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BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
Başbakan Nihat Erim'ih, vaki davet 

üzerine, Fransa'ya yapacağı resmî ziyaret 
sırasında •kendilerine refakat edecek olan 
Dışişleri Bafkanı Halûk Bayülken'İn dönü
şüne kadar Dışişleri Bakanlığına Adalet 
Bakanı Prof. Suat Bitge'nkı vekillik etme
sinin uygun görülmüş okluğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/728) 

— Kaldırılan Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanlığı teşkiHâtı hakkında Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/726) 

— Vaki davet üzerine, Fransa'yı res
men ziyaret edecek olan Başbakan Nihat 

401 

401 

Sayfa 
Erîca'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 
Millî Savunma Bakanı FerM Melen'İn ve
killik etmesinin, uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/727) 401 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışişle
ri Bakanı Halûk Bayülken*e Adalet Ba
kanı Suat Bilge'nkı vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/745) 719 

— "Vazife ite yurt dışına giden Tarım 
Bakanı Orhan Dikmen'e, Orman Bakanı 
Selâhattin tnal'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/738) 478 

— Bütçeler üzerinde yapılacak konuş
maların sıaıırlandırılmasma dair grup baş
kanlıklarınım önergesi 

— Grup temsilcileriyle yapılan toplantı 
sonunda, Başkanlıkça hazırlanan 1972 yılı 
bütçe görüşmeleri pogramı 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Millet MeclÜsi Genel Kurul çalışma
larına 26 Ocak 19T2 Çarşamba günü şaha
bından 31 Ocak 1972 Pazartesi günü saat 
15,00'e kadar ara verilmesine dair grup 
başkanveİdilerîtıîh önergesi 455 

720 

719 

DEMEÇ 

— Başkanın, Türk Milletine ve sayın 
üyelere 1972 yılının mutlu ve başarılı ol-
masma dair demeci 
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GENEL GÖRÜŞM2 ÖNERGELERİ 

Sayfa 
—> Antalya Milletvekili ihsan Ataov' 

ün, enflâsyon telılî'kesi ve tedbirleri',, itha
lât - ihracat, formaliteleri ve etkileri ile ha
yat pahalılığı ve nedenlerini içine alaıı eko
nomik durum hakkında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi ile Kayseri Millet
vekili Turhan Feyzioğdu ve iki arkadaşının; 
hayat pahalılığı, yatırımlar, işsizlik, israf, 
zamlar, dış ticaret, emisyon hacmi, işçi dö
vizlerinin değerlendirilme şekli, teşvik ted
birleri ~vc Hükümetin genel iktisadî -tutumu 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/38, 8/39) 179 

Sayfa 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nııı, 

Kültür Bakanlığınım yeniden kuralması 
hakkındaki görüş ve esasları tespit etmek 
amacıyle, Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/41) 178 

— İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift Öğne» 
tim» sisteminin uygulanması için gerekli 
tedbir ve çareleri tespit etmek maksadıyla 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
gen<el görülme yapılmasına dair öner
gesi (8/42) 656 

KANUNIAR 

No. Cilt Sayfa 
1509 — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş 

ve görevleri hakkında Kanun 4 560 
13 35 

15 42: 
43,304:230 

17 215: 
245,698 
18 25: 

56,70:97,112:122,131:166,182:183,186:19i, 
195,196 =197,205,222,223 =224,228,232,237 = 

240 

1510 — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretM cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Kanun 19 448 

30 52, 
58 =59,98,107:108,116,149,158:161 

1511 — Harcırah Kanununa ek Kanun 18 612 
19 307: 
363:364 

1512 — Noterlik Kanunu 1 403 
4 731 

15 232 
18 185, 

221 =222,456 =506,510 =530,531,532,537,553, 
569:572 

1613 — Karayolları G-enel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

No. Cilt Sayfa 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 19 587: 

588 
20 113, 

240 =241,299,304 :305,322,351,366 =369, 
383,427,428:431 

1514 — Devlet iSu İşleri Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa. 
'bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 19 588 

20 113, 
241 =242,299,306 =307,322,352,368 =369, 

383,427,432:435 
1515 — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 19 303 

20 113, 
342 =243,299,308 =309,322,352,370: 

371,383,427,436:439 
1516 — İstanbul Boğaz Köprüsü ve çev

re yolu projesi sahasındaki gece
konduların tasfiyesi hakkında Ka
nun 8 659 

13 35 
14 26: 

28 
18 15 
20 471, 
556:557 
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No. Cilt Sayfa 
1517 _ 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sa

yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
123 neü maddesinin tadili hak
kında Kanun 11-1 922: 

923 
13 31 

16 370, 
684=706 
185,197 

18 377, 
737,758:770 

20 471, 
557669 

1518 — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge- _ 
nel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Karnininim bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 20 8, 

377,481:482,516,52i :522,556,583,593:5&6 

1519 — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 19 587 

20 377, 
482:483,516,523:524,555:556,583,597:600 

1520 — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması 
katkında Kanun 19 587 

20 377, 
483 =484,516,525 =526,556,583,601:604 

1521 — Ege Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde de-

No. Cilt Sayfa 
ğişiklik yapılması hakkında Ka
nun 19 587 

20 377, 
484,516,527:528,556,583,605:608 

1522 — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 19 587 

20 458, 
484 =485,516,529 =530,556,583,609: 

611,628,660,690:698 

1523 — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe (Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 19 587 

