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F i h r i s t 

ATATÜBK 

—• Saygı duruşu. 
Sayfa 

17 

B AK AKLAE KCTtUUF 

— Açık bulunan Bayındırlık Bakanlı
ğına Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder öztekinîn atandığına dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/673) 

— Açık bulunan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına, Bayındırlık Bakanlığı 
eski Müsteşarı Yüksek Mühendis Nezih 
Devres'in atandığına dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/674) 

— Açık buhınan Ulaştırma Bakanlığı
na, Cahit Karakaş'ın, atandığına dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/672) 

— Bakanlar Kurulunun, hazırlanan lis
tede gösterilmiş bulunan zevattan teşkili
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı teğkeresi (3/703)-

— Bakanlar Kurulunun istifa ettiğine 
ve bu istifanın kabul edildiğine; yeni Ba
kanlar Kurulu teşkil olununeaya kadar, 
meveut Bakanlar Kurulunun göreve deva
mına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/695) 

— Başbakan Nihat Erim tarafından 
teşkil olunan Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 103 ncü maddesi gereğince 
Güven oylaması, 

Sayfa 

18 

18 

18 

356 

257 

574: 
581 

— Başbakan Nihat Erim tarafından 
teşkil olunan Bakanlar Kurulu programı
nın görüşülmesi. 496: 

525 
— Başbakan Nihat Erim tarafından 

teşkil olunan Bakanlar Kurulu programı
nın okunması. 

— Çekilmesi kabul olunan Bakanlar 
Kurulunun yeniden teşkili için, T. C. Ana
yasasının 102 nci maddesi gereğince, Cum-

434 

Sayfa 
huriyet Senatosu Üyesi Nihat Erimin Baş
bakan olarak görevlendirildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/702) 310 

4951 — sayılı Kanun hükümlerine gö
re yeniden ihdas edilen Devlet Bakanlığı
na Kütahya Milletvekili Mesut Erez'in atan
masına ve kendisine Başbakan Yardımcısı 
görevinin verilmesine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/690) 191 

— Hükümet programının okunması için 
Genel Kurulun 16 Aralık 1971 Perşembe 
günü saat 15,00te toplanması. 357 

— Samsun Milletvekili Doğan Kitaplı' 
nın Devlet Bakanlığına atanması dolayı-
siyle Dış Ekonomik İlişkiler Komisyonun
dan istifasına dair önergesi (4/239) 449 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e dönü
şüne kadar; Başbakan Nihat Erim'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/713) 645 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar özalp'a 
dönüşüne kadar; Dış Ekonomik ilişkiler 
Bakanı özer DerbilHn vekillik etmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/686) 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Cilingir-
oğlu'na, dönüşüne kadar; Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanı özer Derbil'in vekilik et
mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/683) 79 

— Vazife İle yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Osman Olcay'a; dönüşüne ka
dar, Başbakan Nihat Erim'in vekillîk et
mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/700) 310 

151: 
152 



ÇEŞİTLİ İŞLEK 

j Sayfa 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/679) 50 

— Vazife ile yurt dışına giden Tarım 
Bakanı M, Orhan Dikmen'e, dönüşüne ka
dar; Orman Bakanı Selâhattin tnan'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/678) 50 

—~ Yeni atanan Dışişleri Bakanı Halûk 
Bayülkenln görevine başlayıncaya kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Nihat 
Erim'in vekillik etmesinin uygun bulundu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkerem 
(3/707) 448 

: İŞLEK 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 

Bakanı Osman Olcay'a, dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Sadi 
Koçaş'n vekillik etmesine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/687) 176 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen'e, dönüşüne 
kadar, Maliye Bakanı Sait Naeî Ergin'in 
vekillik .etmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/701) 310 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Fenid Melen'in, dönüşüne 
kadar; Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in 

— A. P. Grup BaşkanvekiH Orhan 
Dengiz, C. H. P. Grup BaşkanvekiH Nec
det Uğur ve M, G. P. Grup Baskanvekali 
Vefa Tanır tarafından verilen, kanunların 
görüşülmesine fırsat vermek üzere bugün
kü gündemde bulunan seçimlerle, soru, ge
nel görüşme ve araştırmaların ertelenme
sine dair önergeleri. 53 

— Grup başkanvekillerinin Meclîsin bu 
yılki çalışma programı konusundaki ortak 
Önergesi 98:102 

— Grup başkanvekillerinin, Şeker Bay
ramı münasebetiyle birleşimin 24 Kasım 
1971 Çarşamba günü saat 15,00'e ertelen
mesine dair önergesi (4/225) 67 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât -
ihracat formaliteleri ve etkileri ile hayat 
pahallılığı ve nedenlerini içine alan ekono
mik durum hakkında bir genel görüşme 
açılmasma dair önergesi. (8/38) 576,747 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan ile 
Adana Milletvekili Ali Kıza Güllüoğ-
lu'nun, gündemin 7 nci sırasında bulu
nan, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alın
ması gereken tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 83 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 

— Grup başkanvekilleri ve yetkili ida
recilerin yaptıkları toplantı sonunda, bun
dan böyle, Çarşamba günlerine ait günde
me sözlü soruların baştan itibaren elli ta
nesinin alınmasına dair verilen temenni ka
ran 179 

— Hükümet programının okunması 
için Genel Kurulun 16 Aralık 1971 Per
şembe günü saat 15,00'te toplanması, 357 

— Siyası parti gruplarının oranlarına 
göre komisyonlara seçecekleri üyelerin tes-
tesbitine imkân sağlamak üzere 10 Ka
sım 1971 gününe kadar çalışmalara ara ve
rilmesine dair dört siyasî parti grup yöne
ticisi tarafından verilen önerge (4/220) 14 

dair önergelerinin , Meclis araştırmasına. 
çevrilmesi hakkında önergeleri, 53 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
10/44 sayılı araştırma önergesinin genel 
görüşmeye çevrilmesine ve gündemin bi
rinci maddesindeki genel görüşme öner
gesiyle birleştirilmesine dair (8/40) 748 

— Kayseri MilletvekiH Turhan Fey-
zioğhı ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı. 
yatırımlar, işsizlik, israf, zamlar, dış tica
ret, emisyon hacmi, işçi dövizlerinin de
ğerlendirilme şekM, teşvik tedbirleri ve 
Hükümetin genel iktisadî tutumu hakkın
da, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 
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Sayfa 
bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/39) 176:579,747 

— Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, 8/31 sayılı genel görüşme önerge-

Sayfa 
sinin gündemin birinci maddesindeki ge
nel görüşme önergesi ile birleştirilmesine 
dair (8/31) 748 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
1496 — 1163 sayılı Kooperatifler Kanu

nunun bir maddesini tndil eden Ka
nun 18 125, 

536,731 :T32,780 

1497 — Çay Kurumu Kanunu l 180 
7 164, 
14 517: 

528 
15 5: 

42,43,65 ;59,76,107,108:109,114,146, 
148:151 
17 113 
18 509 
19 263: 

270 
149S — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/l) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkımla 
Kanun 18 125 

19 307, 
312 =313,346,349 =350,358,392,402 =405 

1499 — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
kanuna bağlı cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında Ka
nun 19 307, 

358 =362,396,410 =411,450,451,478 = 
479,495,541,543:546 

.1500 — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 19 307, 

362:303,396,412:413,495, 
541,547 =550' 

Sayfa No. Cilt 
1501 — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 19 41, 

573,611:612,629,'633I646, 
686,692:695 

1502 — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde de

ğişildik yapılması hakkında Ka
nun 19 41, 

573,612 =614,629,634,646, 
686,6:56:69!> 

1503 — 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Ka
nununa ekli T. K. cetvelinde (Tor
ba kadrolar) değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 18 696, 

573,614=615,629,635,640,686,700:703 
1504 — 1971 malî yth Bütçe Kanunu

na bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Ka
nun 19 57, 

573,615 =616,629,636,646,686,704:707 
1505 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 19 73, 

573,616:617,629,637,646,686,708711 
1506 — Orman Genel Müdürlüğü 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 19 91, 

573 =574,617 =618,630,638, 
646,686,712:715 

1507 — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 19 41, 

574,618,630,639,646,686,716:719 

43i — Bakanlar Kuruluna 
ğine dair 

güvenildi-
19 574: 

575,581:584 

KARARLAR 

435 — Türkiye'de meydana gelen trafik 
kazalarının artış sebepleri ile önle
me çarelerini tespit etmek üzere 



No. Cilt Sayfn 
•kurulan Meclis Araştırması Komis
yonunun görev süresinin uzatılma
sına dair 19 746 

Sayfa 
—• 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanu

nunun bazı maddelerinin kaldırılması, de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısının, evvel
ce teşkil olunan Geçici Komisyonda görü
şülmesi (151«) (4/245) 589 

— Dilekçe Karma Komisyonu onııı 
cetveli 18 

— İmar ve İskân Komisyonu Baş
kanlığının, Türkiye İnşaat ve Tesisat Mü
teahhitleri Odaları Birliği kanun tasarısı
nın havale edildiği komisyonlardan seçi
lecek 6'şar üyeden müteşekkil bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesi (1/270, 3/685) 103 

— Konya Milletvekili Baha Miider-
risoğlu ve Nevşehir Milletvekili Hüsamet
tin Başer'İn Türkiye Kızılay Derneğinin 
verelerden, Harç ve Resimlerden muaf 
tutulması, Hazine hissesi ve Teke] Resmi 
alınmaması hakkındaki kanun teklifinin, 
Genel Kurulu 17 . 11 . 1971 tarihli 5 nei 
Birleşiminde kurulan 60 numaralı Geçici 
Komisyona havaleli2/563, 4/234) 191 

— Maliye Bakanı Sait Naci Ergin' 
in, 1313 sayılı Finansman Kanunu ile di
ğer bazı vergi kanunlarının tadili hakkın
da kanun tasarısının havale edildiği Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan seçilecek 6'şar üyeden kurulu bir ge
çici komisyonda müzakeresi (4/223) (1/545) 68 

— Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk İşçileri 
İle ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunla
rının tespiti, maksadıyle Anayasanın 88* 
nei maddesi gereğince bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/94) 177 

— Afyon Karahisar MilletvBkili Süley
man Mutlu'nun, Gündemin 42 ncİ sırasın
da bulunan, «Devalüasyon kararından soıı-

No. Cilt Sayfa 
436 — 407 numaralı kararla kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonunun 
gwev süresinin uzatılmasına dair 19 746 

— Türk Hava Kurumu tarafından Kur
ban, Kurban derisi ve zekâtın toplanması
na dair kanun teklifinin Genel Kurulun 
17 . 11 . 1971 tarihli 5 nei Birleşiminde ku
rulan 60 numaralı Geçici Komisyona ha
valesi (2/560, 4/233) 191 

— Ulaştırma Bakanı *Jahit Karakaş' 
m, 3339-sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun Lisansının 
Dış llisldler Komisyonu dahil havale olun
duğu komisyonlardan seçilecek 4'er üye
nin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesi (1/522, 4/230) 102 

ra tarım ürünlerinin maliyetine eklenen 
zamlar sebebiyle üretimin istenen ölçüde 
gelişip geEşmeyeeeğİnİn tespit» konusunda 
Meclis Araştırması açılmasına dair Öner
gesi (4/232, 10/39) 179 

— Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ıh; Ban- ' ' 
kalanmızın 1965 - 1971 yıllan arasında 
verdikleri krediler, dağıttıkları ikramiye-

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ 

Sayfa 
—Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 

ve Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Türk Hava Kurumunun bazı vergilerden, 
bütün harç ve resimlerden muaf tutulma
sına ait kanun teklifinin, havale edildiği 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plan komis
yonlarından seçilecek 5'er üyeden müte
şekkil bir geçici komisyona havale edilme
si (4/224) (2/559) 67 

— Tüketicinin korunması için ticaret 
konusu mal vı hizmetlerle ilgili faaliyet
lerin düzenlenmesi hakkında kanun tasarı
nın, havale eJîldiğİ komisyonlardan seçi
lecek 3Vr üyelin iştiraki ile kuralacak 
bir geçici komisyonda öncelik ve ivedilik
le görüsümıes; (1/547, 4/P27) 7!) 
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Sayfa 
ler ve ekonomimize katkılarını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/95) 746 

— Bağcılığımızın modern şekilde geliş
tirilmesini, verimin artırılmasını çiftçiye 
geniş kredi imkânı sağlanmasını temin et
mek üzere kumlan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/14) 80,180,429,576 

— Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimi
zin kalkındırılması ve yaşama seviyesinin 
yükseltilmesi: için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
(10/19) 80,104 ;180,429,576 . 

