dair öner
gesi ve kendisinin Cumartesi ve Pazar 
(günleri hariç, Meclisin çalışmalarının her 
•gün saat 10,00 dan başlanarak 2 saat öğle 
tatilinden sonra saat 19,00 a kadar devam 
etmesine dair önergesi münasebetiyle 134 

si uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî 
Eğitim bakanları hakkında Mr gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 692: 

c 
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Sayfa 

ırı tutumundan dolayı Hükümet hakkında 
bir gensoru, açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 295:302 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın, bir mahkeme kararının uygu-' 
lanmadığı konusundaki demeci münase
betiyle 635:636 

Sadrettin Çanga (Bursa) • İçel Millet
vekili Celâl Kargılı'nm, lise mezunu genç
lerin üniversite giriş sınavına tabi tutul
malarının Anayasanın 50 nci maddesine 
aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 
ncu maddesi gereğince 'Millî Eğitim Ba
kanı hakkında bir genisorn açılmasına da
ir öncngcsi münasebetiyle 456,457 

D 

Ç 
Sayfa 

ırı tutumundan dolayı Hükümet hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 295:302 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın, bir mahkeme kararının uygu-' 
lanmadığı konusundaki demeci münase
betiyle 635:636 

Sadrettin ganga (Bursa) • fçel Millet
vekili Celâl 'Kargılı'nm, lise mezunu genç
lerin üniversite giriş sınavına tabi tutul
malarının Anayasanın 50 nci maddesine 
aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 
ncu maddesi gereğince 'Millî Eğitim Ba
kanı hakkında bir genısoru açılmasına da
ir öncngcsi münasebetiyle 456,457 

D 

Sayfa 
Yalnıp Çatlayan (Çorum) - îçel (Mil

letvekili Celâl Kargıh'nın, İstanbul'un 
Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan kolera 
hastalığının Önlenmesi konusunda, zama
nında gereken tedbirleri almakta sorum
suzca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakam hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 619, 

625 
İhsan Sabri Çağlayanjgil (Dışişleri 

Bakanı (O, Senatosu Bursa Üyesi) - Kon
ya Milletvekili Neemetttİn Erbakan'ın, 
•«Müşterek Pazar» geçiş dönemine girişi-
mizdeki usulsüz ve nullî menfaatlere aykı-

MiMr DaHal (İzmir) - İçel Milletve
kili Celâl Kargılı'nm' son öğrenci hareket
lerinde öldürülen ve yaralaman talebeler 
(konusunda gereken tedlbMeri almadığı 
İddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî Eği
tim bakanları hakkında bir gensoru açıl
masına dair önerçessi münasebetiyle 707:714 

Mustafa Oıhan DauJt (Manisa) - Bele
diye gelirleri kanunu tasarısınını "binan önce 
çıkarılmasına dair demeci 447 

Kemal Demir (Bolu) • Komisyonlara 
üye «eçrmi münasebetiyle 145 

— Konya Milletvekili Necmettin Erba
kan'ın, «Müşterek Bazar» geçiş dönemine 
girigimkd^ki usulsüz ve (milî menfaatlere 
aykırı tutumundan dolayı Hükümet hak
kında -bir gensoru açılmasına dair önerge
si anünaselbetoiyîıe 300 

Orhan Dengiz (Uşak) - Halen gündem
de bulunan gensoru önergeleri üzerinde 
yapılacak konuşmaların belli bir süre ile 
sınırlandırılmasına dair önergeler münase
betiyle 665 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kardeşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı 
İddiasiyle, Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince Başbakan halkkında bir gensoru 

açılinnasma dair önergesi münasebetiyle 557,560 
betiyle 686 

— Kütahya Milletvekili Ali Arbek'in, 
Gediz depremi dolayısıyla yapılan işler ve 
alınan tedbirlerdeki yetersizliklere dair 
demeci ve İmar ve İskân -Balkanı Hayrettin 
Nakiboğlu'nun cevabı münasebetiyle 316,317, 

319,320,321 
— tçel Mille*v*iii Celâl Kaıgılı'nın, 

son öğrenci hareketlerinde Öldürülen ve ya
ralanan talebeler. konusunda gereken ted
birleri almadığı iddiasiyle Anayasanın 89 
ncu maddesi uyarınca Başbakan, İçişleri 
ve 'Millî Eğitim bakanları hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önengeai münase-

BfMif Derînçay (İstanbul) - İçel Millet
vekili Celâl KaTgüVnın, İstanbul .Sağmai-
cıffar semtinde, ortaya çıkan kolera hastalı
ğının önlenmedi [konusunda, zamanında 
gereken ttedbirileni aîmakfta sorumsuzca 
davrandığı İddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 'hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önemesi münasebetiyle 648 

Hasan Dinçer (Devlet Bakanı) Afyon 
(KaraMsar) - Afyon Karahisaır Milletve
kili Hamdi Hamamcıoğîu'nun, Yüksek De-

' notlemo Kurulımda yapılmış olan değişik-
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— Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Türk parasının doğerini düşürme kararı
nın alınmasında, Hükümetin, şimdiye ka-
daırki ekonomik ve politik aksaklılklarının 
sebabolduğ'u ve (bu kararın Türk ekonomi
sini bir çıkmaza soktuğu iddiiasîyle Hükü
met hakkında bir gensoru açıtltnasına dair 
önergesi münasebetiyle 353 

— Konya Milletnrekfli Necmettin Erba-
kan'm, «Müşterek Bazar» geçiş dönemine 
girişimizdekİ TBSUİSÜZ ve milî menfaatlere 
aykın tutumundan dolayı Hükümet hak
kında bir gensoru iaçılmasına dair Önerge
si münasebetiyle 240 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alp
aslan'ın, bir mahkeme kararının uygulan
madığı konusundaki demeci münasebe
tiyle 635,636 

Şevket Doğan (Kayseri) - Maraş, Mil
letvekili İbrahim öatürk'ün, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma PLânıoıda öngörülen top* 
rak dağıtımını sağlıyan reformcu kaı-
nunlarm çılkanloıasmda gerekli çalışmayı 
yapmadığı İddiasiylo Anayasanın 89 nen 
mıaddesi uyarınca Hükümet 'hakkında 
bîr gensoru agılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 668 

Ahmet Durakoğhı (Sivas) - Afyon 
Milletvekili Hamdı Hamaımcıoğlu'num., 
Yüksek Benetlame Kurulunda yapılmış 
olan değişikliklerin hukuka aykırı ÖMU* 
ğn id'diasiyle Anayasanın 89 nen malddesıî 
uyarınca Başbakan hakkında bir genso
ru açılmasmıa dair önergesi ımünase betiy
le 486:495 

Sayfa 
Siklerin hukuka aykırı olduğu iddiasiyle 
Anayasanın 89 nou maddesi uyarmea 
Barbakan hakkımda nir gensoru çılmasına, 
dair önergesi münasebetiyle 503:506 

Musa Doğan (Karo) - içel Millet
vekili Celâl Kargüı'nın, İstanbul'un Sağ-. 
malcriar senutinde or'taya çıkan kolera 
hastalığının önlenmesi konusunda, zama
nında gereken tedbirleri almakta sortim-
guzca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 
89 nen onaddesi gereğince 'Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı hakkında btir gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 603,605, 