20 463, 
485 =486,516,531 =532,556,583,612 =615,628, 

660,694:697 
1524 — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l),.(A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılmadı hakkında Ka
nun 20 3, 

463,486:487,516,533:534,556,583,616: 
617,728,660,698:701 

152Ö — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması • 
hakkında Kanun 19 587 

20 463, 
487 =489,516,035 =536,556,583,618: 

619,628,660,702:705 
1526 — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun. 20 627, 

721=7.22,757,758:759,765,801,805 :Ö08 
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KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

Sayfa 
— Afyon Milletvekili Hamdi Hamam-

cıoğlu'nun, 1318 sayıh Emlâk Alım 
Vergisi Kanununa bazı fıkralar eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin Geçici 
Komisyonda görüşülmesi (2/473, 3/733) 453 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin, 1837 sayıh 
Bina Vergisi Kanununda değişiklik ya
pılmasına ve 206 sayıh Kanunıun 3 ncü 
ve geçici 2 nci maddelerinin kaldırılması
na dair 2 . 7 . 1964 tarihli ve 491 sayılı 
Kanuna ek iki madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin, 59 numaralı 
Geçici Komisyonda görüşülmesi. (2/291, 
3/739) 479 

— Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 864 sayıh Kanunla değişik 6 ncı 
maddesinin (d) fıkrasının ^e bu Kanu
na eklemen «ek, 5, 6 ve 8 ncı maddelerin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir maddey
le bir geçici madde -eklenmesi hakkındaki' 
kanun tasarısının havale olunduğu komis
yonlardan seçilecek bir geçici komisyon
da görüşülmesi (1/607, 4/256) 555 

— Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 
Kayseri, Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşının 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa bazı maddeler . eklen
mesine dair olan kanun teklifi ile An
kara Milletvekili Osman ıSoğukpmar ve 
30 arkadaşının aynı mahiyetteki kanun 
tekliflerinin bir Geçici Komisyonda görüşül
mesi (2/598, 2/597, 3/716) 7 

— Giresun Milletvekili' Hidayet İpek'-
in, 2197 sayılı Kanunun 8 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılması ve Şebinka
rahisar'ın tekrar il haline getirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin, 54 numaralı Ge
çici Komisyonda görüşülmesi. (2/602, 
3/740) 479 

— Kayseri Milletvekilli Enver Turgut 
ve 6 arkadaşının, 1318 sayılı Emlâk 
Alım Vergisi Kanununa 2 fıkra eklen-

8ayfa 
mesi hakkındaki kanun tekliflerinin Ge
çici Komisyonda görüşülmesi (2/486, 
3/732) 454 

— Kimsesiz çocukları, yardıma muh
taç ihtiyar ve sakatları Devlet himayesi
ne almayı öngören Sosyal Hizmetler Ku
rumu kanun teklifinin Geçici Komis
yonda görüşülmesi. {2/604, 3/723) 322 

— Maliye Bakam Sait Naci Ergin'in, 
Malî Denge kanunu tasarısının, evvelce 
teşkil olunan Geçici Komisyonda görü
şülmesi (1/585, 4/247) 7 

— Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nunu tasarısının, havale edildiği ko
misyonlardan seçilecek üçer üyeden ku
rulu geçici bir komisyonda görüşül
mesi. (1/582, 4/255) 555 

— 13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905, 906 
sayıh kanunlarda1 değişiklik yapılması 
ve 4 Haziran 1972 Pazar gürü yapılacak 
belediye meclis üyeleri, belediye baş
kanları, il genel meclis üyeleri, koy 
muhtar ve ihtiyar meclis üyeleri ile ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri se
çimlerinin ertelenmesi hakkında ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu 
komisyonlardan beşen üye alınmak su
retiyle teşkil edilecek bir geçici komis
yonda görüşülmesi. (1/601, 4/258) 655 

— Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği kanun tasarısının ha
vale olunduğu Ticaret, Adalet, Turizm 
ve Tanıtma ve Plan komisyonlarından se
çilecek 4 er üyeden teşkil olunacak 
bîr geçici komisyonda görüşülmesi. 
(1/604, 4/254) 479 

— Türkiye Çimento Sanayii Anonim 
Ortaklığı kuruluş kanun tasarısının, ev
velce kurulmuş bulunan 39 No. lu Geçici 
Komisyonda görüşülmesi. (1/478, 3/731) 402 

— Türkiye Demir ve Çelik İşletme
leri kuruluş kanunu tasarısının evvelce 
kurulmuş olan 39 No. İn Geçici Komis
yonda görüşülmesi. (1/477, 3/730) 402 



- 7 — 

— Yeni Toprak ve Tarım Reformu 
kanunu tasarısının, 55 numaralı Geçici 
Komisyonda görüşülmesi. (1/609, 4/257) 

— Zonguldak Milletvekili Cahit Ka-
rakaş'ın, 1318 sayılı Finansman Kanunu 

Sayfa 

549 

Sayfa 
ile tadil edilen 18 . 2 . 1963 tarih ve 198 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifinin, 59 numaralı 
Geçici Komisyonda görüşülmesi. (2/472, 
4/259) 720 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ 

— Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk deniz ticaretinin ve tica
ret filosunun geliştirilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması maksadıyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınea bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/96) 657 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk basım ve mensuplarının sorunla
rını tespit etmek ve bu sorunlara çözüm 
yolları bulmak amacıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/81) 178 

ÖNERGELER 

— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, çiftçi mallarının ko
runması hakkındaki kanun tekliflerinin 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/171, 4/252) 403 