— Hazine topraklarının dağıtımı konu
sundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâ
yetleri aydınlatmak ve alınması gerekli 
'üEidlbMer'İ/tespÜ; etmek üzere (kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/18) 180, 

429,576 

— Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm;-bağırsak hastalıkları hakkında; 
epidemiyolojik araştırma, teşhis, korunma 
ve tedavi ile îtgili konulaım açıklığa ka
vuşturulması İçin Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/93) 103 

— Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nuıı. Gündemin 42 nci sırasında 
bulunan, «Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zam
lar sebebiyle üretimin istenen ölçüde geli
şip gelişmeyeceğinin tespit» konusunda 
Meclis araştırması açılmasına dair önerge
sinin yazılı soruya çevrilmesini istiyen 
önergesi (4/232, 10/39) . 179 

~ Amasya Milletvekili Yavuz .Acar'ın 
Dışişleri Komisyonundan istifa ettiğine da
ir önergesi (4/221) 52 

— Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Kaş ilçesine bağlı Gömbe - Sütleğen 
yolunun yapılıp yapılmayacağı ve Kara
yolları kapsamına alınıp alınmayaeağı hak-

Sayfa 
— Hatay Milletvekili Hüsnü Ojsk.Mi ile 

Adana Milletvekili Ali Rıza Gîilliroğlu'mın, 
gündemin 7 nci sırasında bulunan, pamuk 
üretiminin ihyası, teşviki ve istenilen servi-
yeyc ulaştırılması için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergelerinin, Meclis 
araştırmasına çevrilmesi hakkında önerge
leri 53 

— Hazine topraklarının dağıtımı konu
sundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâ
yetleri aydınlatmak ve alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek üzere kurulan Mec
lis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
(10/18) 80,104,180,420,576 

— tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Hıvl-
kapınar tesislerinin yapımı ile ilgili olarak 
gerçeklerin belirlenmesi için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/91) f>8 

— Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tespit etmek 
maksadıyle kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/16) 80,104,180, 

429,576 
— Tarihî eser kaçakçılığının önlenme- " 

si maksadıyle kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonuna üye 3eçimi (10/15) 80,104,180, 

429,576 

kında BaymdııJık Bakanından sözlü soru
sunun yazılı soruya çevrilmesine dair öner-
gesi( 6/112, 4/246) 746 

— A- P. Grup Başkanvekili Orhan Den
giz, C. H. P. Grup Başkanvekili Necdet 
Uğur ve M. O P. Grup Başkanvekili Ve
fa Tanır tarafından verilen, kanunların gö
rüşülmesine fırsat vermek üzere bugünkü 
gündemde bulman seçimlerle, soru, genel 
görüşme ve araştırmaların ertelenmesine 
dair önergeleri 53 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Nazilli Sümerbank Fabrikasına da
ir Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
rusunun' yazılı soruya çevrilmesine dair 
önergesi (6/184, 4/229) 103 

ÖNERGELER 
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Sayfa 
— Balıkesir Milletvekili Salih Zeki Al-

tunbaş'ın, Maliye Komisyonundan istüaşma 
dair önergesi (4/242) 449 

— 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanu
nunun ba2i maddelerinin kaldırtması, de
ğiştirilmesi ve bu kanıma bazı maddeder 
eklenmesine dair kanun tasarısının, evvel
ce, teşkil olunan Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair Maliye Bakanı Sait Naci 
Erginin önergesi (İ/546) (4/345) 589 

— Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'ln Sağlık Komisyonu üyeliğinden isti
fasına dair önergesi (4/231) 152 

— Edirne Milletvekili Cevat Sayın' 
m, Tarım Komisyonundan istifasına dan' 
önergesi (4/243) 440 

— Erzurum Milletvekili Rıfkt Damg-
man'ın, üyesi bulunduğu ..komisyonlardan 
istifasına dair önergesi (4/237) 358 

— Eskişehir Milletvekili M. Şemsettin 
Sönmez'in, 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât Kanununa ek 
kanun teklifini geri aldığına dair önerge
si (2/476, 4/235) 258 

— Grup başkan vekillerinin Meclisin bu 
yıHri çalışma programı konusundaki ortak 
önergesi 08 

— Grup başkanvekillermin, Seker Bay
ramı münasebetiyle birleşimin 24 Kasım 
1971 Çarşamba günü saat 15,00'e ertelenme
sine dair Önergesi (4/225) 67 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan ile 
Adana Milletvekili Ali Rıza Gültüoğlu*nun, 
gündemin 7 ncİ sırasında bulunan, pamuk 
üretiminin ihyası, teşviki ve istenilen sevi
yeye ulaştırılması için alınması gereken ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 n-ci maddesi uyarınca bir genci görüşme 
açılmasına dair önergelerinin, Meclis araş
tırmasına çevrilmesi hakkında önergeleri 53 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'in, seçilmiş olduğu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu Üyeliğinden İstifa etti
ğine dair önergesi (4/526) 80 

— îmar ve İskân Komisyonu Başkanlı
ğının, Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanım tasarısının 
havale edildiği komisyonlardan seçilecek 

Sayfa 
6'şar üyeden müteşekkili bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/270, 
3/685) 103 

— İstanbul Milletvekili Hüseyin Do-
lun'un, Sayıştay Komisyonu üyeliğinden 
istifasına dair önergesi (4/241) 449 

— Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, 
seçilmiş, bulunduğu İçişleri ve Sayıştay ko
misyonlarından istifa ettiğine dair öner
gesi (4/228) 103 

— Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey* 
dibeyoğhı'nun, Orman Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi (4/244) 591 

— Konya Milletvekili Baha Müderris-
oğlu ve Nevşehir Milletvekili Hüsamettin 
Başer'in Türkiye Kızılay Derneğinin ver
gilerden, Harç ve Resimlerden muaf tu
tulması, Haîâne hissesi ve Tekel Resmi 
alınmaması hakkındaki kanun teklifinin, 
Genel Kurulun 17 , 11 . 1971 tarihli 5 nei 
Birleşiminde kurulan 60 numaralı Geçici 
Komisyona havalesine dair Konya Millet
vekili Baha Müderrisoğlu'nun, önergesi 
(2/563, 4/234) 191 

— Kütahya Milletvekili Mesut Erez'in, 
Bütçe ve Plan Komisyonundan istifasına 
dair önergesi (4/238) 358 

-7 Maliye Bakanı Sait Naci Erginin, 
1318 sayılı Finansman Kanunu ile diğer 
bazı vergi kanunlarının tadili hakkında 
kanun tasarısının havale edildiği Adalet, 
İçişleri, Maliye ve Plan komisyonlarından 
seçilecek 6 'şar üyeden kurulu bir geçici 
komisyonda müzakeresine dair önergesi 
(4/223) (1/545) 68 

— Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğ-
lu ve Avni Kavurmacıoğlu'nun, Aksaray'da 
bir vilâyet kurulmasına dair kanun teklif
lerinin, Kırıkkale'de bir vilâyet kurulması 
(hakkındaki kanun teklifini görüşmek üzere 
kurulan geçici komisyonda görüşülmesini 
isteyen önergeleri (2/573, 4/222) 52 

— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, 
Maliye Komisyonundan istifasına dair 
önergesi (4/240) 449 

— Samsun Milletvekili Doğau Kitaplı' 
nm, Devlet Bakanlığına atanması dalayısıy-
le Dış Ekonomik İJİişkiler Komisyonundan 
istifasına dair Önergesi (4/239) 449 



Sayfa 
— Siyasî parti gruplarının oranlarına 

göre komisyon^ra seçecekleri üyelerin tes
pitine imkân sağlamak üzere 10 Kasım 1971 
gününe kadar çalışmalara ara verilmesine 
dair dört siyasî parti grup yöneticisi tara
fından verilen önerge (4/220) 14 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Türk 
Hava Kurumunun bazı vergilerden, bütün 
harç ve resimlerden muaf tutulmasına ait 
kanun teklifinin, havale edildiği Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plan komisyonların
dan seçilecek 5'er üyeden müteşekkil bîr 
geçici komisyona havale edilmesine dair 
önergesi (4/224) (2/559) 67 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuıı-
er'in, Bütçe ve Plan komisyonlarından isti
fasına dair öııefgesi (4/236) 358 

— Tüketicinin korunması için ticaret 
konusu mal ve hizmetlerle ilgili faaliyet
lerin düzenlenmesi hakkında kanun tasar ı-

Adalet Komisyonu raporları 

— Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri üye
si Sami Turan'ın, Orman Suçlan Af Kanu
nu teklifi, Kastamonu Milletvekili Sabri 
Keskin ve 2 arkadaşının, bazı orman suçla
rının affına ve bunlardan mütevellit İdare 
şahsî haklarının düşürülmesine ilişkin 
kanun teklifi üe Siirt Milletvekili Zeki Çe-
liker*in, beş yıllık erteleme süresi sonun
da bazı orman suçlarının affma ve bunlar
dan mütevellit idare şahsî haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifine dair 
(2/348, 2/518. 2/529) 80:83 rl52,155 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar 
Odası kanunu teklifine dair (2/197) 30G 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/529) 307,362,412,450,480, 

495,547 

Sayfa 
nın, havale edildiği komisyonlardan seçile
cek 3'er üyenin iştiraki ile kurulacak bir 
geçici komisyonda Öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Ayhan Çüingiroğlu'nun önergesi 
(1/547, 4/527) 79 

— Türk Hava Kurumu tarafından Kur
ban, Kurban derisi ve zekâtın toplanmasına 
dair kanun teklifinin Genel Kurulun 
17 . 1 1 . 1971 tarihli 5 nci Birleşiminde ku
rulan 60 numaralı Geçici Komisyona hava
lesine dair Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan 
ilo Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in 
önergesi (2/560, 4/233) 191 

— Ulaştırma Bakanı Cahit Karakas'm, 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısının Dış 
İlişkiler Komisyonu dahil havale olunduğu 
komisyonlardan seçilecek 4:er üyenin iştira
ki ile kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi U/528, 4/230) 102 

— 1971 yılı Bütçe Kanunu île bu kanu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması' 
hakkında kanun tasarısına dair (1/533) 307, 

358,410,450,478,495,543 
— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılmas1 hakkında kanun tasarısına 
dair (1/544) 573,612,634,646,696 

— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması. 
hakkında kanun tasarısına dair (1/530) 307, 

312,349,358,402 
— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/542) 375,573,611, 

«33,646,692 
— 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanu

nuna ekli T. K, cetvelinde (Torba Kadro
lar) değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/539) 573,614,635,646,700 

— Cumhuriyet Senatosu idare Amir
lerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifine dair (2/576) 574, 

618,639,646,716 

RAPORLAR 
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Sayfa 
— Milılet Meclisi İdare Amirlerinin, 

1071 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifine dair (2/582) 573, 

614,610,704 

— Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/551) 574,617,638,646,712 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/549) 573.616,637,646,708 

Çalışma Komisyonu raporları 

— Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Bur-
hanettin Asutay ve 9 arkadaşının, 2.1.1961 
tarihli ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu 
teşkiline dair Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun tekliflerine dair (2/507, 2/308) 742 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısına dair (1/309) 307,313,351, 

358,406 

Dış Ekonomik ilişkiler Komisyonu raporları 

— 13 . 7 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun baza maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasansına dair (1/517) 307 

Dış Ekonomik İlişkiler Komisyonu rapora 

— 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/517) 647,659,745,803 

Dışişleri Komisyonu raporu 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Gü- < 
venlik (Sözleşmesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/309) 307,313, 

351,358,406 

Sayfa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu raporları 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar 
Odası 'kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Plan komisyonları 
raporlarına dair (2/197) 306 

— 13 . 7 . 1956 tarihH ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/517) 307,647,659:661, 

736:737,745,803:804 

Geçici Komisyon raporları 

— 6785 sayılı İmar Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun 
tasansma dair (1/161, 2/294) 196 

— Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline 
bağlı Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı 
ile bir il kurulması hakkında kanun tek
lifine dair (2/561) 153:192 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 neı maddesine 
bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun tekli
fine dair (2/513) 279 

— Bazı tekel 'maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde «dilen hâsılatın 
T. C, Merkez Bankasında açılacak bir dep
rem fonu hesabında toplanmasına dair Qca-
nun tasarısına .dair (1/500) 153,279 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
Kanununun bazı maddelerinin değîştiril-
>mesin« ve bazı maddelerine fıkralar eklen
mesine dair kanun teklifine dair '(2/15) 153 

— Bursa Millietvekili Kasrm önadım' 
in, Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun teklifine 
dair (2/14) 153 

— Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı
na dair (1/86) 279,299,313,347:348,358, 

398 :401 
— İlkokul öğretmenleri Sağlık ve İçti

maî Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sa
yılı Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin 
kaldırılması ve Millî Eğitim Mensupları 
Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma 'Sandığının 
kurulmasına dair kanun tasarısına dair 
(1/532), 2/262) 81,85,152,159:162 



— 11 

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 

Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rı
fat öztürkçînetoin Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair (2/221, 2/173) 73 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadâgnıın, tarım ve hayvan ürünleri
nin taban fiyatlarının saptanması ve ilânı 
hakkında ve Antalya Milletvekili İhsan 
AtabVün, taban fiyat kanunu tekliflerine 
dair (2/535, 2/543) 153 

— Nüfus kanunu tasarısına dair 
(1/93) 288,314 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Ka
nununun 74 ncü maddesinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/540) 152,192,279,314 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi hakkında (2/36) 153, 

263.279 
— 3339 sayılı Kanun yürürlük süresi

nin uzatılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/528) 573 

— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun (bazı maddelerinin değiştirilme
si ve hu kanuna ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/537) 256,315,371,619,661 

Gümrük ve Tekel Komisyonu rapora 
— 13 . 7 .. 1956 tarihli ve 6802 sayılı 

Gider Yengileri Kanununun .bazı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair 0/517) 307,647,674,736, 

745,803 

içişleri Komisyonu raporları 
— Amasya Milletvekili Yavuz A-ear 

ve 23 arkadaşının ve İzmir 'Milletvekili 
Burhanetrtin Astrtay ve 9 arkadaşının, 
2 . 1 . 1961 tarihlî re 195 sayılı Basın İlân 
Kurumu teşkiline dair Kanunun 5 nei 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun teklifleri hakkında (2/507, 
2/308) - 742 

— Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifeleri
ne dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 8505 sa-

Sayfa 
yılı Kanunun 2 nei maddesinin birinci fık
rası *K» 'bendinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/365) 167 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 «ün ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayramlar ve gtenel tatiller hakkındaki 
kanuna 1 madde eklenmesine ilişkin ka
nun teklifine dair (2/491) 742 

— 7İ26 sayılı Sivil Savunma Kanu
nuna iki madde eklenmesine dair kanun 
tasarısına dair (1/150) 742 