620,621 

— İçel Milletvekili Celâl KargnVnın, 
lise mezunu gençlerin üniversite giriş sı
navına tabî tutulmalarının Anayasamın 
50 nei maddesine aykın olduğu iddiaaiyle 
Anayasanın 89 nen maddesi gereğince 
Millî Eğiftkn Bakanı hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 427 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
(kardeşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı 
iddiasiyle Başbakan hakkında Anayasanın 
89 neu maddesi gereğince' bir gensoru 
iaçılmasına dair önergesi münasebetiyle 508, 

611,525,526,536,542 

— İçel Milletvekili Celâl Kaıgılı *nın, 
milletvekilleri için sarf e'ttöiği ^Suiistimali 
ve nüfuız suiistimalden» kelimeleri hakkm-
da ispat hakkınrnı kendisine tanınması 
hususunda Ahmet Şener'in önergesi müna
sebetiyle 218 

Cengiz Ekinci (Ordu) - tçel Millete 
vokali Celâl Kartgilı'nm, lise mezunTi 
gençlerin üniversite giriş. sınavına tabi 
tutulmalarının Anayasanın 50 nei madde-ı 
sine aykın olduğu iddiasiyle Anayasan™ 
89 neu maddesi (gereğince Millî Eğitim 
Baltanı hafkikmda bir gensoıru açılmasına 
dair önergesi miinasethotiyle 452 

— Konya Milletvekili Mustafa Üs-
tümdağ'ın, memleketimizin içimde bulun
duğu ciddî ve ınasik duruım ve toplum

da görülen 'bunalımlara dair demeci <am-
nasebeftiy'lfl 328 

— Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Gediz depremi dolayısiyle yapılan dişler 
ve alınan 'tedbirlerdeki yetersizliklere 
dair 'demeci ve İmar ve iskân Bakanı 
Hayrettin Naikiboğlufaun cevabı münase-ı 
betiyle 319,320 

— Trabıaon Milletvekili Cevat Küçük 
ile Urfa Milletvekili Ve<hbi Melib'in, 
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Cumartesi ve Pazar günleri hariç, Mecli
sin haftalda beş gün toplatılmasına dair 
Önergesi ile, 

— Kendisimin Gıımartesi ve Pazar gün
leri hariç, Meclisin çah§ıııalannın her gün 
saat 10 dan »haşlanarak 2 saat öğle tati
linden sionra öa*t 19 a kadar devam etme-
sine dair Önergesi münasebetiyle 134,135 

Necmettin Erbakan (Konya) - «Müş
terek Pazara geçiş döroeımine •giriliniz-' 
delki usulsüz ve millî menfaatllere aykırı 
tutamımdan dolayı Hükümet hakkında 
bir gensoru a^ılimasına dair önergesi unü-
nasel>etiyle 235:264 
AH Erbıek (Kütahya) - Gediz depremi 

klolayısiyle yapılan işler ve alman tedbir
lerdeki yetersizliklere dair demeci 3.14 

AH Naili Erdem (tzmir) - İBaşkaınlıik! 
Divanı seçimi -münasebetiyle 24 

— Usıül Tıalkkıudıa (Sayın (kâtip üy'O-
ler tarafımdan Meclîse arz edilen tasnısla-
ra dair) 213:215 

Mesut Erez (Maliye Bakanı) (Kütah
ya) - Adıyaman Milletvekili Yusuf Zi-

Ğayfa 
ya Yılmaz'ın, memurların Aralılk .ayı 
maaşlarım taım olarak alamamalarının 
sakıncalarına dair demeci 'münasebetiyle 143: 

144 
—• Konya Milletvekili İrfan Ranan'jm, 

Türk parasının değerini düşünme kararı
nla al ıran asından, Hükümetin, şimdiye ka-
dartkİ eılöonwmik ve politik aksaklıkları
nın seböbıolduğu vo İra kanarın Türk ek]o-
nTOiıisinı bir çııkma^a soktuğu ddd'iıasiyle 
Hükümet haikıkında bir gensoru aıçılması-
ua dair önergesi münasebetiyle 353:361 

Nihat Erim (Kocaeli) - Başkanlık Di
vanı seçimi münasebetiyle 6i:6.'î 

tlhami Ertem (Tarım Bakanı) (Edir
ne) - Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk1-
ün, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
Öngörülen toprak dağıtımını sağlıyan re
formcu kanunların çıkarılmasında gerekli 
çalışmayı yapmadığı iddmsiylo Anayasa
nın 89 nen maddesi uyarınca Hükümet 
hakkında bîr gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetliyle 667:668,66f),669:671 

Orhan Cemal Fersoy (İstanbul) - içel 
Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kardesjeri-
no vo yakınlarına çıkar sağladığı liddia-
sdyle Anayasanın 89 neu maddesi gereğin
ce Başbakan hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 557,557 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Afyon 
Milletvekili Hamdi llamacıoğlu'nun, Yük
sek Denetleme Kurulunda yapılmış olan 
değişikliklerin hukuka aykırı olduğu id-
diasiyle Anayasanın 89 neu maddesi uya-

nnce Barbakan hakkında bir gensoru açıl
masına dair Önergesi münasebetiyle 499 

— Başkanlık Divanı seçimi münasebe
tiyle 102,103 

— İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'-
m, 931 vo 275 sayılı kanunların biran önce 
çıkarılmasına dair demeci münasebetiyle 408 

— Meclis Başkanı seçimlinin Salı günü 
saat 14 tc bırakılmasına dair kendi Öner
gesi münasebetiyle 50 £2 

— Usule ve Genel Kurul çalışmalarına 
dair kendisinin gündem dışı demeci 410:411 

Naci Gacıroğlu (Ersurnm) — Başkan
lık Divanı seçimi münasebetiyle 65:66 

— Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm, «Müşterek Pazar» geçiş dönemine 
girişimizdekd usulsüz ve millî menfaatlere 
aykırı tutumundan dolayı Hükümet hak

kında bir gensoru açılmasına dair önerge
si münasebetiyle 241:241 

Zekiye Gülsen (Çanakkale) - Konya 
Milletvekili İrfan Baran'ın, Türk parası
nın değerini düşürme kararının alınma
sında., Hükümetin, şimdiye kadarki eko-
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Sayfa 
nomik ve politik aksaklıklarının scbe-
bolduğu ve bu karana Türk ekonomisini 
bir çıkmaza soktuğu îddlksiylc Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 352 

Ahmet Güner (Zonguldak) - Ereğli 
Kömür işletmesi Kurumunun isçilerinin 
bâzı sorunları hakkında demeci 447:448 

M. Fevzi Oüngör (İstanbul) • Başkan
lık Divanı se<;irai raünasebtiyle 10,20:21 

Sayfa 
— Meclis arattırmasına aît önergelerin 

gündemdeki yerini alacağı hakkındaki 
Başkanlık görüşünün usule aykırılığı id
diası münasebetiyle 199 

Nevzat Göngiir (Ağrı) - Meclis araş
tırmasına ait Önergelerin gündemdeki ye
lini alacağı hakkındaki Başkanlık görüşü
nün usule aykırılığı iddiası münasebetiyle 

211 

H 
Hamdi Hamacıoğlu (Afyon Karahisar) -

İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, son öğ
renci hareketlerinde Öldürülen ve yarala
nan talebeler konusunda gereken tedbir
leri almadığı iddİasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyannea Başbakan, İçişleri ve 
Millî Eğittim bakanları hakında bir genso
ru açılmasına dair önergesi münasebetiyle 