— Bütçeler üzerinde yapılacak ko
nuşmaların gmırîandınGmasına dair grup 
bagkanhklarının önergesi, 720 

— Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 864 sayılı Kanunla değişik 6 ncı 
maddesinin (d) fıkrasının ve bu Kanu
na eklenecek, 5, 6 ve 8 nei maddelerin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir maddeyle 
bir geçici madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının havale olunduğuz ko
misyonlardan seçilecek bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair Çalışma Ba
kanı Ali Hıza Uzuner'in önergesi (1/607, 
4/256) 555 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
31 nei maddesinin yürürlükten kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifinin, Genel 
Kurul gündemine alınmasına dair Öner
gesi. (2/386, 4/253) 403 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifinin, İçtüzü

ğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurul gündemine ailınmasma dair öner
gesi. (2/215, 4/251) . 319 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
özel hastanelerini devletleştirilmesi hak
kındaki kanun tekliflerinin içtüzüğün 
36 ncı m i d e s i gereğince Genel Kurul 
gündemine alınmasına dair önergesi. 
(2/400, 4/250) 320 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
T. B. M. M. üyeliği ila bağdaşmayan 
işler hakkında (2/401) esas sayılı kanun1 

teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine 
göre gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/401, 4/248) 115 

— Maliye Bakanı iSait Naci Ergin'in, 
Malî Denge kanunu tasarısının, evvelce 
teşkil olunan geçici komisyonda görüşül
mesine dair Önergesi, (1/585, 4/247) 7 

— Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının 
korunması hakkında kanun teklifi ve 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun Önergesi. (2/171) 543 

— Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nunu tasarısının, havale edildiği ko
misyonlardan seçilecek üçer üyeden ku
rulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin'in önergesi (l/582, 4/255) 555 
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Sayfrt 
— Millet M'eelİsi Genel Kurul çalış

malarına 26 Oeak 1972 Çarşamba günü 
sabahından 31 Ocak 1972 Pazartesi günü 
saat 15,00'e kadar ara verilmesine dair 
grup başkanvekillerinkı önergesi. 455 

— 13 . 7 . 1967 güm ve 904, 905, 906 
sayılı kanunlarda1 değişiklik yapılması 
ve 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak 
belediye meclis üyeleri, belediye baş
kanları, il genel meclis üyeleri, koy 
muhtar ve ihtiyar meclis üyeleri ile ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri se
çimlerinin ertelenmesi hakkında ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu 
komisyonlardan beşer üye alınmak su
retiyle teşkil edilecek bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair Devlet Ba
kanı Doğan Kitaplı'ııın, önergesi. (1/601, 
4/258) 655 

— Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği kanun tasarısının ha
vale olunduğu Ticaret, Adalet, Turizm 
ve Tanıtma ve Plan komisyonlarından se-

Adalet Komisyonu raporları 

— Adıyaman MflİetveMLi M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Oeza Kanununun 426 ncı 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
hakkında (2/456) 544 

— Artvin İlinin Şavşat ilçesinin mer
keze bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 
S nci cilt ve 146 sayfasında kayıtlı, Meh-
•metoğlu, Güneş'ten doğma, 4.2.1944 do
ğumlu Alim Gümıüş'ün ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair (3/53) 463 

— Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fa-
kılı Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesin
de nüfusa kayıtlı Döndü Şahin'den doğ
ma, Mehmet Ali oğlu, 2.1.1950 doğumlu 
Sırcalı köyünde oturur Hüseyin Şahin'in 
Ölüm eazasma çarptırılması hakkında 
(3/290) 463 

'— Burdur Milletvekili Metanet özbey' 
in, eşinden beş sene ayrı kalan karı, ko
canın ayrılması hakkında kanun töklifine 
dair. (2/423) 543 

Sayfa 
çilecek 4 er üyeden teşkil olunacak 
bir geçici komisyonda görüşülmesine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yıl
maz Akçal'ın Önergesi. (1/604, 4/254) 479 

— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'-
ın, Şemdinli - Yüksekova karayolunun ya
pımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilme
sine' dair önergesi. (4/249) (6/215, 
7/828) 177 

— Yeni Toprak ve Tarım Reformu ka
nunu tasarısının, 55 numaralı Geçici Ko
misyona havale edilmesine dair Devlet Ba
kanı ilhan Öztrak'ın, Önergesi (1/609), 
4/257) 549: 

— Zonguldak Milletvekili Cahit Ka-
rakaş'm, 1318 sayılı Knansman Kanunu, 
ile tâdil edilen 18 . 2 . 1963 tarih ve 198 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifinin, 59 numaralı Ge
çici Komisyona havale edilmesine dair 
önergesi (2/472, 4/259) 720 

— Burdur Milletvekili Mehoıet Ozbey' 
İn, Türk Ceza Kanununun 455 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (.(2/112) 543 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm 
cezasıyle cezalandırılmaları hakkında ka
nun teklifine dair (2/427) 543 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Eifat öztürkçine'nin Türk Kanunu Me
denisin™ 485 nei maddesinin' değiştiril
mesi hakkında kanun teklifine dair (2/9) 

543 
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Arsîan Bora'nm, Tüfk Ceza Kanununun 
480 nci maddesine son fıkra olarak bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/155) 544 

— Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlek-
pınar köyü hane 1, eilt 5, sayfa l'de nü
fusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma, 22.1.1937 doğumlu Mehmet Yama 