Maliye Kondisyonu raporları 

— Harcırah Kanununa ek kanun tasa
rısına dair (1/538) 307,363 

— 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun tbazı madde
lerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/517) 307,647,659, 

736,745,803 

Millî 'Eğitim Komisyonu raporları 

— Erzurum Milletvekili Cevat Önder 
ve 9 arkadaşının, 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 Yetiş
tirme ve Yayam Çiftliği İşletmesi hakkın
da kanun teklifine dair (2/54) 306 

— Gayri menkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifele
rine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 
sayılı Kanunun 2 nei maddesinin 'birinci 
fıkrası •«& (bendinde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına dair (1/365) 167 

'Orman Komisyona raporları 

— Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Sami Turan'in, Orman Suçları Af 
Kanunu teklifi, Kastamonu Milletvekili 
Sabrı Keskin ve 2 arkadaşının, bazı or
man suçlarının affına ve bunlardan müte
vellit idare şathsî haklarının düşürülme* 
sine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeki Çeliker'in, heş yıllık erteleme 
süresi sonunda bazı orman suçlarının affı- • 
na ve tunlardan »nütevellit idare şahsî 
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Sayfa 

haklarının düşürülmesine ilişkin kanun 
tekliflerine dair '(2/348, 2/518, 2/520) 80,83 

152,155 
•—Orman Bakanlığı kuruluş ve görev

leri hakkında kanım tasarısına dair (1/511) 307 

Plan Kamjsyonu raporları 
— Balıkesir 'Milletvekili Cihat Bilge-

han ve 18 arkadaşının, 819 sayılı Devlet 
Memurlarına avans suretiyle ödeme ya
pılmasına dair olan Kanunun 1 ve 5 nei 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/586) 303,591,631, 

646,688 
— Erzurum Milletvekili Cevat önder 

ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna -bağ
lı (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 teklifine dair (2/54) 306 

— Harcırah Kanununa ek kanun tasa
rısına dair (1/538) 307 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar 
Odası kanunu teklifine dair (2/197) 306 

— 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 • 1970 
tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek 
geçici 5 nei maddenin değiştirilmesi 'hak
kında kanun tasarısına dair >(l/485) 306 

—. 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Yengileri Kanununun -bazı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/517) . 307,647,659,736, 

745,803 
— Orman (Bakanlığı kuruluş ve görev

leri hakkında kanun tasarısına dair (1/511) 307 
—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/309) 307,313, 

351,358,406 

Sayfa 
Sayıştay Komisyonu Raporları 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yıh Kesinhesabına ait ge
nel uygunluk büdirâmönin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 büt
çe yıh Kesinhesap kanunu tasarısına dair 
(3/265; 1/50) 256,658,745,799-

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Ke
sinhesabına ait genel uygunluk bildirimi-
nnn sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısına dair (3/460, 1/239) 255. 

368,420,450,490,496,563 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Ke
sinhesabına ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısına dair (3/266, 
1/133) 255,367,369,418,450,488,495,559 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bi
lançosuna ait raporun sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresine dair 
(3/508) 256,649,650,722,724,745,775,779 

— Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Hacettepe Üniversitesi 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sına dair (3/499, 1/213) 255,366,416,450, 

484,495,555 

— ÎÇİŞİeni Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 
1967 takvim yılı genel bilançosu hakkın
daki raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresine dair (3/478) 255,364, 

414,450,482,495,551 
— İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 

yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil-
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diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
na dair (3/500, 1/279) 256,656,732,745,795 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genci 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Karayol
ları Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısına dair (3/276, 
1/164) 256,652,730,745,971 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısına dair (3/277, 1/67) 256, 650, 

726,745,782 
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 

bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığı 1968 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısına dair (3/267, 1/243) 255,647, 

720,745,771;774 
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 

bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış-

ÇeMbneler 
— Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın 

Dışişleri Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi (4/221) 52 

— Balıkesir Milletvekili Salih Zeki Al-
tunbaş'ın, Maliye Komisyonundan istifa
sına dair. (4/242) 449 

— Çorum Milletvekili Yakup Çağla
yanın Sağlık Komisyonu üyeliğinden isti
fasına dair (4/231) 152 

— Edirne Milletvekili Cevat Sayın'ın, 
Tarım Komisyonundan istifasına dair 
(4/243) 449 

— Erzurum Milletvekili Rıfkı Danış-
man'ın, üyesi bulunduğu komisyonlardan 
istifasına dair (4/237) 358 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım' 
uı, seçilmiş olduğu Sağlık ve Sosyal Yar-

Sayftt 
tay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap ka
mum tasarısına dair (3/502, 1/74) 255,370, 

422,450,486,496,569 
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 

bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısına dair (3/278, 1/131) 256,651, 

728,745,787 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporları 
— Gayrimenkul Eski ve Anıtlar Yük

sek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» 
bendinde değişildik yapılması hakkında 
kanun tasansıne dair (1/365) 167 

— 13 , 7 . 1965 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun bazı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/517) 307, 

647,659,736,745,803 
Ulaştırma Konrisyonu raporu 

— 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayıh 
Gider Vergileri Kanununun bazı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/517) 307 

dım Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine 
dair. (4/526) 80 

— İstanbul Milletvekili Hüseyin Do-
lun'un, Sayıştay Komisyonu üyeliğinden 
istifasına dair. (4/241) 449 

— Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, 
seçilmiş bulunduğu İçişleri ve Sayıştay 
komisyonlarından istifa ettiğine dair 
(4/228) 103 

— Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğhı'nun, Orman Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair (4/244) 591 

— Kütahya Milletvekili Mesut Erez'in, 
Bütçe ve Plan Komisyonundan istifasına 
dair. (4/238) 358 

—Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, 
Maliye Komisyonundan istifasına dair 
(4/240) 449 

SAYIM ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 



- 1 4 -
Sayfa 

— Samsun Milletvekili Doğan Kitap-
lı'nm, Devlet Bakanlığına atanması dolayı-
siyle Dış Ekonomik ilişkiler Komisyonun-
dan istifasına dair (4/239) 449 

— Trabzon Milletvekili Alı Hıza Uzu-
ner'in, Bütçe ve Plan komisyonlarından 
istifasına dair (4/236) 358 

DMpldn cezaları 

— Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'a, 
sükûneti ihlâl ettiği gerekçesiyle iki ihtar 
cezası verilmesi. 525 

izinler 
— Adıyaman Milletvekili Y. Ziya Yıl-

maz'a izin verilmesi (3/699) 311 
— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-

pınar'a izin verilmesi. (3/699) 311 
— Balıkesir Milletvekili İbrahim Ay

taca izin verilmesi (3/699) ,311 
— Bitlis Milletvekili A. İnan Gaydalı' 

ya izin verilmesi. (3/699) 311 
— Bitlis Milletvekili K. Mümtaz Ak-

ışık'a izin izin verilmesi. (3/699) 311 
— Bitlis Milletvekili K. Mümtaz Ak-

ışık'a izin verilmesi (3/699) 645 
— Gaziantep Milletvekili Hüseyin İn-

cioğlu'na izin verilmesi (3/699) 645 
— Gaziantep Milletvekili Mehmet Kı: 

hç'a izin verilmesi (3/699) 645 
— İstanbul Milletvekili Akgün Silivri-

li'ye izin verilmesi (3/696) 645 
— İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'a 

izin verilmesi (3/684) 79 
— Konya Milletvekili Necmettin Erba-

taç'a izin verilmesi (3/699) 311 
— Konya Milletvekili Sadi Koçaş'a izin 

verilmesi (3/699) 645 
— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'e 

izin verilmesi (3/699) 311 
— Muğla Milletvekili Adnan Akarca' 

ya izin verilmesi (3/699) 311 
— Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'e izin 

verilmesi (3/699) 045 
— Siirt Milletvekili Selâhattin Oran'a 

izin verilmesi (3/680) 50 

ödenekler 
ı—. Bastallığı sebebiyle bir toplantı yılı 

içfirud'e flkS atydan fftzta Bizin alan Konya Mil- ' 

Sayfa 
;î!etiTOfei'M Necmettin TCrbakan'a ödeneğröaı 
verlmıesî (3/698) . 312 

Seçimler 
— Anayasa Mahkemesine üye seçimi 50 
— Bağeıllığımızm modern sakilde gelMs.-

tMJmıestoi, veriminin •a»tınlltaasım çiftçi
ye sewş kreıdi imkânı sağlanmasını temin 
etmek üzene kurulan Merflis Araştırma Ko-
m^yonTina üye seçimi (1/14) 80 

180,429,576 
— Bütçe Plan Komisyonunda açık bu

lunan üyeffikler için seçim. 429:43i 
4*50,542 

— Daimî komlisyonlıard'aki açık üyelik
lere seçim, 576 

— Doğu ve Güney - Doğu bonelerimi
zin kalkmidınlm<ası ve yaşama sevüyessi-
rin yülkseltilmesî için alınması gerekli tted-
birleri tetspit etmek üzere kurutan. Meclîs 
Araştırma Koraîısyanuna üye seçaSmî. 
(10/19) 80,104,180,429,576 

— Hazine topraklarmın dıagıtnmı ko-
nusrattidaM aksaklıkları, gecikmıelilfeni ve ' 
şîlkâyelflietıii laydınfllatmaık ve aüunmıası gerek-
11 tedbirleıii tespit otm'ek üzere kurulan 
Mjftclils Araştırma Komisyonun'a üye steçtimi 
(10/18) 80,104,180,429,576 

—• îfcincd yasama, yılanda taratmuş bu-
(lunan 20 geçM komisyonun, Üçüncü yasa
ma yıBuıda da görevlertoe devam etmeleri1 

hakkında Başkaribık ısunsuşıı 5 
— Komflsyonllara üye seçimli, 20 
:— Ruihsiaıtsız siîilâh eddnmeik ihtiyacının: 

meydana geltirdiğİ sonuçları tespit etmek 
mıaksadıyile kuruttan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/16) 80, 104, 

180,429,576 
— Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 

mıaksadıyle kurulan Mectis Araştırma Ko-
m'İsyon'unıa üye seçimi. (10/15) 80,180, 

429,576 
Yabama dakmutoıasUlılan 

— Izmaâr Mültetvekdlli Orhan Deımjtr Sor-
guç'un yasıamıa dakuınıdmaz'lığı (3/682) 73 

•— Kayseri 'MiHlıetyeld'lS Mehjmle.t Yiioe-
ler'in yasama dokumümaalığı (3/688) 186 

— Konya Milletvekili Neemettdn Er-
bailcan'm yasama dokunulmazlığı (3/705) 
(3/708) 427,573 
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— Nevşehir Milletvekili Esat Kırat-

lıoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/692) 
— Sakarya MilletvekİR Hayrettin Uy

sal ite Tekirdağ MfllıetveMli Yılmaz Atpas-

255 

Sayfa 
Ian'm yasama dokınrufhnazlı'ldarı (3/704) 426 

— Salkarya Milletvekili Yaşar Birin 
yasamua dokunulmazlığı (3/81, 3/693) 257 

SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Başbakandan: 

— Denizli Milletvekili Fuat Avcıfom, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 gü
nü verdiği beyanata dair (6/2110) 90 

— Erzurum Mflİfetveküi Naci Gacîr-
oğllu'nun, istanbul'da yayımlanan Mr gaze
tede komünist Çin hakkında yapılan ra-
portaja dair (6/214) 355 

— istanbul: Mâletveküld Telkin Ererin 
O. H. P. Genel Başkanının Başbakanlığı es
nasında oğltı Ömer Inönlü âçin kredi sağ
ladığı iddialarına dafr (6/207) 40 

BaymdarMd tBaikaJuMıdan 

— Antalya MSletvekSK Hasan Ali 
Giücan'ın, Kaş îlçesüine bağlı Gömbe - Sut-
Jeğen yolunun yapılıp yapılamayacağı ve 
Karayolları kapsamına alınıp ajhnuiKayaca-
ğı hakkında (6/112, 4/246) 746 

— Sinop MüıUietvelkiK Hdlırod Işgüzar'm, 
ŞeradiiLİS - Yüksekova karayolunun yapı
mına dair (6/215) 355 

Dtfvlet Bakammıdaıt 

— Denizli MSÜtetvıekiIi Fuat Avcı'nın, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 gü
nü verdiği beyanata dair (6/209) 90 

Dişileri BafeanuüdML 

— Sinop Mjlletvtelri.'H Bilmî Işgüzar'ın, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetin
ce baskı yapıldığı haberine dair (6/213) 355 

Gümrük ve Tekeli Balamandan 

— Sinop MMetveldıI Hülimfi îşgüzar'm, 
Sinop ffitt Gerze İTçresinde tütün deposu ya
pımına dair (6/216). 356 

İçişleri Bakarandan 

— Antalya MiOtetvekSK ihsan AtaÖvHin, 
Antaüya üi bütçesünden iköylıere yardım! 
faslı îlıe ne kadar para ayrıldığına dair 
(6/212) 165 

— istanbul MMetvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul- Emniyet Müdürilüğirnd^ bir şah
sın dövüldüğü iddiasına dair (6/208) 73 

Köy İşleri Bakanundan 

— Antalya Milletvekili ihsan AtaöVün, 
Antalya iîiî Kaş ilçesi köylerinin içme su-
lanna dair (6/211) 165 

OrmajU Balkanmdan 

— Shıop MSHletvekili HMnıd Işgüzar'ın, 
Bursa - Uludağ'daki millî park ailanında 
mhsaıtsız inşaat yapılYp yapılmadığına da
ir (6/217) 356 