705:707 
—Yüksek Denetleme Kurulunda ya

pılmış olan değişikliklerin hukuka aykırı 
olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 nen mad

desi uyarınca Başbakan hakkında bir gen
soru açılmasına dair kendi önergesi mü
nasebetiyle 484 =486,500:501 

Hayrettin Hanağası (Elâzığ-) • Emekli 
dul ve yetim maaşlarının 1101 sayılı Ka
nun ve Devlet Memurları Kanunu gere
ğince ayarlanmamasmın sakıncalarına dair 
gündem dıgı demeci 681:683 

Ahmet Sakıp Hiçerimez (Ankara) -
Devlet Memurları Kanununun bugünkü 
uygulanmasına ve aylıklarının alamıyan 
memurlara dalir demeci 587:588 

I 
> Zeynelalbidin inan (Bitlis) - Hizan il
çesi depremi dıolayıaiyle Hüikıülmjeitin gös
terdiği yaikm ilgiyıe Ibeşekkürlenini belir
ten ıdıeeuoei 445 

Hilmi %güzar (Sinop) - İçel Mİlleıt7ve-
fbila Oelâl Kargılı'mUj kardeşlerine v« ya

kınlarına çılkar sağladığı oddiasiyle Bar
bakan (halkfkındıa Anayasanın 89 ncu tmad-
d-asi ıgeneğinoe (bir gensoru açılmasına dair 
«mengeoi mıünasefc>ertiyl,o 510 

— Sinop ilinin sorunlara ve ıgenekli ted
birlerin, alımmıasina dair detmec-i 44)5 ;446 

İfttean Kabadayı (Konya) - Afyon Mil
letvekili Hamdi HiamaımıcıoğlTi'nutn, YüikEselk 
Denetleme IKuruluında yapılmış olan 
değişikliklerin huikuka aykırı olduğa id-
(diasiyl'e Anayasanın 80 <ncu maddesi uya
rınca iBaşbakan haikkında 'bir gensoru açıl-
ımıasıma dair önıengesi anıünasaberftiyle 49-5:498 

— İM'eelds araştırmasına ait önergele
rin; giindeandeiki yerini alacağı hakfkın-
dalki Başjkanhlk görüşünün -usule aykırılı
ğı itdıddası msunaseibeitâyl<e 206 

— Usul kalkfkınıda 216 
Ekrem Kangal (Sivas) - Teknik per

sonelin iabagmda ıboş oturana direnâgin» 
ve bu konuda alıntoası gerekli tedlbirlere 
dair (gündemi dağı demeci 631 :S33 

İsmet Kapısız (Yoagat) - Komisyonla
ra üye sieçimi münaselbertiyl'e 145 

— Yapılan yoklamalar mıünıaâfâbetiyle 517 
Mustafa Kaptan (Sinop) • C. H. P. 

'Gruıpu BaskanıvekilİEri Necdet Uğur, ve 
Kemal Detmir'in, (önceki gün Başkanlık 
seçiminde ıbîrdıen fazla oy attan nnilletve-
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Sayfa 
— KaMegtterlme ve yakınlarına çıkar 

aağladığı idldiasiylc Başbakan hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 'bir 
gensoru açılmasına dair kendi önergesi 
münasebetiyle 508:51'3,521 =536,548,549, 

551,551,552,553,554,559,559:651 

Sayfa 
kili hakkında İçtüzük hükümlerinin uy-
gnlaımaasma dair önergesi mriinaseheıtiyle 96 

Oaşkun Karagöaoğlu (tamir) - Sayın 
'Balkanın tutuımı hakkında 220 

öaihit Karakaş (2t>ngııldak) • Konya 
Milletvekili Necmettin Erbakan'm, «Müş
terek Pazar» geçiş dönemine girisimizdeki 
uslsüz ve tmillî menfaatlere aykırı tuta-
mumlan dolayı Hükümet hakkında 'bir 
gensoru .açılamasına dair Önergesi münase-
•betayle 283:294 

Balhri Karakeçili (Urla) - İçel MilLet-
vefkili Celâl Kangılı'nın, İstanbul'un Sağ-
(maloılar şeraitinde ortaya çıkan Kolera 
hastalığının önlenımesi konuşumda, zama
nında gençken tedbirleri -almakta sonuım-
suzca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 
89 nem maddesi gereğince Sağhlk vo Sosyal 
Yardam Balkanı hakkında bir gensoru 
aoıknasına dair önergesi 'münasebetiyle 003, 

603, 
— Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan'ın, ıdVLüşterek Pazar* ıgeçiş. dönomine 
girisilmiadeki usulsüz ve <mdllî menfaatlerle 
aykırı tutomundan dolayı Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi mııünasebatiyle 238 

Oelal Kargılı (tgel) - Başkanlık Di
vanı seçimi münasebetiyle 60 

— Gruplar Başkanveldllerinin Oenel 
Kural çalışmalariyle ilgili öneıtgesi müna
sebetiyle 173:176 

— İstanbul'un Sağmalcılar semtinde 
ortaya çikan Kolera hastalığının önlen-
•meoi konusunda, zamanında gereken ted
birleri almakta sorumsuzca davrandığı 
iddiasiyle Anayasama 69 ncu tmadıdeBİ ge
reğince Sağlık -ve ıSosyal Yandım Baka
nı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
kendisinin önergesi 'münasebetiyle 597:607, 

•649,'653^53,'054,655,657 
— Lise mezunu 'gençlerin Ünivtersrte 

'giriş sınavına Wbi tutunmalarının Anaya
sanın 50 ııei maddesine aykırı olduğu id-
'diasiyle Anayasanın 89 ucu ımadklesi gere
ğince Millî Eğitim Bakanı hakkında bir 
ıgensoru agıhflasma dair -kendisinin öner-
ıgesi münasebetiyle 413:427,4S6,4$4 

— Kendisi tarafından Milletvekilleri 
için; sarf edilen suiistimal ve nüfus suiis
timalleri sözünün zapta «eçmiş, olması ve 
bunun için kendisine ispat hakkının tanın
ması hakkında Ahmet Şener'in önergesi 
münasebetiyle 216,217,218 

— Kendisine verilen ikfi îhıtar cezası 
ımünasobetiyle 214 

— Meclis araştırmasına ait 'önergele
rin; gündemdeki yerini alacağı hakkııı-
idaki Başkanlık görüsünün ımııle ayknrilı-
ğı iddiası münasebetiyle 201,202,203,206,211 

•— ıSon öğrenci hareketlerinde, öldü
rülen ve yaralanan talebeler konusun'dk 
gereken tedbirleri almadığı iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Başlbla-
kan, İçişleri -ve Mîllî Eğitim bakanları 
hakkında 1bÜr 'gensoru açıi'masına dair 
kendi önergesi münasebetiyle 683:692,716 

— Trabzon Milletvekilli öevat Küçfük 
ile Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in, Cu
martesi ve Pazar günleri haırdç, Meclîsin 
(haftada beş gün toplanmasına dair öner
gesi ile, 

Kendisinin Cumartesi vıe Pazar (günleri 
hariç, Meclisin çalışmalarının her güıı 
saat 10,00 dan başlanarak 2 saat 'öğle ta
tilinden sonra saat 19,00 a kadar devam 
etmeline dair önergesi münasebetiyle 184:136 

— Usul (hakkında (Sayın 'kâtip tüyeler 
tarafındian Meclise arz ©dilen hususlara 
dair) ai4#16 