ILAE 



Sayfa 
ile aynı nüfusa kayıtlı Emin Kızı, Fatma' 
dan doğma, 1928 doğumlu Zehra Yama' 
nın ölüm cezalarına çarptırılmaları hak
kında (3/43) 463 

— Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında 'kanun tasarısına 
dair (1/113) 543 

— Hukuk usulüne dair Sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/340) 49,405 

480,517,555,585,588 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında 'kanun teklifine dair (2/388) 544 

— İstanbul İlinin iSarıyer ilçesi, Bü-
yükdere Dedekorkut Sokak, hane 313, eilt 
37 ve sayfa l l l 'de nüfusa kayıtlı, Saffet-
oğlu' Havva'dan doğma, 8.6.1943 do
ğumlu ıSelâmi Kodal'm, Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/49) 464 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinan 
kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/284) 543 

— Kastamonu iline bağlı Daday İl
çesinin Uyukören köyü hane 9, eilt 5 
ve sayfa 391 numarasında nüfusa kayıtlı 
Mehtnetoğlu, Necibeden doğma, 15.3.1943 
doğumlu Hüseyin lörenHn ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/48) 463 

— -Kastamonu iline bağlı Devrekani il
çesinin Oontay 'köyü, hane 4, eilt 23, sayfa 
11 do nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikri-
ye'den doğma, 4 . 3 , 1944 doğumlu Sü
leyman Çelik'în ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/489) 464 

— Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'üıı, 44 sayılı Anayasa mahkemesinin 
îkuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki 
Kanunun 38 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/489) 543 

Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
danlı'mn, Türk Ceza Kanununun değişik 
449 ncu maddesinin 2 nci bendinin tadili 
hakkında kanun teklifi hakkında (2/449) 543 

Sayfa 
— Nevşehir Milletvekili Esat Kırat-

oğlu ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğ-
lu Hatice'den doğma 1339 doğumlu Nev
şehir Yenimahalle 10 hanede kayıtlı Mus
tafa Panmaksız'm affı hakkında kanun 
teklifi hakkında (2/196) 543 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 19 arkadaşının, Devlet memurları
nın disiplin cezalarının affına dair kanun 
teklifi hakkında (2/135) 543 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetnı 
dite Romanya ıSosyaıîist Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında imzalanmış bulunan ihu-
kukî ve cezai isterde adlî yardım sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/345) 49,405,480,519,555,589 

— Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, eilt 35, sayfa 73'te ka
yıtlı, Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 do
ğumlu Abidin Demirbağ'm Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/417) 464 

(Bütçe Karına Komisyon raporları 
— Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 

kanunu 'tasarısı ve (Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair (1/555) 763 

— .(Beden Terbiyesi G-eneÜ Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair (1/556) 763 

— 1971 yılı Bütçe 'Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair (1/595) 627,721,758, 

765,805 
— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair (1/572) 113,242:308: 

322,370,383,436 
— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
•kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair (1/577) 463,487,535: 

556,618,628,702 
— 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair (1/554) 763 



Sayfa 
— Devlet Haiva Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kaimim 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa daiT (1/557) 764 

— Devlet :Su İsteri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa* 
rısı ve Bütçe Kanma Komisyonu raporuna 
dair (1/581) 322,368,383,432 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü! 
1972 yılı Bütçe 'kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair (1/558) 763 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağh 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kamın tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair (1/584) 405,481,521, 

555,593 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1972 yılı Bütç« kanunu tasarısı vö 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
(1/559) 764 

— Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair (1/579) 405, 

484,527,556,605 
— Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka

nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair (1/560) 763 

— Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa 'bağlı (B) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair (1/574) 405,483,525,556,60i 

— Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair (1/561) 763 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yıüı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
(1/562) 764 

— İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi" 
leri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair (1/565) 763 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 

Sayfa 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair; 
(1/578) 458,484,529,566,609,628,696 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma' 
Komisyonu raporuna dair (1/564) 763 

— İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa 'bağlı cetvellerde değişiklik: 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair (1/576) 405, 

482,523,555,597 
— İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Büt

çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile İstanbul Üniversitesi 
1972 yılı Bütçe kamımı tasarısında yapılan 
değişikliğe daiT (1/563) 763 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1971' 
yılı Bütçe Kanununa, bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarım1 

ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair1 

(1/580) 113,240,322,304,366,383,428 
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 

yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair (1/566) 763 

— Millet Meclisi îdare AmiHerinin, 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) işarctM cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair (2/601) 4-63,486: 

533:556,616,628,698 
— Mület Meclîsi îdare Amirlerinin 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tekffl ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair (2/595) 52,58:107 =116,158 

— Orman Genel Müdürlüğü 1972 Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair (1/567) 734 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair (1/570) 764 

~ Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Ka,rma Komisyonu raporuna dair1 

(1/5T5) 463,485,556,612:628,694 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yıb 

Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karnıa Ko
misyonu raporuna dair (1/568) 764 



_~u _ 
Sayfa 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı' 
Bütçe kamunu tasarısı ve Bütçe Karana Ko-
mfoyonu raporuna dair (1/569) 763 

Dış Ekonomik ilişkiler Komisyonu Raporu 

• — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergiden Kanununun bazı maddelerin
de değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/517) 53:99 

Dışişleri Komisyonu Raporları 

— Hukuk usulüne dair Sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/340) 49,405,480,517, 

555,585 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle 

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanmış bulunan hukukî ve 
cezaî işlerde adlî yardım Sözleşmesinin 
onaylanmasamın uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında (1/345) 49,405,480, 