Sanayi v# Titeuret ©akajundan 

— Aydın Milletvekili M. Kemali Yıl-
maz'm, NaziOlf Süımerbank Fabrikasına 
dair Sanayi ve Ticaret Bakarandan sözlü 
sorusunun yazılı soruya çevrıümesine dair 
(6/184, 4/229) 103 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet ©akanından 

— Amasya MilletveikİM Vehbi Meş-
hur'un, Taşova - Destek bucağı Tarım 
KrtacM Kooperatifinde yolsuzluk yapıldığı 
iddiasına dair soru önergesi ve Sanayi ve 

Ticaret 
Adafet 
(7/566) 

Balkanı Ayhan 
Bakanı îsmaüt 

Çül&ngiroğlU üe 
Arar'm cevabı 

110 

— İstanbul Mületveldüi Reşfct Ülker'in, 
Federal Almanya ve Avrupa Konseyi ki-
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taphküarına Türkiye'yi tanıtıcı kitapların 
göndermesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair soru önergesi TO Adalet Bakanı 
llamttü Arar'ın yazflı cevabı (7/721) 247 

Şambabandan 

— Adana MffletvekÜS Turgut Topal-
oğlufatın, 1970 tanttn. sayımı sonuçlarına 
dank- (7/754) 90 

— Afyon KarahSsar MtLetraflaH Şü-
Üeyanıan Mutlu'nun, Afyon KaraMsar Sin
deki vakıflara ait ev, dükkân ve binaların 
miktarlarına, kira durumlarına dair 
(7/745) 41 

.:— Afyon KaraMsar MffietvekiH Sü
leyman Mutdiı'n.un, baJkan3lıkl|ar müfettiş
leri ve hesap uzmanlanraın hfllefki yol üe 
harcırah veya ödenek alıp acımadıklarına 
dair (7/782) 356 

— Afyon KaraMsar Mrlletvekfliij Süley
man Mutfhı'muı, 'Dazkırı Kayımfalkamı Şefifc 
Kalkan'nı yofeuzî'uğu hakkmdaM tahki
kata dfcliır (7/746) 41 

— Afyon MdSfletvekili Süleymian Mıut-
lu'nun, hayvalara yapılan aşılama ve . se-
TuımBıaıraa, fcarşilığı, üeret alınıp alrnmuadı-
ğıınîa daSr (7/763) 165 

— Afyon MMtetvekiM Süleyman Mut
lu'nun, resmi 'araibajarün kulüaınıks: şekline 
dair (7/762) 165 

— Ajmjasya MMetvekaü Vehbi" Mps-
hur'uıı, 67 âKkmdzdekli köy ve Otasaiha mSikta-
rı üe bu illerdeM mevcut camia ve mescit 
maktarlanıiia dair (7/744) 41 

— Amasya Mjnflefcvekili Vehbi Meş-
hur*un, Amasya illindeki vakıflara aut ev, 
dükkân ve binaların miktarlarınla, Oaisrcı 
durumlarına dair (7/735) 40 

— Almasya MMetveHM Vehbi Mjes-
h lir'un, tohumluk buğday ve gübre fiyat
larında yani foftr fiyat tespiti yapıtaıasına 
dafir (7/739) 41 

— Balıkıesir Milletvekili Mjevîüt Yû-
maz'm, Hac mevaknaî dollayısıyle vatandaş
larımıza Bjacca girmelerine izin verüSp 
veriîllnıieyeûeğine dair. (7/802) 644 

Sayfa 
— I§el Mlilflıetvekuflii Celâl Kargıiı'nın, 

Devlet mmınurlarının birikmiş olan maaş-
f arltlaffinaaı ne zaman ödeneceği üe 1972 yıila 
Bütçesi açığmın nasıl kapatılacağıma dair 
(7/785) 356 

— içel MMfötveîkffi Celâl Kargıiı'nın, 
Konya MÜfetvakSlî Necmettin Erb&kan' 
in, yurt dışma kaçtığı Clddiasıoa dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erimtin 
yazılı cevabı. (7/714) 242 

— İçel MiEletve'küilıİ Celâl KargıU'nm, 
memur ve üşdflterin erfikte geçen süreleri
nin etneMlk ve sigorta kapsamıma delhil 
ediMmıeslfrıe dair soru Önergesi ve Başbakan 
Nihat Erâmlin cevabı (7/657) 121 

,— içe? MKletVeMfli Ceüâl Kargıiı'nın, 
PersoncS; Kanununun uyguüanmasıındlan do
ğan 9 aybk birikmiş maaş farklarının 
memurîara ine zamtan ödeneceğime dair soru 
önergesi, ve Başbakan Nlihat Eiriîto ve 'Mali
ye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazalı ce-
vapüarı (7/717) 243 

— istanbul MillatvelküBi Tekfcn Ener'in, 
aıkaryakıt fiyat artışında Hütttüauötfoı İh
malkâr davramısuna ve bu artıştan kimle
rin haksız kazanç elde ettüığiine dair soru 
önergesi ve Barbakan Ndhat Enkn'in, ce
vabı (7/654) 119 

1— Kars MilletvekiM Turgut Arbaç'ın, 
İstanbul - İzmüt çift yolunun yapımıma iz
mit'ten başlanm'asının düşünülüp düsü-
nülinıediğ'iine «Mr soru önergesi ve Başba
kan NSbat Erfiim.% cevabı (7/710) 138 

— Konya MEetvekîlr Vehlbâ Engizîn, 
İzmit'te PTT Bölge Başmüdürlüğü 'kurulup 
kuruflmayaoağııoa daiir soru önergesi ve 
Başbakan Ntfhat Erimftn cevabı (7/687) 148 

— Kocaeli Mülletve'kild VeUbi Enıgiz'iin. 
yaptıkları tasarruftan dahayı eski Başiba-
kan Süleymıan Demürelün, kan&e&leri hak-
ktndB, taMtlkat yapılip yıapümtadığııtıa dair 
(7/768) 116 

— Konyıa MjİfletveMB İhsan Kabadayı' 
nın, 197ıl yıfliıına 'ait ifflk, ikinci ve üçüncü 
millî geför öntahmıMerinle dair: (7/755) 90 

— MJanüsa MSlÛeıtvekliıIii Musöafa Ok*un; 
haşhaş lekimfein ve afyon. ÜTOtilmSinin yû-
aakl'an'nıasına dair, (7/757) 90 
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—- Mara§ MiHjetvekMi İbrahim öatürk' 
ün, Hükümettin yapacağı reformların ge-
oUkrtdıiTllJrnıe neden/lıerine dalir. (7/753) 90 

— Maraç MttHietvefeilİ ibrahim öatürk' 
ün, puanlı 'kalkınma dönemi idimde, (Do
ğu - Güneydoğu) bölgelilerine yapılan ya
tırmaların meler olduğuna dair, (7/772) 166 

Baymdırlîk BakaiiuııJdan 
r— Afyon KaraİıisıaT Milletvteik'iili Sü-

İeymian Mhiitteı'nıın, Şuhu/t - Afyon anası 
karaydlunun asfalt yapımoııa dair soru 
önjergeei ve Bayındıra Bakanı Cahit Ka-
rakas'm yazılı cevabı (7/720) 247 

— Amasya Milletvekilli Vehbî Meşhur' 
un, Taşova - Erbaa ilçelerini birbiiriıte bağ
layan Kalehoğazı köpıüsünün osnaMiuna 
dair soru önergesi ve Bayındırlık Balkanı 
Mukadder Özftebm'm yazılLı oevabı (7/731) 40, 

249 
— Atalya Milletvekili Hasan Alli Gül-

can^ın, Kaş ilçesine bağlı Gömbe - Sîüle-
ğen yolunun yapılıp yapıümayacağı ve Ka
rayolları kapsamına alinıp alınmayacağı 
halkkmda (fl/11-2, 4/246) 746 

— Aydın MültletveTriİli M. Kemal Yıl-
maz'ın, Aydın iline bağlı Çfine ilçesi Kjar-
puzlıı bucağı yolunun ne zaman yapukıca-
ğına dair (7/771) 166 

— Burdur TVBiUetvcıkili Nadir Yavuz-
kan'ııı, Alfcalya Karayolları Bölgemin 
1965 - 1970 yıh sonuna kadar dlaln 'tahsisat 
ve hajreamjaiLarına idadr sora önergesi ve 
Bayındırlık Balkanı Cahit Karakaş'ın ce
vabı (7/643) İ la 

— Karrs MüBjetvekMü Turgut Artaç'nı, 
Kars Ud Tuzluca - Diğer yolunun yapımın
da Sâıtüâf olduğu iddialarına dair sıoru 
önengesî v« Baymdıriık Bakanı Caüıit Ka-
ralkaş'ın cevabı (7/705) 140 

Çajhşma BaikanjUdan 
— Amasya MtilletvtekîüH Vehbi Meşhur' 

un, Almanya'da bulunıan turist isçiler hak
kında ne gülbi ttedjbMer 'düşünüldüğün* KMT 
sanı ömıeTigeSi ve Çalışnıia Balkanı Atilâ 
Öav'm. yazıllı cevabı (7/733) 40,249 

Devlet BaJbaaUBidaıı 
— Maraş, Milletvekilli ibrahim öztürk' 

ün, Ktaimu iktisadî Teşekküllerimde gallıştı-

Sayfa 
rıllan personel durumlarına dair soru öner
gesi vıe Devffieit Bakanı Mehmet özgüneş'ioı 
yazılı cevabı (7/723) 248 

— Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
iı'ıun, Sivas Konigresfbıin 52 ncî yıM'önülmü 
dolayısiyflb Başbakan Yaırdmncısımn yap^ 
mıg olduğu konuşmaya dair soru önerge
si "ro Devlet Bakanı Sadi Kaşaş'âı cevabı 
(7/700) 137 

Dış Ekoacnnİk tÜ^biter BajkajnıadaJi 

— îzmiir 'MaUetvaMH Talât Orhon'un, 
bu yılki narenciye ürününün (ihracına dair 
ve Dış Ekonomik tMskâler Bakanı Özer 
Derini ile, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ay
han ÇilUhngiroğln'nun yazılı cevabı (7/712) 457 

— Izıntir MilMvelkiK, Talât O.rlıon'un, 
altıriicedileni tarım ürünlerinin satışında 
doların Ü5 TL. smdan işlem göreceğine daür 
soru önergesi ve Başbakan adma Dış Eko
nomik llişjkâler Balkanı özeli Detrbil ile Ma
liye Balkanı Vekili Ferid Melen'in oevabı . 
(7/530) 105 

— Ordu Mlillletvekiill'i! Mıemduh Eksi'nin, 
bu seme findik ürününün taban fâtyaıtmın 
düşüş njedemtorine dadr soru ün'eıngead ve 
Sanayi ve Ticaret Balkanı Ayhan ÇBlfaıgir-
oğlu île Dıs Ekonomik İlişkiler Bakanı 
özel Dıerbülin yazıÜı cevapları (7/708) 453 

Dışi£lar|L Balkanından 
r— Aydın Mildet-vakili M. KemnaN Yıl-

nıaz'ın, Batı - Trakya'da yaşayan Türkle-
nin dıınıımiin-a dalir ooru önergesi ve (MtiUÎ 
Eğitim Baklam Şinasi Oınel dUe Dışişleri Ba
kanı Osmlan Olcay'ım eeraibı (7/620) 113 

— İstanbul MaHletveMli Reşit Ülker'in, 
Filiübe Başkonsolos Yardımcısı Aynam 
Eydinç'ıin Yugoslavya'da tutuklananla ne
denlerinle dair soru Önergesi, ve Dışjşteri 
Bakanı Vekil Devlet Bakanı Sadi Koçaş' 
in yazılı cevabı (7/727) 16,464 

— izmir Mill'etveldli Şîn'asi Ossna'mn, 
bir Türk silnema ve ses sanatçısının Ame-
rilka^d'aıki beyamatlannıa dair (7/760) 81 

— Sinop MüSletvekSîi BBrai Işgüzan'm, 
Fjlijbe Başkonsolos Muavini Ayhan Eyinç' 
in, Yuıgoâila'vya'da ıtutuıklanıma neden'lteai-
ne tdîair soru önlenmesi, ve Dışişleri 'Bakanı 
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Sayfa 
Malîye Bakanı Vekili Fe rH 'Helen'in ce
vabı (7/530) 105 

^ - Eayseırı Milletvekiili Menıneft Türk
menoğlu'nun, Teknik persomeftiıı Personel 
Kauuınuıidan yeteri 'kadar faydalandırnıa-
yış ncıclenflıerane -dalİr (7/758) 91 

,— Konya Millletveskilli Özer Ölc-
mscm'Sıı, Alikid reejmm ile Slgil'i 'muvazaalı 
vergilerin kedin yekûnuna daiir sanı öner-
gıes1! ve Maliye Bakıaını Sait Naci Ergin' 
in <sevabı (7/G98) 136 

Millet Meclisi Başkanından 

— İçeil Mâlletvelüli (Mail Kargi'İı'nroı, 
Mİ İslet Meclîsi üyelerinim dış seyalhatleırİ-
ne dair soru önergesi ve Mjüiat Meclisi Baş
kanı Sa-bH Osman Aveı'-ııın yazılı cevabı 
(7/703) 236 

— içel! MillletiveMl'i İstirham Özgüner' 
ıhı, Meclis 'Başkanı seçimi sırasıııdıa bir-
•den flaşla, 'oy ikuil'taıtian iraiiiHetuvîBklİili' hakkın
da herhangi bir 'işlem yapılıp yapılmadı
ğına dair suru öaıepgeısîı ve Millet Mıeelisi 
Balkanı Saibit Osman'Avcı'mn yapılı ceva
bı (7/702) 238 