Hüseyin Avni Kavurmacıoğltt (Niğde) -
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, İstan
bul'un Sağmalcılar seımtindle ortaya çıkan 
(kolera hastalığının önlenmesi konusunda, 
zamanında gerekeni tedlbirleri almakta so
rumsuzca davrandığı iddiasiyle Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince ISağlık ve 
'Scsyad Yardım Bakanı hakkında bir 'gen
soru açıllmasına dair *öner>gesi münasebe-
tiyle 604,606 
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Sayfa 
Ahdülkadir Kermooğlu (Mardin) -

Afyon Milletvekili Haindi Ham|amcw>ğlu'-
•IUMI, Yüksek Denetleme Kumlunda ya
pılmış «lan dieğiişiklükleırin hukuka aykııı 
olduğu itddiasiyle Anayasanın 89 ncu ımad-
desi uyarınca Ba^bafcan hakdutkla bir gen
soru açılmasına dair önengesi.münasebetiy
le 408:503 

ıSabri Keskin (Kastamonu) - içel Mil
letvekili Celâl (Kargılı'nın, karideslerine ve 
yakınlarınla çıkar sağladığı idldiasiyle Ana
yasanın 89 ncu -maddesi gereğince Barba
kan hakkında bir gensoru açılmasına daiı< 
öneıigesi -nıünaseibotiyle 5G8 

— Konya Milleth^ekili Necmettin Eıfoa-
fcan'ııı, «"Müşterek Pazar» :geçji$ dönemine 
girişim izdeki, usulsüz ve mîllî menfaatle
rle aykun tutumundan İdlol&yı HüMinnct 
haklkıuida bir gensoru anılmasına dair Öner
gesi smünasefltetiyle 241 

— Ktftialıya Milletvekili Ali Arbek'in, 
Gedik 'depremi dMayısiyle yapılan işler -ve 
alman tedlMrlerdeki yetersizliklere dair 
demeci ve imar ye İslkân Bakanı Hayret
tin Nakİbloğlu'nun cevabı tmünasebetiyle 3'19 

İbrahim Eteni Kılıçoğlu (Konya) -
C. H. P, Grnıpu iKaskanvekilIeri Medde* 
Uğur ve Kemal Demir'in, -önceki 'gün Baş-

Sayfa 
kanlık seçiminde ıbirden fazla oy atan fmiıl-
letveüdlî hakâtrrida İçtüzük hüıkümlerinm 
uygulanmasına dair Önemgesi müınaselbetiy-
le 91 

— Kamisyontera üye seçimi münasebe
tiyle 144:145 

Hasan Korkmazcan (Denizli) • İçel 
Milletvekilli Celâl Kartgılı'nın, oon öğrenci 
hareketlerinde, öldürülon ve yaralanan iıa-
lebeler konusunda gereken tedbirleri al
madığı icîdiasdyle Anayasanın 8& ncu 'mad
desi livarında Başbakan, İçişleri ve Millî 
Eğitim bakanlasın hakkınlda 'bir giensoru 
açılmasına dair önergesi münasebestiîyle 719 

Salih Zeki Köaeoğlu (Bize) - itçel Mi'l-
Ietövek-ilî Celâl Kargılıyım, lise memnu 
gençlerin ümi-versÜte giriş sınavına (tabi ıtu--
itufaaalanrıın! Anayasanın 50 nci maddesi
ne aykırı olduğu.' iddiasi(vQe Anayasanın 89 
ncu maddesi gereğince- Millî Eğithn Baka-" 
m halkkmda bir ıgensoru! açılmasına dair 
önergesi "münasebetimle ^27 

Nihat Kürsaft (femir) - îçel M5II«Bve-
kîli Celâl Kargılı'nm, fcardetşler-ine ve ya-
küntta-nna -çıkar sağladığı iddiasiyle Ana
yasanın 89 neu ımaJdidesi gereğince Ba^ba-f 
ban thafekınıda (bir gensem aıçıltnasma dair 
önergesi münasebetiyle 537,558 

Abdurrahman Şeref 1% (İstanbul) -
içel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın Kardeş-
l«rîne ve yakınlarına -çıkar sağladığı iddi-
asiyle Anayasanın -80 neu raadd^esi gere

ğince Başfbakan- hakkında (bir gensoru 
açılmıasuıa dair önergesi münasebetiyle 546, 

346:554 

M 
Yüksel Menderes (Aydın) . Başkanlık 

Divanı seçimi münaselbeiniyle 

Haldun Menteşeoğflu (içişleri Bakanı) 
(O. S. Muğla Üyesi) - tgA Milletvekili 
Celâl Kargılı'ıım, son öğrenıcîi (hareketle-
rinde, Öldürülen ve yaralanan talebeler 
konusunda gereken tedbirleri almadığı id-
diasiyle Anayasanın 89 nıou ımaddesd uya
rımca Barbakan, îç%leri ve (Milî Eğitim 

97 
hakanları hakkında bir gensoru açılma-* 
sına dair ömeııgesi -niiünaselbe'tiyfle 71&Î7EJ. 

Süleyman Mutlu (Afyjon Karataar) -
Afyon Karahisar'uı Bolvadin ilçesinin 
Karakuş köyünün naîdinin 1971 pffiânın'-
daıı 'Ç.ıkarulm.ıa-aiınm saki'inealaran-a ve bos 
köyün nakledileceği için -yolunun ve su
yunun yaprlm-adığına ve !köylü!lerin çok 
ıgıiiç durumda oHuMa-rın-a dair kendisinin 
d-emeoi - 5818 İÖ891 
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Sayfa 
••— Halen gmdemlde bulunan- gensoru 

Önengdkırî üzerinde yapılacak kıoaıuşma-
ların belli bir süre ile Bimrrlandırılmasına 
dair öneng-eler mfiin'aselbetiyle OÖŜ OfM 

— İçel Milletvekili löelSl Kargıüı'nın, 
fotan/bul'uıı Sağmalcılar sem/binde oıttaya 
çıfkan kolera baltalığının önlenmesi l&omt-
sımda, zaımanıında gferelken' tedlbirleri aîlj 

markta sK>rum9ui3ca daıvrandığı iddiasiyle 
-taayasantıt 8© nen maddesi [gereğince 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam haikferaı-
da, bir gensoru açılmasına dair önergesi 
ımlünaısıebetîyle 655 

Sayfa 
Saha Müldemsog-lu (Konya) - Sayın 

içel Milletvekili Celâl Kargıitı-'nm, milet-
veki'lleri için sarf ettiği suiistimal 've nü
fuz suMsrtinralIeri ejözleri h&kfeında ispalt 
'hakkının kendisine tanmiîması hususunda 
Afornett Şener'in -önergesi münasebetiyle SİS 

Sadık Tekin Müffriioğlu (Zonguldak) -
Meelis arattırmasına aît •önergelerin; gün
demdeki yerini alacağı lı&ldnndaki Baş
bakanlık görüşünün usulce aytkiTilığı iddia
sı münasebetiyle 004:005 

N 
Hayrettin Nakilboğln (Millî Eğilim Ba

kan Vekilli re İmar - $3kân Bakanı) (Kay-
seri) - Adıyaman Milletvekili Mehmet 
Zeki Adıyaman'ın, İstanbul Kültür Sara
yı yangını .ortayına, yandan tarihî eserlere 
•ve alınması gerekli tedbirlere dair demetti 
an^aflebetiyle 