519,555.r>89.592 
Enerji ve Tabii KaynaMar Komisyonu Baporu 
— 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi

der Vergileri Kanununun bazı maddelerin
de değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/517) 53,99 

Geçici Komisyon Raporları 

— Ankara Milletvekili Cengtehan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşını Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesine (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun tekiline dair 
(2/561) 471 

— Aıı'kara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 60 neı maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifine 
dair (2/513) 59,109,116,154 

—. Bazı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir dep
rem fonu hesabında toplanmasına dair ka
nun tasarısı hakkında 150,323,374,383,444 

— Bursa Milletvekili Kasım önadını' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bazı maddelerine fıkralar eklenme
sine dair kanun teklifi haıkkmda (2/15) 150 

Sayfa 
— Bursa Milletvekili Kasım önadını' 

m, çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi
ne dair (2/14) 150,331,406 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si M. Halûk Berkol ve istanbul Milletveki
li Orhan Cemal Fersoy'un, Ekspres yollar 
ve İstanbul çevre yolu projesi sahasındaki 
geeekondulaıan tasfiyesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/385) 471,556 

— Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrarc Ak-
soley ve 10 arkadaşının, hastaların memle
ket içinde bula,madıklan ilâçları dış mem
leketlerden getirmeleri ve dış memleketler
den getirtecekleri ilâçlar için yapılacak iş
lemler hakkında ve Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 474 sa
yılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin 87.11 tarife No. lu 'bölümünün de
ğiştirilmesi hakkmda kanun tekliflerine 
dair (1/155, 2/43, 2/210) 150,495,801 

— İstanbul Milletvekili Mustafa Fcvzî 
Güngör İle Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rİfat Öztürkçine'nîın Toptancı halle
ri kanun tekliflerine dair (2/2*21, 2/173) 150 

— Malî Denge Vergiisİ kanunu tasarısı
na dair (1/585) 764 

— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ka
nun teklifine dair (2/194) 150,496,569,740,771 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünleri
nin taban fiyatlarının saptanması ve Sânı 
hakkında ve Antalya Milletvekili İhsan. 
Ataöv'ün, taban fiyat kanunu tekliflerine 
dair (2/535, 2/543) 150 

— Niğde Milletvekili Mcvlüt Oeakçıoğ-
lu ile Avnİ' Kavurmacı o ğtlu'nun, Niğde iline 
bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden 'bir il ve dört ilçe kurulması hak
kmda kanun teklifine dair (2/573) 544 

— Nüfus kanunu tasarısına dair (3/93) 122: 
150,179,335:240,300 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Ka
nununun 74 «cü maddesinin yeniden düzen
lenmesine dair kanun teklifine dair (2/540) 122, 

322,406,771 
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Sayfa 

— Toprak Reformu Öntedbirler Kanunu 
tasarısına dair (1/531) 544 

— 3339 sayılı Kanunun yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair kanun tasarısına da
ir (1/528) 8,44,53,103 

— 29 . 7 . 1970 tarilh VB 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanunumun bazı maddelerinin 
kaldırıl'ması, -değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenmesi hakkında kamın 
tasansıoıa dair (1/546) 715 

— '24 . 12 . 1963 tarilh ve 359 sayılı Tür
kiye - Radyo - Televizyon: Kurumu Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi! ve 
bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/537) 9,41, 

65,98,116:244,322,372,383,440 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Raporu 

— 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun bazı maddelerin
de değişiklik yapılması hakkında karnın ta
sarısına dair (1/517) 39,99 

İçişleri Komisyonu Raporları 

— Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısına, dair 
(1/113) 543 

— Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür* 
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, Maraş iliniin admm Kahraman Ma
raş alarak değiştirimıefcirne dair kanun tek
lifleri hakkında (2/162, 2/163) 151 

— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu- -
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı hakkında (1/231) 627 

— Uşak Milletvekili M. Fahri üğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı ti İdaresi Kanunu
nun 8 nci maddesinin (ıA) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/224) 544 

Karma Komisyon Raporu 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 
sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 
3 ncü fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra 

Sayfa 
eklenmesi ile İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 «ayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 123 neÜ madde
sinin değiştirilmesine dair 'kanım teklifi
nin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen' 
vo Millet Meclisince benimsenmeyen mad
deleri hakkında (2/496, 2/323) 471,557 

Maliye Komisyonu Raporu 

— 13 , 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun bazı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/517) 53,99 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporları 

— T. B, M. M. Saymanlığının Haziran, 
Temmuz, Ağustos 1971 aylan hesabına dair 
(5/18) 167,243 

— T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, 
Ekim, Kasım 1971 ayları hesabına dair1 

(5/19) 167,243 

Millî Eğitim Komisyonu Raporları 

— Erzurum Milletvekili Cevat Önder vo 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve 
Atatürk Ünüversiltesmde kurulacak Tekno
loji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Ya
yım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiş
tirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi hakkında' 
kanun teklifine dair (2/54) 723 

— Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun 
8 neî maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/224) 544 

MiDî Savunma Komisyonu Raporları 

— 1076 sayılı Yedek sdbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna 
geçici bir madde ile 1076 sayılı Kanunum1 

97 sayıih Kanumla değişik 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun taşanları 
hakkında (1/27, 1/248) 543 