(Mil$ Eğitim; BatoyjMidkn 

— Amasya Mffltetvekilii Vehbi Meşhur' 
un, Amasya lifine Imğlı köylerin illkofkııli 
problemlemniii 'halteldSIImıesimie. <laıir «ora 
önergesi, ve Millî Eğitim Bakam' ŞiimafSİ 
Orel'iıı yazıh cevabı (7/742) 41,469 

— Annasya MliHetvelölli Vehbi Meşhur' 
tını, iimuvaklkat Öğretmenllerıin asalette; ri-
nün fcascKikıleılİne dair soını önleırgıedi, Vıe 
MJÎIiIî Eğâ.t'iiın, Bakanı Şinasi Orel'iıı yazılı 
cevabı (7/7S6) 40,467 

— Ankara Miülıetv.dki-1 Cen^snihan Yo* 
rulmaz'ın, Ambara, liliııte bağlı Kjeslkjictı İlçjesi-
me İlişenin ne zanııan açılacağına dair 
(7/769) 166 

•— Ankara Milletvekili Oengizhan Yo-
ruimjaa'ıu, Antkara iline l>ağfl1 Keskin îl-
(JÖKIİ -ortaokul' lniroasanın yeniillenm.'esiiî'e 
dair (7/778) 166 

— Ankara Milletvekili Hüseyin fialan'ın 
Ankara Özel Tjczacılık Yülfasek Okutanım 
iarmsiz tekltfeaıta bağladığı iddiasınla dair 

Sayfa 
soru önergesi! ve 3Iİ11Î Eğitim Bakanı Şi-
nasİ OrcftUn yaralfı cevabı (7/709) 238:239 

— Aydın M&llietvekil'i M. Kemal Yıl-
nııaz'm, Aydm ilinin Söke (İlçesine bağlı 
Yeuidoğun köyü îl'kokulu -bınasıtım yeııi-
il-6iıınıeain« Iclailr (7/752) 90 

:— Aydın Milletvekili M, Kemal YH-
mıaz'm Batı - Trakya'da yaşayan Türk
lerin 'duranımla dair soru önergesi ve 
Malili Eğiitim Baıkaııı Şinasi Orel <il« Dışiş-
lari Bakam Osman Olcay'ın cevabı (7/620) 1.13: 

115 
—• Bursa Mili et vekili Sâadretıtin Ganga' 

mu, Bursa üniversitesinin kuraluş ha'zır-
fljiklPan ile bu üniversiteye bağlı Tıp Fakül-
ıbesinin Uludağ» taşımmasın-a. claİr (7/801) 644 

— Edime Mlilletvdkilü İMnaıni Ertem' 
(in, 1971 - 1972 ders yılı İçinde açılan ilik, 
orta ve -l'üse okulları ikl bu okullara 'alınan 
öğrenci intaktan mı claıir (7/774) 166 

— İçeil Miil-left-vekili Gel ful 'Kargılı'nın, 
«Atatürk ve Türk Devrini Taıihü» anlı al
tında kitapların hazırknmasma ve. !bu ki
tapların bütün okullarda okuüvlnıasına 
dair (7/786) 356 

— içel Milletvekili Olâil Kargılı ' M , 
artta ve yiikseılî öğnet'iııncle sınıfta 'kaıhıuıik 
usulünün lıaildunlmıasına daiır sora önergo-
si ve Kag'baîkan ve Millî Eğitim Bakam Şi-
nasi Orel'in yazılı cevapla,!-! (7/713) 240 

— tçell Miüleitvddli OeılAll 'Kargılı'mm. 
üniivei'Sİte ve yüksek okıCIai'da çift 'tipdui-
sat yapıûınıaısi-tüa dair (7/773) 166 

Millî 'Savunma Ba3îMundan 

— Afyon Kaırahisar Mül'letvelkiili Siil'ey-
nıan Muthılnun, İsparta İH Y«ıli\Ta^ İlçesi A. 
Kaşıkara ormanlarından kestirilerek sa
tılan odun'miktarına da!İr (7/748) 41 

•—• Afyon Kaı-ahisar MİılletveJİdlS Süjley-
ıııan Mutlu'rtun, Ispa,rta lİlli Yalvaç ilçemi 
Hoyrajn bucsağının cntıız bin dönümilfiık ara-
îsînÜıı orman saihasıma ulahil ediilüş ş*be-

Mne <laiir soru öntM-ge î, ve Oıınıaaı Baka
nı Selâhaıttâin întaPin yazılı cevabı (7/747) 41, 

471 
— Amasya Milletvekili Vehbi Mey-

hur'mı, bazı şahısların İstiklâl Madalyası 
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almaları için yaptıkları müracaatın sonu
cunun ne olduğuna dair (7/740) 4.1 

— Çankırı Milletvekili Niııi Çelik 
Yazıcıoğlu'timn, Çankırı Eskipazar ilçesin
de Orman İşletme Müdürlüğünün ne za
man Ikurulaeağma dair soru önergesi ve 
Orman Bakanı Selâhattin lııal'ın cevabı 
(7/695) 135 

— İçel Milletvekili Obâl Kargılı'nm, 
12 Mart 1971 tarihinden itibaren emekliye 
sevk edilen ordu mensuplarına dair (7/759) 91 

iSağbk ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Afyon Milletvekili Süleyman İMut-

ln'nun, Afyon ili İhsaniye ilçesin* bir sağ
lık merkezinin açılıp açılmayacağına dair 
(7/766) 165 

— Bursa Milletvekili iSadrettin Çan-
ga'nın, Bursa Üniversitesinin kuruluş ha
zırlıkları ile bu üniversiteye bağlı Tıp 
Fakültesinin Uludağa taşınmasına dair 
(7/801) 644 

Sanayii ve Ticaret Bakanından 
— Afyon Milletvekili (Süleyman IMut-

lu'nun, Afyon ıiM İhsaniye ilçesi istasyo
nuna 20 taııluk bir kantarın monte -edilip 
edilmeyeceğine dair (7/765) 165 

— Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, T. İM. Ofisinde yapıldığı iddia edi
len yolsuzlulklara dair som önergesi ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan ÇiMngir-
oğlu'nım cevabı -(7/663) 122 

— Aydın Milletvekili ıM. Kemal Yıl-
maz'm, tarım ve kredi tarım satış koope
ratiflerine dair soru önergesi ve (Sanayi ve 
Ticaret (Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun 
cevabı (7/600) 112 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesdz'in, Fiskobirlik'ten iki kişinin yurt 
dışına gönderiliş sebebi ile Fiskobirlikçe • 
bazı 'bakanlık mensuplarına hediyeler da
ğıtıldığı söylentilerine dair (7/783) 356 

— İzmir Milletvekili Talât Orhon' 
un, bu yılki narenciye ürününün ihracı
na dir soru önergesi ve Dış -Ekonomik 

Sayfa 
İlişkiler Balkanı Özer Derbil ile Sanayi 
ve Ticaret Bakam Ayhan Çüingiroğlu'-
nım yazılı cevapları (7/712) 457 

— Maraş Milletvekili M. Nejat Çu-
hadar'm, çeftdk taban fiyatlarının biran 
-evvel açıklanmasına dair soru önergesi 
ve Sanayi ve Tiearet Bakanı Ayhan Çi
lingiroğlu'nun yazılı cevabı. (7/710) 456 

— Ordu Milletvekili Memduh Ek-
şi'nin, bu sene fındık ürününün taban fi
yatının düşüş nedenlerine dair soru öner
gesi ve Sanayi ve Tiearet Bakanı Ayhan 
Çilingiroğlu ile Dış Ekoroomik ilişki
ler Bakanı özer Derbil'in yazılı cevapları., 
(7/708) 453 

—. Sakarya Milletvekili B. Turgut 
Boztepe"nin, kooperatiflerde, tanıtma ve 
eğitim hizmetlerini sağlayacak fonda top
lanan meblâğa dair (7/803) 644 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Emekli memur ve işçi çekleri öde
melerinde, Ziraat Bankası Zonguldak Şu
besi ıtarafmdan gerekli kolaylığın göste
rilmesine dair (7/728) • 16 

Tanım Balkanından 

— Afyon Milletvekili iSüleyman Mut-
lu'nun, Eğridir Gölünde yetiştirilen tatlı 
su levreği isimli balığın avlanışına dair 
(7/776) 166 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Taşova - Destek bucağı Tarım 
Kredi Kooperatifinde yolsuzluk yapıldığı 
iddiasına dair soru önergesi ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı İsmail Arar'ın eevabı 
(7/566) 110 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
nerttn, Trabzon ili Araklı ilçesine bağlı 
Çapanh (Guguda) köyüne çay üretimi 
için ruhsat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Ta
rım Bakanı Orhan Dikmen ile, Gümrük ve 
Teütel Bakanı Vekili Dış Ekonomik İlişki
ler Bakanı özer DerbilHn yazılı cevapları 
(7/750) 90,474 
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Sayfa 
ydlları Geneli Müdürlüğü 1967 bütçe yılı 
Kesihhesap kanunu tasarısı (3/276, 1/64) 266, 

652,730,745,791 
— Malîye Bakanı Slait Naci Er-

gin'in, 1318 saydı Frnaıusmau Kanunu Ule 
diğer bazı vergi kanunlarının tadili hak
kında kanun tasarısının (4/223) (1/545) 68 

— Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı (1/582) 644 

— Nüfus kanunu tasarısı (1/93) 288,314 
— 14 . 7 . 1965 tarShlIi ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 
tarih ve 1327 sayılı Kanunlla eklenen ve 
geçici 5 nei maddenin âeğtistKrilnıesi hak
kımda kanun tasarısı (1/485) 306 

— 18. . 2 . 1963 tariMS ve 198 sayılı 
Rmllâk Alım Vergüsî Kanununda değişik
lik yapılaması hakkında kanun tasarısı 
(1/516, 3/694) 257 

—- 13 . 7 . 1956 •tarfihli TO 6802 sayıtlı 
Gider Vergileri Kanununun bazı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasamı (1/517) 309,647,659:736 

— 'Orman BakanÜığı (kurultaş. v;e görev
leri hakkında kanun tasarısı (1/511) 307 

— Orman Genel Müdürfîüğu 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapı/İması hakkında kanun tasarısı 
(1/551) 91,574,617,646,712 

— Orman Genel Müdürlüğü 1972 yuh 
Bütçe kanunu tasarısı (1/567) 167 

— Onman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait geniel uygun
luk boMriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi île Onman Genel 
Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesünhesap ka
nunu tasarısı (3/277, 1/67) 256,650,726,745,782 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yıılî1 

Bütçe kanunu tasarısı (1/570) 167 
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 

Bütçe yılı Kesitıhesabına ait genel uygun
luk bildMrmnin sunulduğuna dair "Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi llıe Petrol Dairesi 
Başkanlığı 1968 bütçe yıllı Kesdhhesap ka
mımı tasarısı (3/267, 1/243) 255,647,720,745:771 

— Tekel Gtenel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağılı cetvellerde değişifc-
fltölk yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/575) 587 

Bay fa 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 

bütçe kamumu tasarısı (1/568) 167 
— Tekel Genel Müdüıflüğünlün 1967 

bütçe ynı föesdnhesabına ait gened uygun
luk bildîlnnıinin sunulduğuna daiîr Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi dle Tekel Genel 
Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı (3/502, 1/74) 255,370, 

422,450,486,496,567 
— Tüketicinin korunması için ticaret 

konusu .mal ve hizmetlerle ilgili faaliyet
lerin düzenlenmesi hakkında kanun tasa
rısı (1/547) 57,79 

— -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 30 Nisan 1964 tarihli İSosyal Gü
venlik SÖzleşmesinni değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı i(l/309) 307,313 

351,358,406. 