— Tralbüjom MM'etlvekili Mefamelt Ars-
196 

lantürk'ün, Idtarikıl KKiMr Sabayı yaııgı1-
nının sonuçları ile ilgili demeci münasebe
tiyle ÛM 

Hayrettin NakÜboğlu (îmar ve îskân 
Bakanı) (Kayseri) . Kütahya Mitle üvekili 
Ali Erbek'in, Oediz depremi dıoflayısiyle 
yapılan işler v« ataan tedbirlerdeki yeter
sizliklere dair demeci mtünaselbettylıe 3Ufi,317 

Mevltit Oeakcaoğlu (Niğde) - Başkan
lık Dlilvanaı seçimü 'münasebetiyle 63:64 

•Orhan Oğuz (Millî Eğitim Bakam) 
(Eskişehir) - içel Milletvekili Celâl Karu 
gıtarn, lise ımezunu gençlerin üniversite 
giriçf sınavsna tabi tutulun alarm rai Ana
yasanın 60 n«i tmıaddıeısuT-e aykırı olduğu 
îddiasailyle Anayasanın 89 nmı maddmi 
.gereğince Milî Eğitim Bakam 'hakkında 
bir gensoru aedmaisma dair önergesi mü-
ııasefbetiyJk! 46&;478 

Mustafa Ok (Manisa) - Ege'de tü
tün baş ve tabam fiyatlarının fcc&bitî, 
karüboröa! tütüm alımları/na "mânâ dlun-
maisu ve çiftçilere kredi verilm'eeİ konu-
Harındaki gündem dışı demeci İTO :171 

Nurettin Ok (Çantan) - Meclis Ba§-
(kanlığı adaylığımdan feragati 47 

Orhan Okay (Konya) - İçel Milletve
kili Celâl Kargılı'nım, iise mezunu genç
lerim üniversite giriş sınavına/ tâbi tıı-
tuhnalarınm Anayasanın 50 n!ei madde

sine aykırı tilduğu üddiasiyle Auayasa1-
nıııı 8& ncıı ınaddesi' gereğiıuce Millî1 üği-
tim Bakanı bıkkında bir gensoru açıl
masınla dair önergesi ınünasebötayle 4513,454, 

457 
— İçel Milletvekili Colâl Kartgılı'nın, 

(kard eslerine ve yakınlarına çıkar sağ
ladığı dddiaısiyle Anayasamın 8§ mcu mad
desi gereğince Başbakan hakfkmd'a bit" 
genöo»m açılmasına dair Önergesi müna-
ısebetiyl'o 552 

Hilmi Okçu (Manisa) - Başkanlılk Di
vanı seçimine dair. 117 

Mehmet Ali Oksal (Trafonu) - [Konya 
Milletvekili İrfan Baran'ın, Tünk Pa
sının değerini düşünme kararının alın
masında, Hükümetin, şimdiye kadar-
ki, ekonomik ve iH>Ii'tik aksaûdıklarunııı 
ısebebolduğu ve bu kararın Türk ekonomi
sini bir çıkmaza soktuğu ididaeiiyle Hü
kümet hakkımda bir «gensoru açütnıasMia 
dair önergesi münasebetiyle 348:315'2 
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Sayfa 
M. N*bü Oktay (Siirt) - C. H. P. Gru-

pu BaşkamvekiLleri Neodet Uğur v<e Ke-
ftnal Demâr&ı, Önceki gün Başkanlık 
fcecMgıde birdeıı faala oy; atan millet
vekili foajkkınd'a tçl&zü'k hiikijtrıderinto 
uĵ gulanmasırLaı dair önergesi .nrümaselbe-

— E*oğu,ve Gfiiney - Djoğu Anadolu tamı 
'«otsryal ve ektomomik. dûırUftnu münasebe
tiyle ' " r ('" 911:913 

— 0-. P, G-rupu Başkamı Turhan Fey-
ziBOığllu ve üNj ârka<daşınmy Mîllet Mec
lisinin Başkanlık DİDvamr , fcurulumeaya 
(katdar, her güb saat 10,00 dan 30,00 ye 
'kadar toplanmasına dair önergesi 'nıürm-
sebetryle 33 

— Konya MMletivekili Necmettin Er-
bakan'un, «Müşterek Pazar» geçil!} d'öjıe-
mine girigitttiadeki usulsüz ve milllî men-

Kaaıın öfladım ($uxıa&) - Millet Mec
lisi gündemin bekleyen esnaf ve sanat-
•kârlacımı^a ügili kanım tasarı ve tek-
lUBerinia biran önce çıkattıhnasına dair 
kendÜsinîn gÜTüdemı dişi demeci 405:406 

Kemal önder (İzmir) - Başkanlık Di
vanı seçimime dair, 109:112,118 

— Ecimfeyvmlara üye seçimi müna
sebetiyle , 118;119,120:101 

Mesut H&İci önür (Çanakkale) • 
İçel MdKetivekilii öelât Kargılımın, kar
deşlerinle ve yakındamla çıkar sağladığı 
iddiasiyle Anayasanın 89 nen madden 
gereğince Barbakan hakkında bir gen
soru açıllmıasnıa dair önergesi mâhraise-
betlylte. 599,540 

f$)0- (Udnıogln ( Ankara) - Konya 
MBuLeVv-ekili Necnıeötin Erbakan'm, «Müş
terek Pasar* geçiş dönemline girişirmlzde-
<ki UBU%ÜB ve millî menfaatlere aykırı 
tutü'mupadan dkflayı Hüküni'et hakkında 
•bîr gensoru açıhaasm'a dair önergesi mtt-
naseibeıtîyle. " 205:279,284,388,209,301 

Turfua jCtafuner (tgel) * Başkanlık 
Divanı seçenine dair. JO* 

Sayfa 
faallere aykırı tutumundan dolayı Hü
kümet hakkında 'bâr gensoru açılması
na idadr önergesi nıâinasebetiyle 281 ;283 

Kemal Okyay (Kara) • Konya 
Milletvekilli İrfan ' Baran'ın, Türk Pa
sının değerini düşürme kararınm alın
masında, Hükümetin, şimdiye kaldar-
ki, elkaMomifc ve politik aksaklıklarımın 
sebebolduğ^tt v© bu kararın Tüîrfc ekanotmi-
eimi bir çıkmasa soktuğu iddiasiyle Hülkü-
ttDflt hakkında Ibir gensoru açüHmasına 
dair önergesi münasebetiyle 342:348 

Şinaaî Oama (tamir) - Kütahya Millet
vekili Â1İ ErbekHai, Gediz depremi dt>-
layısîyile yapılanı iğler ve alınan tedibi r-
'lerdefcâ yetersiaMklere dair demeci ve 
hnar ve İskân Bakanı Hayrettin Nafcib-
oğlu'nun cevabı münasebetiyle 321 

— C. H. P. Grupu Başkanveki İleri 
Necdet Uğur ve Keınııal Demir%ı, ömcefei 
gün BaçkanİHk seçiminde birden faıala oy 
atan milletvekili' hakkında İçtüzük hü
kümlerinin: uygulanmasına' dair Önergesi 
•miinaaebetiyile''"' 91,93,94 