— Cumhuriyet Senatosu İstaribul Üye
si Mebrure Aksoley"in, 1076 sayılı İhtiyat 



- 1 3 — 

Sayfa 
Zabiti ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 8 nci maddesinin (E) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanım teklifi hakkında 
(2/281) 544 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, ellerinde sağdık mua
yene £Üşi 'bulunmayan İstiklâl Madalyalı 
muharip gazilerle diğer bütün muharip 
gazilere Millî Savunma Bakanlığınca sağ
lık muayene fişi verilmesi hakkında kamını 
teklifine dair (2/301) 544 

Orman Komisyonu Raporu 

— Orman Bakanlığı kuruluş ve görev
leri halkkmda kanun tasarısına dair (1/511) 151 

Plan Komisyonu Raporları 

— Erzurum Milletvekilli Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Ata
türk Üniversitesinde kurulacak Teknoloji 
ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Ens
titüsü İle Kürk Hayvanları Yetiştirme vo 
Yayını Çiftliği İşletmesi hakkında kanun' 
teklifine dair (2/54) 723 

— 13 . 7 .1956 tarlıE ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun bazı maddelerin
de değişiklik yapılmak hakkında kanun ta
sarısına dair (1/517) 53,99 

— Orman Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısına dair (1/511) 151 

SAYIN ÜYELER] 

izinler 

— Adıyaman Milletvekili Mehmet Zeki' 
Adıyaman, 34 gün, hastalığına binaen, 
6 . 12 . 1971 tariîıilnden itibaren (3/719) 114 

— Ankara Milletvekili Kemal Ataman, 
15 gün, hastalığına binaen, 15 . 12 . 1971 ta
rihinden itibaren (3/713)' 114 

— Ankara MüHefcvekili Osman Soğukpı-
nar, 10 gün, mazeretin* binaen, 5 , 1 . 1972 
tarihinden itibaren (3/713) 114 

— Antalya Milletvekili Süleyman Oİ1-
oğlu, 25 gün, hastalığına binaen, 13.12.1971 
talihinden itibaren (3/713) 114 

Sayfa 
— 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
vo bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/573) 464,489, 

537,556,620,628,706 

Sanayi w Ticaret Komisyonu Raporu 

— 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/573) 464,489, 

537 

Ticaret Komisyonu Raporu 
— 7470 sayılı T. C. Turam Bankası Ka

nununun :bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/573) 464,489,537 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
— 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kâ  

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/573) 464,556, 

620,628,706 

Ulaştırma Komisyonu Raporu 
— 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6S02 sayılı Gi

der Yergileri Kanununun bazı maddelerin: 
de değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sansma dair (1/517) 8,42 

— Binigöl Milletvekili Sıddık Aydar, 25 
gün, mazeretine binaen, 5 . 1 . 1972 tarihin
den itfi>aren (3/729) 401 

— Kars Milletvekili İsmail Hakkı Ala
ca, 10 gün, mazeretine binaen, 14.12.1971 
tari-hinden itibaren (3/713) 114 

— Muş MilletveldiH Kasını Emre, 20 
gün, mazeretine binaen, 24 . 1 . 1972 tari
hinden itibaren (3/729)' 401 

— Tekirdağ Milletvekili Mustafa Sabri 
Sözeri, 9 ay 4 gün, hastalığına binaen, 
27 , 5 . 1971 tarihinden itibaren (3/719) 114 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova, 
25 gün, mazeretine binaen, 17 .1.1972 tari
hinden itibaren (3/724) 401 

E İLGİLİ İŞLER 
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— Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 20 
gün, mazeretine binaen 10 . 1 . 1972 tari
hinden itibaren (3/729) 401 

Ödenekler 
— Hastalığr sebebiyle bir toplantı yılı 

idinde 2 aydan fazla izin alan Tekirdağ Mil
letvekili Mustafa Sabri SözerFyc ödeneği-
nİn verilmesi (3/721) 114 

Yasama dokunulmazlıkları 
— Aydın Milletvekilli Mehmet Çclik'm 

yasama dokunulmazlığı (3/735) 458 

Sayfa 
— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-

han'm yasama dokunulmazlığı (3/736) 458 
— Samsun Milletvekili Kamran Evli* 

yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/741) 542 
— Samsun Milletvekilli Nafiz Yavuz 

Kurt'un yasama dokunulmazlığı (3/742) 543 
— Tekirdağ Milletvekilli Yılmaz Alpas

lan'ın, yasama dokunulmazlığı 478 

— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'uri 
yasama dokunulmazlığı (3/734) 458 

SOBÜLAE VE OEVAPLAE 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

Başbakandan 
— İstanbul Milletvekili Turgut Top&l-

oğlu'nun, Malîye Baltanı Sait Naci Ergin' 
in; ne zamana kadar görevde kalacağına 
dair (6/320) 462 

Bayındırlık Bakanından 
— Sînop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 

Şemdıi'nli - Yüksekova karayolunun yapımı
na dair (4/249) (6/215, 7/82S) 177 

Millet Meclûi Başkanından 
— Millî Saraylara görevli olarak gön

derilen Mîllet Meclisi memuruna, dair, 
(6/218) 469 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanından 

— İzmir Milletvekilli Münir Daldal'ın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın 
yurda dönmeleri için ne gibi çalışmalar 
yapıldığına dair- (6/219) 462 

Sanayi ve Ticaret Bakanından 

— İçel MiBetive'ldli Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar it
halât ve ihracatımızın, demiryolu, gemile
rimiz ve ya'bancı bandıralı gemilerle taşı
nan miktarlarına, dair (7/897) 542 

B) YAZILI SORULAR 

Adalet Bakanından 
—içel Miiltlletvekffî Celâl Kargıh'nm, 

1968 yılımdan ıbu yana gençlik olaylairında 
öMürüîl'en geriçjle în kaDUler'üne idair 
(7/814) 49 