— Türkiye - Danimarka İSosyal Gü
venlik Sözleşmesinîın onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(1/552) 91 

— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu ara,sında geçici anlaşma hükümleri 
uyarınca bu anlaşmanın kapsamına giren 
maddelerin Gümrük vergilerinde anlaş
mada yer alanı esas ve oranlar çerçevesin
de yapılan indirimlerin onaylanması hak
kında kanun tasarısı '(1/571) 186 

— Ulaştırma Bakanı Cahit Karakaş/ 
m, 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısının 
(1/528, 4/230) 102 

— 3339 sayılı Kanunun yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 
(1/528) 573 

— Vakıflar Genel İMüdÜRLüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/549) 73,573,616,637,646,708. 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ı(l/569) 167 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk Vİldiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhe-
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sap kanunu tasarısı '(3/278, 1/131) 256, 
651,728,745,787 

— 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve 'bû kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı (1/573) 588 

— 7116 sayılı îmar ve İskân Bakanlığı 
ikuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı (1/543) 41 

— 7126 sayılı (Sivil Savunma Kanu
nuna iki madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/150) 742 

— 7 . 7 . 1948 tarihM ve 5247 sayılı İs
tanbul Üniversitesi Kuruluş (Kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı »(1/548) 73 

— ?9 . 12 . 1960 tarih ve 190 sayılı 

— Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve lamdır Milletvekili Bur-
hanettm Asutay ve 9 arkadaşının, 2,1.1961 
tarihli ve 195 sayılı Basm İlân Kurumu 
teşkiline dair Kanunun 5 ncd maddesinin 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri (2/507, 2/308) 742 

— Ankara Milletvekili ıCengâahan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara filine 
bağlı Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı 
ile bir il kurulması hakkında kanun teklifi 
(2/561) 153,192: 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pmar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ncı (maddesine 
bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun tek
lifi ^(2/513) 279 

— Ankara Milletvekili Osman Soğnk-
pınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa, bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi .(2/598) 588 

— Ankara Milletvekili ıSakıp İHiçeri-
ftnez ve 58 arkadaşının, Türkiye (Belediye
ler, 11 özel İdareleri, İktisadî Devlet Ku
ruluşları ve Devlet Memurları Yardım
laşma Kurumu MEYAK kanun teklifi 
(2/591) 303 

— 'Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 506 

Sayfa 
Kanunun 1 nei maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ((1/553) 91 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergasi Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu ka
nuna bazı hükümler eklenmesi hakkında 
kamun tasarısı ('1/546) 44 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi ve finansman Kanunu ile 
diğer bazı vergi kanunlarının değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı (1/545) 44 

~ 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi 
hakkında kanun tasarısı (1/537) 256, 

315:371,619,661 

sayılı Sosyal {Sigortalar Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 4 ncü mad
desine bir fJkra ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ı(2/599) 644 

— Ankara Milletvekili Suna Tural ve 
iSıinop Milletveküâ Hilmi İşgüzar'ın, 6762 
sayılı Ticaret Kanununun 626 neı madde
sindeki hükümlerin ihlâline sebebolan (tica
ret erbaplarının itibarının Sadesi hakkın
daki kanun teklifi (2/474) 588 

— Balıkesir Milletvekili Oihat Bilge-
han ve 18 arkadaşının, 819 sayıb Devlet 
(Memurlarına avans suretiyle ödeme yapıl
masına dair Kanunun 1 ve 5 nci mıaddele-, 
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/586) 145,303,591:631: 

£46,688 
— Bolu (Milletvekili Ahmet Çakmak ile 

Giresun MdiUetveküLi Hidayet îpek'in, in
hisar beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tev
ziine dair 1485 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi 1(2/585) . 91 

— Bursa Milletvekili Barlas Küntay 
dibe Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Bursa Spor Akade
misi 'kanun teklifi (2/588) 186,588 

— Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 

TEKLİFLER 







~ M -
Sayfa 

Öztürk'un, Maraş ilinin adının Kahraman 
Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri (2/162, 2/163) 742 

— Millet Meclisi tdare Anûrlerinin, 
1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/582) 57,573,615, 

636,646,704 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kırat-
lıoğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar 
Odası kanunu teklifi (2/197) 306 

— Niğde Milletvekili Mevliit Ocak-
cıoğlu ve Avni Kavurmacroğlu'nun, Ak
saray'da bir vilâyet kurulmasına dair 
kanun tekliflerinin, Kırıkkale'de bir vi
lâyet kurulması hakkındaki kanun tek
lifi (2/573, 4/222) . 52 

— Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 
arkadaşının, 5590 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir geçicî madde eklenmesine dair 
kanım teklifi (2/324) 588 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
>sal ve 11 arkadaşının, Sakarya iline bağlı 
Geyve ilçesinin Pamukova bucağında Pa-
mukova adı ile bir ilçe kurulması hakkın
da kanım teklifi (2/85) 590:591 

Sayfa 
— .Siirt 'Milletvekili Adil Yaşa ve 7 

arkadaşının, Siirt iline bağlı Eruh ilçesi 
Fındık bucağında Fındık adı ile bir ilçe 
teşkiline dair kanun teklifi (2/408) 590 

— Siirt Milletvekili Adil Yaşa ve 7 ar-
kadaşmın, Siirt iline bağlı Eruh ilçesi 
Lodi bucağında Bağgöze adı ile bir ilçe 
teşkfiline dair kanun teklifi (2/409) 590:591 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alp
aslan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler 
Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden 
düzenlenmesine dair kanun teklifi (2/540) 152, 

192,297,341 
— Trabzon (Milletvekili Ahmet Şener 

ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanun teklifi (2/36) 263 

— Trabzon (Milletvekili Ahmet Şener 
ve Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Türk Hava Kurumunun bazı vergilerden, 
bütün harç ve resimlerden muaf tutulma^ 
sına ait kanun teklifi (4/224) (2/559) 67 

— Trabzon 'Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner ve 2 arkadaşının 444 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi İktisadî Devlet Teşek
küllerinde çalışanlara verileeek kasa taz
minatına dair Ttanun teklifi (2/134) 588 

— Türk Hava Kurumu tarafından 
Kurban, Kurban derisi ve zekâtın top
lanmasına dair kanun teklifi (2/560, 4/233) 191 

* I " K7tKw. tt^ntjfîfi. 

Başbakanlık tezkereleri 
Çeşitli işler 

— Elektrik işleri Etüt İdaresinin 
1970 malî yılma ait faaliyet raporu ile bi
lançosu ve Denetleme Kurulu raporlarının 
sunulduğuna dair (3/675) 42 

— Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünün 1970 yılma ait bilançosu ile yıllık 
çalışma ve denetleme Kurulu raporlarının 
sunulduğuna dair (3/676) 42 

— Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
nin 1970 yılı faaliyet ve kesinhesap ra
porunun sunulduğuna dadr (3/689) 186 

Geri verme istekleri 
— 18 . 2 . 1963 tarihli ve 198 sayılı 

Emlâk Alım Vergisi Kanununda değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısının 

geri gönderilmesine dair (1/516, 3/694) 257 
Yasama, dokunulmazlıkları 

— İzmir "Milletvekili Orhan Demir Sor-
gug'un yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması haldnnda (3/682) 73 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına ilişkin (3/688) 186 

— Konya Milletvekili Necmettin Er-
bakan'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair (13/706) 427 

— Konya Milletvekili Necmettin Er-
bakan'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair (3/708) 573 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kırath-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının 'kal
dırılmasına dair (3/692) 255 
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Sayfa 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy

sal île Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alp
aslan'ın, yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasına dair (3/704) 426 

— {Sakarya Milletve'kili Yaşar Bir'in 
yasama dokunulmazlığı ile 'ilgili yargılama 
dosyasının, tetkik edilmek üzere, gönde
rilmesine dair (3/81, 3/693) 257 

Bütçe Karma Kom. iBşk. tezkereleri 
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğü 1971 yılı Kütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair (1/529) 307,362:412:450,480, 

495:547 
— 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair (1/533) 307, 

358:410:450,478,495,543 

— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
(1/544) 573,612,634 

— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyon raporuna dair (1/530) 307,312: 

349:358,402 
— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılıması hakkında 
kanım tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair (1/542) 573,611,633,646,692 

' — 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna ekli T, K. cetvelinde (Torba Kadro
lar) değişiklik yapıfliması hakkında 'kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Kamiteyomı ra
poruna dair (1/539) 573,614,635626,700 

— Cumhuriyet Senatosu idare Amdr-
Jerîrifrı 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişildik yapıl
ması hakkında kanun Hekljfii ve Bütçe Kar
ma Komfeyonu raporuna dair (2/576) 574,618, 

639,646,716 
— Millet Meclisi idare Amirlerinin, 

197.1 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) .işaretli oetveildıe değişiklik yaprt-

Sayfa 
aması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karana Komisyonu raporuna dair (2/582) 573, 

614,646,704' 
— Orman Geneli Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe Kanununa bağılı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Kaıma Komisyonu raporuna dair 
(1/551) 574,617,638,646,712 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 
ydı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Bütçe Kanna Komisyonu raporuna 
dair (1/549) 673,616,637,646,708 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
— Açık bulunanı Bayındırlık Bakaldı

ğına Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Üztekin'in atandığına dair 
(3/673) 18 

—- Açık bulunan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakandığına, Bayındırlık Bakanlığı 
esM Müsteşarı Yüksek Mühendis Nezih 
Devresin atandığına dair (3/674) 18 

'— Açık bulunan Ulaştırma Bakanlı
ğına, Bayındırlık Bakaaıı Cahit Kaıakaş' 
in, atandığına dair (3/672) 18 

— Bakanlar Kurulunun, hazırlanan 
Mstede gösterilmiş bulunan zevattan teş
kilinim uygun görülfd'üğiine dair (3/703) 356 

— Bakanl'ar KuruMmın -istifa ettiğine 
ve bu istifanın kabul edildiğine; yeni Ba
kanlar Kuruiîu teşkil olununcaya kadar, 
mevcut Bakanlar Kurulunun göreve deva
mına dair (3/695) 257 

— Çekilmesi kabul ounan Bakanlar 
Kurulunun yeniden teşküi için, T. 0. Ana
yasasının 102 nci maddesi gereğince Cum
huriyet Senatosu Üyesi Ndhat Erihı'in 
Başbakan olarak görevlendirildiğine dair 
(3/702) 310 

— 4951 sayılı Kanun hüküflnllterîne gö
re yemden ihdas edfiilen Devlet Bakanlı
ğına Kütahya Milletvekili Mesut Enez'in 
ataınnnasma ve kendisine Başbakan Yar
dımcısı görevitoin verilmesinle dair (3/690) 191 

— 4951 sayılı Kanun hükümlerine is
tinaden kaldırılan ve yenliden ihdas edilen 
bakanlıkların hizmetlerine fflfişkin kadro
lar itle görev ve yetkilerine dair (3/711) 589 
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Sayfa 
diriminin sunulduğuna dair (3/499, 12113) 

,253,a66:416,4&5f555 
—̂ tcjişteıd Bakanlığı Sivil Sarımına 

îdaresİ Başkanlığı Fmı İşleri Saymanlığı
nım 1967 tıafevtttn, yılı genel bilaıiıçosıı hak-
kınclalîli raporun sunülduğmıa dair (3/478) 255, 

364,414,450,482,49<5,,5f>l 

— tatsıııfbul Ünlivaraitoâ- 1968 Mitçe yılı ı 
Kesinlıe&abma adt gıeıusl uygunluk bi'M'iri-
miııiıı sumıldıığuaın <Ğtav (3/500, 1/279) 256, 

635 1732,745,795 

•— Karay olları Genel Müdürlü ğünüıl 
1987 bütçe yılı Eesinhesalbınia ait igienel uy
gunluk foMrömiîifln sıuıııilduğavtna daîr 

(3/276, 1/64) , -256,652,730, 
745,791 

Oü* Sayfa 
1 . 11 . 1971 tarihli 1 nci Birleşime 

ait tutanak özeti 19 16 
10 . 11 , 1971 tarihli 2 nci Birleşime 

ait tutanak özeti 19 40: 
41 

12 . 11 . 1971 tarihli 3 neü Birleşime 
ait tutanak özeti 19 44 

15 . 11 . 1971 tarihli 4 ncü Birleşi
me ait tutanak özeti 19 56 

17 . 11 . 1971 tarihli 5 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 19 72; 

73 
24 . 11 . 1971 tarihli 6 nci Birleşime 

ait tutanak özeti 19 89: 
90 

26 . 11 . 1971 tarihli 7 nci Birlenme 
ait tutanak özeti 19 145 

29 . 11 . 1971 tarihli 8 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 19 164: 

166 
1 . 12 . 1972 tarihli 9 ncu Birleşime 

ait tutanak özeti 19 185: 
186 

3 . 12 . 1972 tarihlî 10 ncu Birleşi
me ait tutanak Özeti 19 254: 

255: 
6 . 12 . 1972 tarihli 11 nci Birleşime 

Sayfa 
— Onman Genel Müdürlüğünün 1967 

bütçe yılı Kesinhesabına aıît genci uygun
luk MdSıûııiHiii], ısuııukluğıma tlıair (-3/277, 
1/67) ' ,256,650 =726,745,782 

— Petrol Dairesi Başkanlığınım 1968 
Büteje yıîı •Eesiinbesabına ait genel uygun
luk bildirİtniitılkı sunulduğuna dair (3/267, 
1/243) 255,(547:720, 

745,771 
— Tekel1 G«nıel Müdürlüğün ün 1967 

Bü!tç« yıffir Kesiinhesabma ait genel uygun
luk taildfirâmiııin sıumıkluığıuna dair (3/502, 
1/74) 255,370,422:450,486496,567 

— Valkıflar Geı*el Müdürlüğünikı 1967 
Bütee yılı Kesiıiıhesabniıa ait genel uy
gunluk WMirimlimıı sunulduğuma dair 
(3/278, 1 /131) 256,651,728:745,787 

Cilt Sayfa 
ait tutanak özeti 19 302 

8 . 12 . 1972 tarihli 12 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 19 306 

10 . 12 . 1972 tarihli 13 neü Birleşi
me ait tutanak özeti 19 355: 

356 
13 . 12 . 1972 tarihli 14 neü Birleşi

me ait tutanak özeti 19 426 
15 . 12 . 1972 tarihli 15 nci Birleşi

me ait tutanak özeti 19 434 
16 . 12 . 1972 tarihli 16 nci Birleşi

me ait tutanak özeti 19 447 

17 . 12 . 1972 tarihli 17 nci Birleşi
me ait tutanak özeti 19 494: 

495 
20 . 12 . 1972 tarihli 18 nei Birleşi

me ait tutanak özeti 19 572 

22 . 12 , 1972 tarihli 19 ncu Birlişe- , 
me ait tutanak özeti 19 586: 

587 

24 . 12 . 1972 tarihli 20 nci Birleşi
me ait tutanak özeti 19 643: 

644 

27 . 12 . 1972 tarihli 21 nci Birleşi
me ait tutanak özeti 741 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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YOKLAMALAR 

Cilt Sayt'a 

19 17, 45, 57, 74, 92, 146, 167, 187, 257, 307, 
356, 427, 434, 448. 495, 574, 589, 645, 742 

L 



Söz alanlar 

«Soyadları alfabetik sırasına göre» 

A 
Sayfa 

Hüseyin Abbaa (Tokat) - Başbakan Ni
hat Erim tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi 527 

Yavuz Acar (Amasya) - Hayat paha
lılığına karşı aslınacak tedbirlere dair 
gündem dışı demeci 171 