— içel Milletvekili Celâl Karlgılı'mın, 
son öğrenci hareketlerinde Öldürülen 
v*e yaralanan talebeler konusunda gere
keni ^tedlbirîerl almadığı iddıiasiyl* Ana
yasanın 80 nen .maddesi uyarımca Baş
bakan, İçişleri ve MiHÎ E^ttün ıbakanlatı 
hakkında bir gensoru a^ılmaBina dair 
önergesi müııaaefbetiyle 700:706 

— Icet ö|reoıc,i Yurduında son1 bir 
yi* içinde cereyan etni'&fcte 'olan iteüeü 
'olaylar, ve alnumaBi 'gereken 'tedbirlere' 
Idair demeci 140:142 

— Maraş MUlcüvekiH İbrahim öz-
•tüTik'ün, İkinci Be§ Tılhk Kalkınma 
Plânmda öngörülen toprak dağıtımım 
aaglıyan relormıcu kanunların eıikarılma-
stnda gerekli çalınmayı yapmadığı ilddia-
sJyle Anayaisanın' 89 ncu "maâdesi uya
rımca Hükümet bakjkınlda bir gemsom 
açjka.,asmaj dadr önergesi mii'naselbeitiyle 66î> 

ö 
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Sayfa 
Vedat Âli Özkan (&£hk ve Sosyal 

Yardım Bakanı) (Kayseri) • İçel Mil-
ttetvftkili Celâl Kargılı'aıın, İstanbul'un, 
Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan ko
lera hastalığımın) Öntonmesi konusunda, 
zamanında gereken tedbirleri almakta, 
Koru'mBuaea davrartdığı ilddiasfijyle Ana
yasamın 89 neu maddesi gereğince Sağlık 
v« Soisyal Yardın» Bakanı hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle. 646:661 

— Sürt Milıle<fcvekili Âdil Yaşa'nııı, 
tSÜrt'în Eruih üçesdlnin bâzı bucak ve köy-
derinde görülen kızamık hastalığı saHgıı-
mraıa dair demeci nDünasebetiyle. 13&;1Ö0 

— Yoagat MiBetfvefcili Celâl Sun-
gUT'un, 14 . 12 . 1970 Pazartesi günkü bir
leşimde yaptığı sağlık personeli ile iltgtüLi' 
demeci münasebetiyle, 310:311 

AlbduHrauÜr «Özmen (Mardin) • tçel 
Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kardeşleri
ne ve yakınlarına çıkar sağladığı iddiasiy-
lc Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
(Başbakan hakkımla bir gensoru açılması
na dair önergesi münasebetiyle 534 

Oıtan özünle (Tekirdağ) - İçel Mil
letvekili «Celâl Kargılı'nın, kardeşlerine ve 
yakınlarına çıkar sağladığı iddiasiyle 

Sayfa 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Başbakan hakkında bir gensoru açılması
na dair önergesi münasebetiyle 544:546 

İbrahim tfatttrk (Marag) - Başkanlık 
seçiminin biran önce tamamlanarak nor
mal çalışmalara başlanılması hakkında 
demeci 79:80 

— G. P, Grupu Başkanı Turhan Feyzi-
oğlu ve üç arkadaşının, Millet Meclisinin 
Başkanlık Divanı kuruluncaya kadar, her 
gün saa.t 10,00 dan 20,00 ye kadar: toplan
masına dair önergesi münasebetiyle 33 

— İkinci iBes, Yıllık Kalkınma Plânın
da öngörülen toprak dağıtımını sağlıyan 
reformcu kanunların çıkarılmasında ge
rekli çalışmayı yapmadığı iddiattiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyannca Hü
kümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair kendisinin önergesi münasebetiyle 666: 

667 
Seyfi öztÜrk (Çalışma Bakanı) (Eski

şehir) - Konya Milletvekili Necmettin Er-
bakan'ın, «Müşterek Pazar* geçiş, döne
mine girişimiızdeki usufeüz ve millî men
faatlere aykın tutumundan dolayı Hükü
met hakkında bir gensoru «açılmasına da
ir önergesi münasebetiyle 237 

Kemal Satır (Adana) - Başkanlıkça 
yapılacak yoklama münasebetiyle 72 

İsmet Sezgin (Aydın) - C. H. P. Gru
pu Başkanvekilleri [Necdet Uğur, ve Ke
mal Demir'in, önceki gün Başkanlık seçi
minde birden fazla oy atan milletvekili' 
hakkında İçtüzük hükümlerinin uygulan
masınla dair önergesi münasebetiyle 94 

Osman Soğukpmar (Ankara) - Devlet 
kuruluşlarında çalışan ve aylık ve ücretli 
izin paralarını alamıyan işçilerin güç du
rumlarına dair kendisinin gündem dışı 
demeci 406j407 

— İstanbul Milletvekili Hasan Tür-
kay'ın, 931 ve 275 sayılı kanunların biran 
önce çıkarılmasına dair demeci münasebe
tiyle 407:408 

Mehmet Şemsettin Sönmez (Eskişe
hir) - İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
İstanbul'un Sağmalcılar şeraitinde ortaya 
çıkan kolera hastalığının önlenmesi (konu-* 
sunda, zamanında gereken tedbirleri al
makta sorumsuzca davrandığı iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bakanı hakkın
da bir gensoru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 624,626,637:646 

Mehmet Lûtfi Söylemez (Gaziantep) -
tçel Milletvekili Celâl Kargılımın, İstan
bul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının önlenmesi konusunda, 
zamanında gereken tedbirleri almakta so
rumsuzca davrandığı iddialsiyle Anayasan 
mn 89 ncu maddesi gereğince Sağlık ve 
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Sayfa 
Sosyal Tarama [Bakam hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 604,606,621 

A. Oelâl Sungur (Yozgat) • Sağlık per
sonelinin 13 . 12 .1970 Pazar günü Anka'' 
ra'da düzenlendi -olduğu forum, ve Devleti 
'Memurları Kanunu Üe kaldırılan hakları
nın geriverilmesine dair kendisinin deme-
ci 277:278 

Ahmet Şener (Trabzon) - Başkanlık 
Civanı seçimine dair 104 

— İçel Milletvekili Celâl KargüYnın, 
Milletvekilleri için sarf ettiği Suiistimal 
ve nüfuz suiistimalleri ispat edeceğine 
dair sözünü zapta geçmesi ve kendisine 
ispat hakkının tanınması hakkımdaki 
kendi önergesi münasebetiyle 216,217 

— Meclis araştırmasına ait önergele
rin; gündemdeki yerini alacağı hakfeın-

Vefa Tanır (Konya.) - Uruplar Ba^ 
kanvefeilferinie Genel Kurul çalışmala-
riyle ilgili önetıgesi münaseb<ettiylc 179 

— Gruplar BaştkanvekiUerinin, yılba
şı dölayısiyle Millet Meclisi çalışmalarına 
30 . 12 . 1970 Çarşamba gününden 4 Ocak* 
1971 Baaartesi -günü saat 15,00 e kadar 
araverîbnieaiıiıe dair Önergesi münasebe
tiyle 507 

— ICİonya Milletvekili irfan Baran'-
in, Türk parasmun. değerini düşürme ka
rarının 'alınmasında, Hükümetin, simidim 
ye kadanki ektartamıik v« politik laksaklık-
larının sebebolduğu ve bu 'kararın Türk 
efcoaıoımisini bir çıkmaza soktuğu iddia-
siyle Hüıkümet ıhaikkmda bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 339:342 

ismail Hajkfla Teödnel (istanbul) -
Başkanlık Divanı selimine dair 100:101 

Naame ikbal Tojkgöz (istanbul) - içel 
Milletvekili Celâl Eargılı'nm, lise m-ezu-
nu gençlerin üniversite giriş sınavına talbi 