— îçel MilletlvekİİM Gelâl Kargıh*Mn, 
Cumhuriyettin ilânımdan bugüne tadar 
veriletil, infaz lödjieaı ve affetdîilejt idam) 
«eaaıllarank dfadr (7/860) 453 

— Kayseri Miflfl'etvjefeiH nayret/fe Na-
kiboğlu'tıun 1965 - 1970 yıllan larasmda 
komünizm propaıgandıası yapmıa .grarekçe-
slyJe top'Mvlan ksitap ve haklarında rda-
va açılan kuruluş, demek ve şahısların, 
adedine dıaüır som önergesi ve Adalet Sa
unanı Suat Bffllgie'nlm yazılı cevabı (7/658) 661 

Başbakandan 

— Afyon MİHletvekin Süleyman Mult-
lıı'ımn, tstaaıb-ııl. Veteriner Bakiiltesfaı&n: 
nereyıe kuruüıacağrai'a dair soru Önergesi 
ve Başbakan N'ihaıt Eir&mün yazıiı eembı 
(7/690) 663 

— Amasya Milletvekilli Yavuz Acar'ın, 
Maliye teakanüığı île Devlet Planfltaıma T«<ş-
kilâtı parsornıelîin'iin durumuna dair (7/844) 452 

— Bursa Millet ve'kül i Ertuğrul Mıat'ı», 
Personel Kjamıım uygulaıtruısînd'an doğam 
aksa'ldlkCtann ne zaman giderıÜeöeğİ ile 
torba kadrolarını ne şekilde dağıtılacağı
na daür (7/808) 48 
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— Bmrsa 'MiıMtetTOİdİlH Mehmet Turgut'
un, Fransız vatandaşlarıma gönderdik
leri mektup üzerime Başbakanın, vermiş 
olduğu cevaba dair (7/875) 469 

— Çanakffcaie Milletvekili Mustafa 
Çatokoğlu'nium, Çanıaikkale Vlaîleks Blab-
Mkasmıd-a sıtok edilen çimerıltoya dair 
soru önergesi ve Başbalkan NShat Bnfan'in 
yazılı eevabı (7/633) • "200 

— Çorum Milletvekili Cahit Ayguı'm, 
' özel okul yatırım indSrimtadan yararla
nan şatolara ve bu yolla HezSneukı uğ
radığı vergi ziyama »dair soru ömergesii 
ve 'Başbakan "Nihat Brim'in yBîzıh ceva
bı (7/658) , 392 

— tçel İÜMietveklM Oelâl Kaırgüı'nııı, 
~îbamika31ainn 1971 yıla üçünde dağıttıklara ıükj 

raımlrye ve yaptıkları refkjâm masrafları
na dair (7/873) 462 

— içel MileVefeffi Celâl Kaa-gılıta-ın, 
1971 içfahdıe Devlet daıiırelerînıden. 5ş taile-
'bânıde 'bufarra'nı ümfiverdîtie ve yüBöselk ökuâ! 
mezunu gençüterin miktarına daiir (7/811) 48 

— içel MMettvıeMlÜ Celâl Kaırgıktajıaı, 
fouigüıılkiü Meme tempotsuyflle dı§ ve &ç barç-
larımaızıa kaç yıMa üdaneceğıine dair 
(7/906) 713 

— İçel JiCüBteftvî&fcîila Celâl Kargılıtan, 
Chırahurtilyeröin ilâmından bugüne ikadıar, 
hantgâ dıevfbtlerden nie rofük-ttar yandım Hİton-
dığma ıdlalr (7/850) 452 

— içel M]ffl'eH™ekîK' Celâl Kiargiih'ıum, 
Cuınuhuıriiyetin SEnından bugüne fcaldaır 
batiği devletlerle anJIaşma yapıldığınla 
dair (7/854) ' 452 

— içel MMletveMli Oellâl KJaırgtU'nın, 
Cumıhuımyetân Mlânnudan bugüne (kadar 
Bftınaoediaen ınmdenJierjlınazieı daîır (7/881) 470 

— İçel IMBIlöbvie'kTnii "Celâl Klamgılı'nan, 
CumJıu î̂yıertfin filâmındatti •bugüinfö fcudar 
Kmlieıfc bakanlık görevninde Ibuluuıd.'uıkılıa-
rına Idafr (7/849) 452 

— içel ıMHflletvekili Celâl Katngilı'nan, 
Ctofflhuıriiyetım ülânındam bugünıe kaıdar 
üîkeınılizâa üs ve tesis kuman derflıetlıerıe dakı 
(7/853) 452 

Sayfa 
— İçel MJiM«ıtv.etoîiJi Ce'Iâl Katrgrlı'nım, 

Cumıhuırlyetin âlânındım bugünle kadar 
iilkıemıjiai Ziyaret eden Davlıet Başkanlar 
İle Devlet Ba^kjand'arHiıısııı ve Başbakan.-
3arumızın dış ülkelere kaç dıefa gittfikle-
riinie dıaar (7/851) 454 

— içel MMıatvekJİSi1 Celal Kargıh'nan, 
Devlet banfloafllarmGa taçılmış olup öden-
ımeyien kredilere dai*r (7/822) 49 