Kenan Mümtaz Akışık (Bitlis) - Bit
lis'in mahallî sorunları hakkında gündem 
dışı demeci 473 

Enver Akova (Sivas) - Hayat pahalılı
ğı konusunda, gündem dışı demeci 146 

— 24 . 12 . 1.96Ü tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geç.iei maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 339 

Hasan Sasri Albayrak (Bize) - A. P. 
Grup Başkanvekıli Orhan Dengiz, O. H. P. 
Orup Başkan vekili Necdet Uğur ve 
M. G. P. Grup Başkanvekıli Vefa Tanır 
tarafından verilen kanunların görüşül
mesine fırsat vermek üzere bugünkü gün
demde bulunan seçimlerle, soru, genel gö
rüşme ve araştırmaların ertelenmesine 
dair Önergeleri münasebetiyle 53 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi münasebetiyle 267,289 

Sami Arslan (Denizli) - Denizli'deki 
gübre ve tohum dağıtımı yapan koopera
tiflerin ve Ziraat Bankasının tutumuna 
dair gündem dışı demeci 169 

— 24 . 12.. 1903 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve; bu kanuna ek ve. geçici maddeler ilâ
vesi baklanda kanun tasarısı münasebe
tiyle 375 

Sayfa 
Turgut Artaç (Kars) - Kars ili yolları

nın kış. mevsimindeki durumuna dair gün
dem di şı demeci 309 

Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) • Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşı
nın, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu ka
nunu teklifi hakkında Cumhuriyet Sena- . 
tosu Başkanlığı tezkeresi ve -Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişik liMer hak
kında Millet Meclîsi 12 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu münasebetiyle 282,291,294, 

297 

Burhanettin Aautay (tamir) - Balıkesir 
Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arka
daşının, 81.9 sayılı Devlet memurlarına 
avans suretiyle ödeme yapılmasına dair 
olan Kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu münasebetiyle 599 

— Grup Başkanvekillerhıin Mealisin 
bu yılki çalışma programı konusundaki 
ortak önergesi münasebetiyle 101 

— Meclis müstahdemlerinin fazla me
sai ücretleri hakkında gündem dışı de
meci 743 

— Sosyal Sigortalar Kurumu hakkın
da gündem dışı demeci 310 

— 24 . 12 . I9(İ3 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun basil maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Ulaştırma, Millî Eğitini, Dışişleri, Sanayii 
ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından seçilen 3 ev üyeden ku
rulu 58 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 664,665 

İhsan Ataöv (Antalya) — Ankara 
Milletvekili Cengîzhan Yorulmaz ve 17 
arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırıkka-
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Sayfa 
1e ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il ku
rulması hakkında kanun teklifi münase
betiyle 196 

— Antalya iline bağlı Kaş ilçesinin 
sağlık sorununa dair gündem dışı demeci 92 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
w 18 arkadaşının, 819 sayılı Devlet me
murlarına avans suretiyle ödeme yapılma
sına dair olan Kanunun 1 ve 5 ııei' madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanım tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu münase
betiyle 592 

— Enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, it
halât - ihracat formaliteleri ve etkileri ile 
hayat pahalılığı ve nedenlerini içine alan 
ekonomik durum hakkında bîr genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi ile Kay
seri .Milletvekili Turhan Feyıcıoğlu ve iki 
arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israT, zamlar, dış ticaret, emisyon 
hacmi, işçi dövizlerinin değerlendirilme 
şekli, teşvik tedbir im ve Hükümetin ge
nel iktisadî tutumu hakkında Anayasamı) 
^8 ııei maddesi uyarınca bir genel göriiş-
ıne jieılmasına dair önergesi, .Maraş Millet
vekili İbrahim Öztürk'iııı, Türkiye'deki is-
'sîzliğîn artış sebepleriyle önleme eareleri-
tıiıı neler olduğunu ve işsizliğin ortadan 
kaldırılabilmesi için hangi kesimlerle re
form yapılması gerektiğini tespit etmek 
;ı:nneıy)e Anayasanın 88 ııei maddesi uya
rınca bir «cm1! »öriisıne açılmasına dair 
önergesi ve İrol Milletvekili Celal Kargı-. 
lı'nııı, Türkiye'deki topyekûıı ve aydın iş-

Veli Bakirli (Manisa) - Ege bölgesin
de çekilen kömür sıkıntısına dair demeci 48 

Hilmi Balcı (Tokat) - Kay hizmetleri 
ve aksıya n yenileri hakkında gündem dışı 
demeci 46 

Hüsamettin Başer (Nevşehir) - 6785 
sayılı 1mar Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi, münasebetiyle 199,214, 

Sfiyfa 
sizliğin nedenlerini tespit etmek be bu so
runa bir çare getirmek anıaeıyle Anayasa
nın 88 ııei maddesi uyarınea bir şenel gö
rüşme açılmasına dair önergesi münasebe

t i y l e 750 

— Grup Başkan vekili erinin Meclisin 
hu yılkı çalışma programı konusundaki 
ortak önergesi münasebetiyle 99 

— Trabzon Milletvekili Ahmel Şener 
re i) arkadaşının, Türkiye Cay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi 12 numa
ralı Gerici Komisyon raporu münasebe
tiyle 2(39 

— 24 . 12 , l%:i tarih ve :i.r>9 sayılı 
Türkiye iîadyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştiril in esi 
ve bu kamına ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkımla kanun tasarısı ve İçişleri, 
Clastırma., Millî Eğitim, Dışişleri, Hanayi 
ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plan ko-
misyoııllarmdaıı seçilen 3 er üyeden ku
rulu 58 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 387 

Fuat Avcı (Denizli) - Hayat pahalılığı 
konusunda gündem dışı demeci 60 

Cevdet Aykan (Köy İşleri Bakanı) • 
Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'nın, 
köy hizmetleri ve aksıyan yönleri hakkın
da vaki gündem dışı demecine cevabı 47 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehau 
ve 18 arkadaşının, 819 sayılı Devlet me
murlarına avans suretiyle ödeme yapılma
sına dair olan Kanunun 1 ve 5 nei madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu münase
betiyle 603 

— 1-118 sayılı Finansman Kanununun 
îrnüi hükümlerinin genel nakliyata mües
sir dkhığıı ve bu sebeple hayat pahalılığı
na da tesir ettiği hususunda gündem dışı 
demeci 49 

B 
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Sayfa 
Hüsamettin Başer (Nevşehir) . Trabzon 

Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşı
nın, Türkiye Vay İsletmeleri Kurumu ha
mımı teklifi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişikliktim.' hak
kında Millet Meclisti 12 numaralı G^eicİ 
Komisyon raporu münasebetiyle 289 

— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kiminin Ka
nununun banı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışişleri, Sanayi 
ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plan ko
misyon!! arından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 58 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 619,674 

Rasim Cinisli (Erzurum) - Balıkesir 
Millet vekil i Cihat Bilgehan ve 18 arka
daşının, 819 sayılı Devlet memui'laruıa 
avans suretiyle ödeme yapılmasına dair 
olan Kamımın 1 ye 5 nei maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu münasebetiyle 594,600 

— Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan 
fjilingiroğlu'nun son beyanHarmadair gün
dem dışı demeci 61:63 

Rıza Çerçel (A. Karahisar) - 24.12.1963 
tarih ve 359 saydı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kamııııımın bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve hu kanıma ek 
ve seçici maddeler ilâvesi hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî 
Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Ma
liye, Anayasa ve Plan komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kuralıı 58 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 380,386 

665,666:667,670,676,682 

Ayhan Cilingiroğlu (Sanayi ve Tica
ret Bakanı) - Afyon Karahisar Mİlletve-

8&yfa 
Hilmi Biçer (Sinop) • Balıkesir 

Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arka
daşının, 819 sayılı Devlet memurlarına 
avans suretiyle öth\me yapılmasına dair 
olan Kanunun .1 ve 5 nei maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plan .Komisyonu rapora münasebetiyle 607 

Orhan Birgit (Ankara) - Anayasa 
Mahkemesine üye seçimi münasebetiyle 50 

Perruh Bozbeşyli (tstanlbul) — Başba
kan Nihat Erim tarafından teşkil olunan 
Bakanlar Kurulu programının görüşül
mesi münasebetiyle 496 

Ahmet Buldamh (Muğla) - Gayri Men
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Ku
rulu konusunda gündem dışı demeci 308 

— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler İlâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri, 
Ulaştırma, MiHÎ Eğitim, Dışişleri, Sanayi 
ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plan ko
misyonda rından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 58 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 316 

kili Süleyman Mutlu'nun, haşhaş ekimi 
konusunda yaptığı gündem dışı konuşma
sına cevabı 173 

Şinatsi Çolak»£lu (Gaziantep) -24.12.1963 
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler ilâvesi hakkında ka
nını tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî 
Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve Tiearet, Ma
lice, Anayasa ve Plan komisyonlarından 
upçîleıı 3 er üyeden kurulu 58 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 371,622, 

673,683 

c 
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Sayfa 
Kemal Demir (Bolu) - Başbakan Nihat 

Eıim tavafından teşkil olunan Bakanlar 
Kurulu programının görüşülmesi münase
betiyle 514 

Orhan Dengiz (uşak) - Balıkesir 
Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arka
daşının, 819 sayılı Devlet memurlarına 
avans suretiyle Ödeme yapılmasınla dair 
olan Kanunun 1 ve 5 ııci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu münasebetiyle 596 

— Başbakan Nihat Erim tarafından 
teşkil olunan Bakanlar Kurulu programı-

Mayfa 
ıııı görüşülmesi münasebetiyle 519,525 

— Elâzığ Milletvekili Samet Güldo-
ğan'a, sükûneti ihlâl ettiği gerekçesiyle iki 
ihtar cezası verilmesi münasebetiyle 525 

Musa Doğan (Kars) - Trabzon Milletve
kili Ahmet Şener ve f) arkadaşının, Türki
ye Cay İşletmeleri Kurumn kanun teklifi 
münasebetiyle 297 

Mehmet Emin Durul (Denizli) • Başba
kan Nihat Erim tarafından teşkil olunan 
Bakanlar Kumlu programının görüşül
mesi 538 

Vehbi Engiz (Kocaeli) - SEKA Mües
sesesinde çalışan işçilerle işveren arasında
ki ihtiSâfıu giderilmesi konusunda gündem 
d ışı demeci 149 

Sait Naci Ergin (Malîye Bakanı) 
(Cumhurbaşkanınca S. Üye) - Memurla
rın Personel Kanununa göre 1970 yılından 
itibaren birikmiş maaş farklarının veril
memesi konusunda gündem dışı demeci ve 
Maliye Bakanı Sait Naci Krgin'in demeci 190 

Nihat Erim (C, Senatosu Cumhurbaş
kanınca S, Üye) - Başbakan Nihat Erim 
tarafından teşldl olunan Bakanlar Kurulu 
programımı! görüşülmesi münasebetiyle 4;î4, 

— İstanbul'da Kartal Sıkıyönetim Ce
zaevinden beş tutuklunun kaçış olayına 
dair gündem dışı demeci 167 

Nuri Eroğan (İstanbul) - Anıt - Kabir'-
d.j bugün yapılan merasimde milletvekil
lerine ve senatörlere yer ayrılmadığına 
dair gündem dışı demeci 17 

— İkinci yasama yılında kurulmuş bu
lunan 20 Geçici Komisyonun, üçüncü yasa
ma yılında da görevlerine devam etmeleri 
hakkında Başkanlık sunuşu münasebe
tiyle 6:7,9 

— Parlamento - Hükümet ilişkilerin* 
dair gündem dışı demeci 75 

İlhan Ersoy (Kütahya) - 6785 sayılı 
İmar Kanununda bazı değişiklikler yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî kıyılar 
kanunu teklifi münasebetimle 199,207,208, 

215,220,225,227,231 

Turhan Feystoğlu (Kayseri) - Başba
kan Nihat Erim tarafından teşkil olunan 
Bakanlar Kurulu programının görüşülme
si münasebetiyle 508 

— Enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, it
halat - İhracat formaliteleri ve etkileri ile 
hayat pahalılığı ve nedenlerini içine alan 
ekonomik durum hakkında bir genel gö
rüşme açılmasına daiı* önergesi ile Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki 

arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf. zamlar, dış ticaret, emisyon 
hacmi, İşçi dövizlerinin değerlendirilme 
sekli, teşvik tedbirleri ve Hükümetin ge
ne! iktisadî tutumu hakkında Anayasanın 
Siü nei maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi, Maraş Millet
vekili İbrahim Öztürk'ün, Türkiye'deki iş
sizliğin artış sebepleriyle önleme çareleri
nin neler olduğunu ve işsizliğin ortadan 
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Sayfa 
kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re-

(Wm yapılması gerektiğini tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 ncî maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi ve İçel Milletvekili Celâl Kargı-

îhsan Kabadayı (Konya) - Balıkesir 
Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arka
daşının, 819 sayıilı Devlet memurlarına 
avans suretiyle ödeme yapılmasına dair 
«lan Kanunim 1 ve 5 nei maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu, münasebetiyle 591 

Ekrem Kangfftl (Sivas) - 24.12.1063 
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna, ek 

Sayfa 
h'ııııı, Türkiye'deki topyekîm ve aydın iş
sizliğin nedenlerini tespit etmek be bu so
funa bir çare getirmek amacıyle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca İMI- genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 75!) 

ninnimin bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanıma ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kainin tasarısı ve İçişleri, 
tllaştu-ma. Millî Eğitim, Dışişleri, 'Sanayi 
ve Tieaı-et, Maliye, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından seçilen ît er üyeden ku
rulu 58 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 676 

lan Gendi Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke-
shıhesap Kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu münasebetiyle 653 