Sayfa 
Faruk flükan (Konya) - İçel Milletve

kili Celâl Kargıh'nın, istanbul'un Sağmal
cılar semtinde ortaya çıkan-kolera hasta
lığının önlenmesi .konusunda, zamanında1 

gereken tedbirleri almakta sorumj&uzca 
davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 neu 
.maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Tar
dım Bakanı hakkında bir gensoru açılma
sına dair Önergesi münasebetiyle 624:628 

daki Başkanlık görüşünün usule aykırılı
ğı iddiası münasebetiyle ' 200:201 

— Son günlerde gelişen gençlik olay
ları münasebetiyle 126:127,128 

Kemal Şen&oy (Ordu) - Konya Millet
vekili Necmettin Erbakan'ın, «Müşterek 
Pazafr» geçiş dönemine girişimizdeki usul
süz ve millî menfaatlere aykırı tutumun
dan dolayı Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 264,265 

tutulmalarınım Anayasanın 50 nci mad
desine ayikırı olduğu iddiasiyle Anayasa
mın 89 ncu mnadde&İ gereğince Millî Eği
tim Bakanı hakkında bir genssoru, açıl
masına dair önergesi tmünasebelfciyle 420,423,424, 

425,426 
Hasan Tosyalı (Kastamonu) - Başkan

lık Divanı seçiminin biran önce tamaımla-
narafc normal çalışmalara başlanılması 
hakkında demeci 78:79 

— Kastaanıonu ilinin dert ve ihtiyaçla
rına ve tedbirlerini 1971 yılı Bütçe prog
ramına ve Üçüncü Beş Yıllık Plâına alın* 
.masına dair [kendisinin demeci 2*78 :279 

. Enver Turgut (Kayseri) - Kütahya 
Milletvekili Ali 'Erbek'&n, Gediz depre
mi dolayısiyle yapılan işler, ve alınan ted
birlerdeki yetersizliklere dair demeci ve 
tmar ve Takan Balkanı Hayrettin Naıkiboğ- . 
lu'nun cevabı münasebetiyle 316,317 

Hasan TÜrkay (istanbul) - 931 ve 
275 ısayılt kanunların biran önoe çıkarıl-

S 

T 
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Sayfa 

maaina. date femuflâtânin. «Tindim .4m d^ 
meçi 4fl7r4£8,4.09r 

Ahmet Türtoel (Buna) - îoel Milletve-
ddli Celâl Kargılı'nuı, kardeşlerine ve 
yatanlarına çıkar sağladığı idıdiasiyle Ana
yasanın 89 neu maddesi 'gereğince Baçha-
kan hakkında bir gensoru aşılmasına da
ir önergesi • münasebetiyle 558:559 

Hilmi Tüıtonen (tçel) • Manas, Mil
letvekili îbıwihiım. öztünkîün', İkinci Begf 
Yıllık Kalkınma Plânmda enıgörülen top-
raık dağıtımım sağlıdan reflormıpıu fca&ujı-

Milleittvekili OeJâl (Kargı'nın, tattaöW-
un Sağttn Ĵj&ılaf jşemftinde «njaya 5&a& Kç*-
lera hastalığın* önfepm&ai Jk#naj|sunda za-
mnda g#peken tediyeleri -«altp̂ î t̂ . şpı^rn-
eraaca dayranıdjğj i<Mİa#yle Anayaşanin 
89=0^ maddıeısİ gereğince Sağlik ve Sos
yal Yardım. Bakanı hakkında ıbir gensoru 
•açılmasına dair önergesi miinasetatiyle 

611,013 
— İçel Milletvekili Oelâl Kargıh'nın, 

lise metzunu "gençlerin üniversite giriş sı
navına tabi tutulmalarının Anayasanın 60 
neİ (maddesine aylan olduğu idıdiasîyle 
Anayasanın 89 nen maddesi gereğince Millî 
Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru açıl-
masıa dair önergem münasöbettiyle 440,451:465 

— tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
son öğrenci harekeitleniııde, öldüjrülen ve 
yaralanan talebeler konuusnda gereken 
tedbirleri almadığı Addiasiyle Anayasanın 
89 neu maddesi uyarınca Barakam, İçiş
leri ve Millî Eğitim. (babanları haflçlkındft 
bir gensoru açılmasına dair önergesi mitina-
•sebetfyle 086,687 

— KHiıtahya Milletvekili Ali EnbeMn, 
Gfediz depremi dolayısiyle yapılan işler 
ve alınan tedıbirlendeld yeteraâzflüklere dair 
demeci ve fanar ve tsfcân Batanı Hayrelt-

Sayfa • 
larm çıkarılmasında gerekli çalfijmayi 
yapmadığı iddiasiyle Anayasanın 89 nem 
maddesi uyarınca Hükümeft hakkında biı* 
gensoru açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle 66$ 

Mehmet Türkmenoğlu, (Çaysçri) - İçel 
Milletvekili Celâl Kargılı'nın, lise anetzunuj 
gençlerin üniversite ıgir% sınavına tabi 
tutulmalarının Anayasanın 50 nei mad
desine aykırı olduğu üddiasiyie Anayasa
nın 89 JLCU maddesi gereğiııiee Millî Eği
tim Bakanı hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle 427:429 

tin Nakiboğlu'nun cevabı .ınünaseJbdtiiyle 318, 
319:330,320,321 

Neodet Uğur (istanbul) - C. H. P. 
Gnurpu 'Bagkaııveküleri Necdet Uğur ve 
Kemal Demir'in, önceki gün Başkanlık se
çiminde birden fazla oy atan milletvekili1 

haklkında içtüzük hükümlerinin .uy|grul'an<-
nıasma dair Önergesi nlünase'bettiiyle 91:95 

— İstanbul Milletvekili Hasan Tür-
kay'm, 931 ve 275 sayılı kanunların biran 
önce çıkarılmasına dair demeci mümasefbe-
tiyle 409:410 

— Konya Milletvefkili İrfan Baran'ın, 
Türk parasının değerini düşünme karaırı-
nm alınmasında, Hükümetin, simîdıiye ka
dar ki, ekonomik ve politik afcsaklıkları-
mn »ebebolduğu ve bu kararın Türk «ko
misini bir çıkmaza ısokFtnığu iddiasiyle Hü
kümetin hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 353:353 

— Kütahya Milletvekili Ali Eribek'in, 
<Ged&z diepremi d'ol&yiisiyle yapılan işler ve 
alınan tedbirlerdeki yetersizliklere dair 
demeei ve İmar ve İskân Bakanı Hayret
tin Nakilboğlu'nun eevaibı münasebeitiylıe 318: 

319 
— Ufeul hakkında 215,216 
Ualhattüı Uzunoğlu (Samsun) • Komis

yonlara üye seçimi münasebetiyle 140 

y 



Sayfa 
Beg$t tüker (Isttfnteul) • Başkanlık Di

vanı seçimine dair 64^65/116:117 
— Gruplar Başjkanvekilljerlnln Genel 

Kurul sahşmalardyle ilgili önergesi müna-
sebeHâyle 176:178 

— İçel BfiUetmekiili Celâl Kangdı'nut, 
lataalbul'ım ÖagmaLııılar- semainde ortaya 
çıkan Kokra (hastalısının önlenmesi bono
sunda,. zamıananda: gerefcen (tedbirleri al-
makta «orurosrazea davrandığı iddiasiyû» 
Anayasanın 89 n^u maddesi •gfcreğtifioe Sağ
lık ve Sosyal Yardan ©akanı hakkında bir 
gensoru 'açılmasına dair önergesi münase
betiyle 607:624,'643,fl44,648,649,669;660 

— .M*ra§.:Mütetv€)kiM' İbrahim ÖatJÜrk'-
ün, tkânci Bes. Yıllık Kalkınma Plânında 
öngörülen [toprak dağıtımını sağlryan re
formcu kanunların çlkaınlmasıında gerekli 
çalışmayı yapmadığı iddiasiyîe Anayasanın 
89 ucu maddesi uyarınca Hükümet hafc-

Orban Vural (Ordu) - C. H, P. Grupu 
Başkasıvekilleıv-Necldıet Uğur veKeımal De^ 
imâr.'Sn), önceki gün BaşkanMc seçiminde 
birden faaila oy atan railletvekiti hakkım
da îçtüaük hü îimlkirjnfaı uygulanmasına 
dair önergesi münasebetiyü* 91,92,93 

Meclis AraşUrmasuna ait önergelerin; 
guTLd<eımıd«ki yerini - alacağı hakfandıakfi 
BaşkainMt garuşüoıûn. usule ayfarahğı id
diası münasebetiyle 20f* 

— Konya MMletvekM İrfan Baram'ıııv 
Türk parasının değerini düşünme kararı-
inin alnnımasında, Hükümet», siimdjye ka-

Ü 
Sayfa 

kında bir gensoru açılmasıaa- dair öner
gesi möaa*ebe%Iıe 66» 

Mttataft. üstündag (Kfeaya) - içel MS&-
letvekili Celâl Kargıiı'ıuiL, like tnezunu 
ganilerin.' ümimsite- girişe smanıua tabdtu-
tulmalaTinare Ââayaaatta% SOncr maddeafl&e 
aykırı oMuğa JddMÖîyte Anayasanın 89* 
•ocu nıaddasit gere|iBöe' MffiîEğîtfeif Ba* 
kanı hakkında bi> gensent agdmasuna dair 
imuergesi' müttunasebreisiylle 429 f4#0ı45'l,452f, 

45Bj46&,4«6,46e;466î46& 

— Konya Ereğli İvriz Uköğtetmen Oku
lumun TLEUK bir zamaudan bari kapalı ot-
nıasHian doğurduğu somuelara ve bu oku
llun biram önce açılması gerçfctlgme dair 
kendirinin demeci 589:590 

— Mönftefo&tkndzisa İçinde buUunduğü' 
cdddî ve nazik duruni ve toplumda, görü-
len. bunaüımtliara dadir IkendMnin demöci 327: 

V 
ıdavkd ©koaMaacik ve potttik «IkftftkiıMannmı 
sebeboidn&t' ve bur ksjwem> Türit ekouomi-
aLnü bir* çıkmuaza soktuğu iddiasiyîe Hükü
met hafckımıda Hr geneorıı açJhoaaaîia dair • 
önergesi nûiı»»ebetâyl« 351,352-

— içel' Mittötvekjli Oılâi Kargıilı'ö'H^ 
!sw masunu gtuıçlIeErâ'üealteeiKite gür%«n 
oıavına tat&toiıılHralaraiftm AoMnjassaffl*' 
50 nci marilctoııne ̂ f a a . aMul^'MdİiMârle 
Anayasaoaını, 8ft me» maâd^-gamğteaâ -Müt* 
ılî Eğitim Bakanı h&Mnmdıi bir gemaen» 
açıüimıaaıııa dair Önergesi mtüımsebetiyle 463, 

465 



Sayfa 
kırı tutumundan dolayı Hükümet hakkın
da Ibir gensoru açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 240 

Sayfa 
Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) - Başkan-

liik Elvanı seçimli (Başkam, Başkanvekiilleri, 
İdareci Üyeler, Kâtipler). 104,109,112: 

116,117,118 
— İçel Milletvekili Cdâl Kargriıı'nıitı, 

son öğretm» hareketlerinde, öldürülen ve 
yaralanan tallebeler 'konusunda gamken 
tedbirleri almadığı iddilasıiylc Anayasamın 
89 nou; maddesi uyarınca Başbakan, tçis-
leni ve Millî Eğitim bakanları hakkında 
bir gensoru açılmasına dair ömarga î mü
nasebetiyle 711,7,12,714 

— MeölİB Araştırmasın» ait önergetlenhı 
güfnjdemjdeki' yıerirıd alacağı hakkındaki 
Başkanblk garüşüıiıün usule aykırılığı id-, 
diası münasebetiyle 198;199,205 

Sabri Yahşi (Kocaeli) — Kütahya Mil
letvekili Ali Arbek'in, Gediz depremi do-
layısiyle yapılan içler ve alınan tedbir
lerdeki yetersizliklere dair demeci ve 
İmar İskam Bakanı Hayrettin Nakiboğ 

lu'ımn cevabı münasebetiyle 321 

Adil Yaşa (Siirt) — Siirt'İn Eruh il
çesinin bâzı bucak ve köylerinde görülen 
kızamık hastalığı salgını münasebetiyle 

128:129 
Salih Yıldız (Van) — Meclis araştır

masına ait öcnJergelerin; glündeimdeki yerini 
alacağı hakkındaki Başkanlık ıgönüşünaün 
usule aykırılığı iddiası münasebetiyle 202:203 

Muatafa Kemal Yılmaz (Ankara) — 
Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'-
m, «Müşterek Pazar» geçiş dönemine giri-
jimizdeki Usulsüz ve millî menfaatlere ay

ni Kemal Yılmaz (Aydın) — A. P. 
Grııpıı BajkanveMl terinin, komisyonlara 
üye seçimini sağlatmak için (gelecek birle
şimin 8 , 12 . 1970 Salı günü saat 15 te 
yapılmasına dair önengesi mıüoıasebeitiyle 131 

— Kendisinin; Komisyon seçimlerini 
beklemeden soruşturma ve gensoru öner
gelerinin ele alınmasına dair öoregesi mü
nasebetiyle 132:134 

Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman) — 
Memurlarnı Aralık ayı maaşlarını tam ola
rak alamamalarının sakıncalarına dair de
meci 142:143 

Cengizhan Yolurmaz (Ankara) — Grup 
Başkanvekiil erinim, birinci toplantı yıbnda 
teşkil rolıunan ve görevlerinin henlüte ta
mamlamamış olan ıgeçici komisyonların 
bu toplantı yılında da görevlerine devam 
etmesine dair önergesi münasebetiyle / 280 

—„İKİüftahya Milletvekili AH Erbek'm, 
Gediz depremi dolasiyle yapılan işler ve 
alman tedbirlerdeki yetersizliklere dair 
demeci ve imar ve iskân Bakanı Hayret
tin Nakiboğlufaun cevabı münasebetiyle 319 

Lebit Yurdoğlu (istanbul) — C. H. P. 
Graıpu (Bakkam vekili eni Necdtet Uğur ve 
Kemal Demîr'in, önceki gün Başkankk 
seçiminde birden fazla oy atan miEetvekili 
halkkında içtüzük hükümlerinin uygudan1-
masma dair önergesi münasebetiyle 93 