— Sinop ilinin Boyabat İlçesi Hükümet 
konağı konusunda, gündem dışı demeci 96 

— 24 . 12 . 196;) tanh ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kıuıımu_ Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve Ira kanuna, ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışişleri, Sanayi 
ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plan ko-
nıisyonllarından seçilen ît er üyeden ku-
rııkı 58 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 394,662,671 

v-3 geçici maddeler ilâvesi hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî 
Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Ma
liye, Anayasa ve Plan komisyonlarından 
seçilen :! er üyeden kumlu 58 numaralı 
Geçiei Komisyon raporu münasebetiyle 342 

GıyasettinKaraca (Ersurum) -Balıkesir 
Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arka
daşının, 819 saydı Devlet memurlarına 
avans suretiyle ödeme yapılmasına dair 
olan Kanunun 1 ve 5 nei maddelerinin 

Abidin İnan Gaydalı (Bitlik) - Bitlis 
ilinin ekonomik durumu hakkında gün
dem dışı demeci 428 

H. AH Gülcan (Antalya) - Antalya'da 
vukubudan dolu ve fırtınanın meydana ge
tirdiği zarara dair gündem dışı demeci .170 

— 24 . .12 . 19GÎİ tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka-

A. Sakıp Hiçerimez (Ankara) - Maliye 
Bakanlığının Personel Kanuniyle ilgi'li son 
uygulaması ve yayınladığı bir genelgeye 
dair gündem dışı demaci 174 

Hilmi İşgüzar (Sinop) - Balıkesir 
Milletvekilli Cihat Bilgehan ve 18 arka
daşının, 819 sayılı Devlet memurlarına 
avans suretiyle ödeme yapılmasına dair 
olan Kamımın 1 ve 5 nei maddelerinin 
değişilir ilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu münasebetiyle 597 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin suıııtlduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ite Karayol-
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fiayfa 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu münasebetiyle 605 

Bahri KarakesÜi (Urfa) - 24.12.196;) 
tarih ve 350 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve İm kamum ek 
ve geçici maddeler ilâvesi hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Miilî 
Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, bin
liye, Anayasa ve Plan komisyonlarından 
seçülen 3 er üyeden kurulu 58 numaralı 
Gtçîci Komisyon raporu münasebetiyle 680 

Celâl Kargılı (İçel) - Üniversite ve yük
sek öğrenim gençliğinin soruluları hakkın
da gündem dışı demeci 147 

Kemal Kaya (Kars) - Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşı
nın, Türkiye Cay İşletmeleri Kurumu ka
mum teklifi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu llaşkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi 1.2 numaralı Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 274 

t. Eteni Kıkçoğlu (Konya) - Haşhaş 
ekiminin yasaklanması ile ilgili gündem 
dışı demeci 74 

— Hükümetin istifasının hukukî vasfı 
ve niteliği konusunda gündem dışı de
meci 261 

ilyas Kılıç (Samsun) - 24 .12 .1963 
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler" ilâvesi hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî 

Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar) -
Haşhaş ekiminin yasaklanması hakkında 
gündem dışı demeci 171 

Baha Müderrisoğlu (Konya) • 6785 sa
yılı İmar Kanununda bazı değişiklikler ya
pılması hakkında kanun tasarısı ile İstan-

Sayfa 
Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Ma
liye, Anayasa ve Plan komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 58 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 344 

M. Nuri Kodamanoğlu (Niğde) - İkinci 
yasama yılında kurulmuş bulunan 20 Ge
çici Komisyonun, üçüncü yasama yılında 
da görevlerine devam etmeleri hakkmda 
Başkanlık sunuşu 8 

— 24 . 12 . 196:1 tarih ve 359 saydı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve İm kanuna ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Ulaştırma. MiHî Eğitim, Dısigleri, Sanayi 
ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plan ko
mi syoıflarından secileri 3 er üyeden ku
rulu 58 numaralı Geç.iei Komisyon rapo
ru münasebetiyle 621 

Sal% Zeki Köseoğlu (Rize) - Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşı
nın, Türkiye Cay İşletmeleri Kurumu ka
nunu teklifi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapıdan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi 12 numaralı Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 273 

Sami Kunibaaar (Rize) - Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşı
nın, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu ka
nunu teklifi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan 'değişiklikler hak
kında Millet Meclisi 12 numaralı Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 268 

bul Milletvekili: Reşit Ülker'in, Milî kı
yılar kanunu teklifi münasebetiyle 206,215 

Sadık Tekin Miütüoğlu (Zonguldak) • 
Grup Başkanvekillerinin Meclisin bu yıl-
ki çalışma programı konusundaki ortak 
önergesi 100:101 

M 
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O 
Sayfa 

Mevlüt Ocakcıoğlu (Niğde) - Üniver
siteler Personel Kamımı konusunda gün
dem dışı demeci 97:98 

Orhan Oğuz (Eskişehir) - Avrupa 
Konseyi İnsan Haklan Konferansı izle
nimlerine dair gündem dışı demeci 45:46 

— 24 . 12 . 3İHi;-J tarih ve 359 sayıl] 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun banı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kamına ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Ulaştırma, Millî Eğitini, Dışişleri,.-Sanayi 
ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve P/an ko-
misyonüarındaıı seçilen 3 er üyeden ku-

özer ölçmen (Konya) - Parlamento
nun çeşitti milletlerarası paıiemento ku
ruluşlarında temsiline dair gündem dışı 
demeci 93 

Cevat önder (Erzurum) - Ankara Mil
letvekili Cenghdıan Yorulmaz ve 17 ar
kadaşının, Ankara illine bağdı Kırıkkale 
ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurul
ması hakkında kanun tkeliüi münasebetiy
le 193 

Kemal önder (İzmir) - Açılacak olan 
'Ege tütün piyasası hakkında gündem dı-
dı demeci 150 

Mehmet Özbay (Burdur) - Burdur zel
zelesi sonrası yapılan çalışmalara dair 
gündem dışı demeci 427 

Şinasi özdenoğlu (Ankara) - 24.12.1963 
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun bazı mad
delerimin değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
ve geçiei maddeler ilâvesi hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî 
Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Ma
liye, Anayasa ve Plan komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 58 numaralı 
Geçiei Komisyon raporu münasebetiyle 333,620, 

623,662,664,678 

Sayfa 
ruTu 58 numaralı Geçiei Komisyon rapo
ru münasebetiyle 386 

M, NehU Oktay (Siirt) - Geri kalmış. 
bölgelerin kalkınmasına dair gündem dı
şı demeci 93 

— 24 . 12 . 196;i tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışişleri, Sanayi 
ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plan ko-
misyonHarmdan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 58 numaralı Geçiei Komisyon rapo
ru münasebetiyle 328 

Turhan özgüner (İçel) - Balıkesir 
Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arka
daşının, 819 sayih Devlet memurlarına 
avans suretiyle ödeme yapılmasına dair 
olan Kanunim 1 ve 5 nei maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu münaseetiyle 603,609 

— Jandarmalar tarafından dövülen 
dört muhtar hakkında gündem dışı de
meci 65 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi 12 numa
ralı Geçiei Komisyon raporu münasebe
tiyle 269 

— TRT nin Meclis saati programına 
dair gündem dışı demeci 76 

— 24 . .12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışişleri, Sanayi 
ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plan ko-

ö 
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misyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 58 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 395,669,674,680 

ibrahim Östiirk (Mara§) - Hayat pa
halılığı konusunda gündem dışı d#meci 59 

Seyfi Öztiirk (Esk^ebir) - 24.12.1963 
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun bazı nıad-

Sa/bahftttm(Javeı ("Diyaılbater) -Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşı
nın, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu ka
nunu teklifi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapıdan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi 12 numaralı Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 278 

İsmet Sesgin (Aydın) - İkinci yasama 
yılında kurulmuş bulunan 20 Geçici Ko
misyonun, üçüncü yasama yılında da gö
revlerine devam etmeleri hakkında Baş
kanlık sunuşu münasebetiyle 5 

Ahmet Şener (TraJbsam) • 1971 yılı 
Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvel
lerde değişildik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Katma Konrâyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

Vefa Tanır (Konya) • Ankara Mil
letvekili Cengİzhan Yorulmaz ve 17 arka
daşının, Ankara iline bağlı Kırıkkale 
ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir ü ku
rulması hakkında kanun teklifi münase
betiyle 193 

Naiıae İkbal Tokgez (istanbul) - Türk 
kadınına siyasî hakların verilmesinin 37 
nei yıldönümü münasebetiyle gündem dı
şı demeci 258 

Hasan Tosyalı (Kastamonu) - 6785 sa
yılı tmar Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile Is-

Sayfa 
delerinin değiştirilmesi! ve bu kanuna ek 
ve geçigi maddeler ilâvesi hakkında ka
nun tasarısı ve içişleri, Ulaştırma,- Millî 
Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Ma
liye, Anayasa ve Plan komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 58 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 321,663, 

672,684,666,679,681 

M. Lütfi Söylemezoğüu (Gaziantep) -
6785 sayılılmar Kanununda bazı değişik
likler yapılması hakkında kanun tasarısı 
il© İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Millî kıyılar kanunu teklifi münasebetiyle 208 

Celâl Sungur (Yozgat) - Balıkesir 
Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arka
daşının, 819 saydı Devlet memurlarına 
avans suretiyle ödeme yapılmasına dair 
alan Kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu münasebetiyle 594,601 

taubul Milletvekili Reşit ÜlkerSn, Millî 
kıyılar kanunu teklifi münasebetiyle 224 

— Grup BaşkanvekiUerinin Meclisin 
bu yılki çalışma programı konusundaki 
ortak Önergesi münasebetiyle 100 

— İşsizlik ve hayat pahalılığı konula
rında gündem dışı demeci 63 

Suna Taral (AnSkara) - Balıkesir 
Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arka
daşının, 819 sayriı Devlet memurlarına 
avans suretiyle ödeme yapılmasına dair 
olan Kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu münasebetiyle 600,602 

S 

ş 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri münasebetiyle 360 

— Memurların Personel Kanununa gö
re 1970 yriından itibaren birikmiş maaş 
farklarının verilmemesi! konusunda gün
dem dışı demeei 189 
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— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 

TürMye Kadyo - Televizyon Kurumu Ka- -
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri, 
Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışişleri, Sanayi 
ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 58 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 668 

Fahri Fğrasıaoğlu (Ugâk) - 6785 sa
yılı İmar Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi münasebetiyle 214 

227,230 

— Haşhaş ekiminin önlenmesi sebebiy
le Türkiye Hükümeti ile Amerikan Hü
kümeti arasındaki görüşmelere dair gün
dem dışı demeci 57 

— İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma 
İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlı
ğının 1967 takvim yılı genel bilançosu 
hakkındaki raporun sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı teskeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporu münasebetiyle 364, 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uy
gunduk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Karayolla
rı Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu münasebetiyle 654 

— Öğretmenlerin kadro intibakları ko
nusunda gündem dışı demeci 187 

— 24 , 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka-

Sayfa 
Adil Turan (Uşak) -1327 sayılı Perso

nel Kanununda değişikliği öngören ta
sarının biran evvel Meclislere sevk 'edil
mesine dair gündem dışı demeci 77' 

Hilmi Türkmen (İçel) - Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşı
nın, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu ka
nunu teklifi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi 12 numaralı Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 27Î-

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışişleri, Sanayi 
ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 58 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 329* 

A, ihsan Ulnbahşi (Afyon Karahisar) -
Afyon ilinde düzenlenmiş bulunan haşhaş 
ekııminiaı yasaklanması konusuyle ilgili bir 
toplantı hakkında gündem dışı demeci 262.' 

A. Rıza üzuner (Trabzon) - 6785 sa
yılı İmar Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi münasebetiyle 217 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi 12 numa
ralı Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 271,27* 

u 
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Reşit Ülker (İstanbul) - 6785 sa
yılı imar Kanununda bazı değişîklükler 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Milî 
kıyılar kanunu teklifi münasebetiyle 218,222, 

227,230 

— Anayasa Mahkemesine üye seçimi 
münasebetiyle 51 

—• Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay işletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi hakkında Cumhu-

Aydın Yalçın (Ankara) - Hayat paha
lılığına dair gündem dışı demeci 94 

M. Kemal Yılmaz (Ankara) - Balıkesir 
Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arka
daşının, 819 saydı Devlet memurlarına 
avans suretiyle Ödeme yapılmasına dair 
olan Kanunun 1 ve 5 nci ntaddelerinîn 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu "münasebetiyle 596,597, 

608 
— 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka

nuna bağlı cetvellerde değişikflik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri münasebetiyle 360 

— Harcırah Kanununa ek kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plan komisyonları ra
porları münasebetiyle 363 

Mevlüt Yılmaz (Balıkesir) - 24.12.1963 
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun bazı mad-

Sayfa 
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi 12 numa
ralı (jteçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 280,282,283 

Mustafa ttstündağ (Konya) • Balıkesir 
Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arka
daşının, 819 sayriı Devlet memurlarına 
avans suretiyle ödeme yapılmasına dair 
olan Kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu münasebetiyle 606 

delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler ilâvesi hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, MİM 
Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Ma
liye, Anayasa ve Plan komisyonlarından 
seslen 3 er üyeden kurulu 58 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 393,620 

Y. Ziya Yılmaz (Adıyaman) - 24.12.1963 
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi! ve bu kanuna ek 
vo geçici maddeler ilâvesi hakkında ka
nun tasarısı ve içişleri, Ulaştırma, MiMÎ 
Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Ma
liye, Anayasa ve Plan komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 58 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 667,675 

Oengiahan Yorulmaz (Ankara) - An
kara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz ve 
17 arkadaşının, Ankara ü n e bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı île bîr il 
kurulması hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle 195 

Y 