—, içel MjÜlettvieMGâ CöTâl Eaıngıü'nan, 
Devletin yüksek kad«meferinde görev yap
mış -kişilerin, yurt dışında ücmet karşûı^ 
ğımdla çalışlürfîmalaruMn. engellenımıesilnfin 
düşünİÖip düşünüHmiedtğinıe daâr soru 
"İnergesıi ve Başbakan 'Nihat ErinıMn yıa* 
:ıla «mobı (7/795) 679 

— içel tfUkttaeltffi Cel'âl Kapgılı'nou, 
gıeoeteanduil'aırm onlenım'esti için ine gdıbâ fced-
b&rier alımdığıiKa ıdıadr (7/837) 451 

— içel MffietveteSM Celâl Kargılı'ımn, 
hayat patoaMığııun artış nedenlerime ve 
bu aırtışı önlemek nuaiksadııyle («Devlet sa
tış, alış pazarları» kurulup kurulmayaca
ğına Idair soru öıuemgesiı ve Başlbafcan Nibat 
Brîmfin yaolllı cfeMalbı (7/669) 205 

— içel JVDffietvekîH CelâS KJargılı'ıun, 
İktisadî Devlet Te^kMllemniin kstnidd bi-
nıaüaırında çBilışniia oianakülanna toavuçtu-
rulm»su»a daâr (7/810) 48 

— içel MSUleHvekÜd C«ilal Kamgılı'iMn, 
İşçi dÖvüzle^hılm sanıayide 'kulliaaufilması-
n n Jdıüşünulüp düşünütaed'iğinte dtaiir 
(7/847) 452 

— tçel MuMietvıeMli Celâl Kargılıyım, 
^sizliğin önlenmedi için me gibi eal'ışma-
lar yapfldjğı-nıa 'dair (7/832) 451 

— İçel M]iifiett\ıekm Cel&l Kiatfgılı'nm, 
küçük iköyleıjila, 'büyülk tanrını işleitimeileri 
çerçeVes&ıdıe binl̂ tiıiİIlmıeleMİıun düşünü
lüp düşünülmediğine idaliir (7/813) 48 

— tçel .Müfll'etvekîS Celâl Kargılı'nın, 
mlflaîteşflMten iş'lletmueiîere dair (7/872) 462 

— İçel MHlıetvekîH Celâl Kargılımı, 
12 Manüban sonra ordudan uaakla§tm^ 
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3lan genç «subayların durumlarına daür 
yazılı som önergesli ve Başbafcan NShat 
Eı-im'kt yazılı cevabı (7/819) 49,364 

— İçel MttetveMH Celâl KJargılı'nın, 
T, C. Ziraat Bankasının verdiği krcdîllerü 
daiftr (7/813) 48 

— Iee.1 MiHefövıekîM Cöfâl Kangı-h'ıntm, 
Türkiye'de gelir dağılımıma dm-umuna 
dair (7/836) 451 

— İçel Milletvekilli C'ölâl Kargılı-mn, 
Türikîye'dekti resmî araiba •nıitfetan-aa dair 
(7/871) 462 

— İçel MMetJvekffi Celâl Kargılı'nm, 
TüıIMye'de yabancı sıeîiaıayıen'iin iştiraki 
i>u!lluıııduğu •ghfleet ve iletime sayısına, dair 
(7/880) 470 

— İçel iMiileltveıMia Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'ye gelîeıı göçın-enleııiiıı miktarına 
dair (7/870) 462 

— İçel MillIÜcNnreilcîH Celîıîl Kargı-lı'nım, 
uihMarıarası yarışmalarla kimlerin ne g)İ-
bi ödüfleır (aîdîklıaırma dair (7/874) 462 

— İçel Mülic'tıvelnB Celâli Kargılı'ımn, 
üretim ve tükettim kooperatifler!! 'kurul-
•ması için Me gibi gaflışmafliar (yapıldığına 
dair (7/856) 452 

— İçel MidUetvreacîK Celâl iuurgılı'nan, 
vergi 'kaybının önüeam'esfi içim ne .gaibi ted
birler alındığına dair (7/838) 452 

— İçel 'Milefcv&kSK Celâl Kaı-gıh'raıı, 
yabancı teknlük etemıan Hllıaüne son vermek 
için tedbir aJminmsııım düşünülüp dueü-
nülnnediğiinie dıalir (7/857) 452 

ı— İstanbul Milletımlf&l Bahar Ersoy' 
vm, YerJi Ortam, aıclh derginin kapaMlş. 
nıedıeni'ieı-Jne dair (7/80Ö) 3 

— Kocaeli MMletvekrüllil VebM Engizlin, 
İzmit Sosyal Sigortalar Kuramu Hasta
nesinin yapılmayış seîböhme dair soru 
önergesıiı ve Başbakan Miıhat Erinı'in ya-
zrh cevabı (7/793) 678 

— Manas Mlilletveikiii ibrahim Öztiürk' 
ün, Cura'hurtoaşloanmnzını 22 . 12 . 1971 
tarihli MDHiyet G-azetosiinıe vermiş o&Tuğu 
demecine dair (7/806) 3 

— Miaıraş Milletvekili İbrah'İm Öztü>k' • 
ün, Miarag - Ağrı dağında kurulması dü
şünülen televizyon istasyonunun Gazi-

Sayfa 
antep'e naklinin ınedflnterirtB dair (7/831) 451 

— Muğte MilletvefcJİiıi Ahmet Buldan-
il'nın, Güneş Matbaacılık A. Ş. niifi satı
lacağı haberine ve son kâğıt zaanlanna 
dair soru Öraergesli ve Başbakan Nihat 
Erinrin yazılı cevabı (7/699) 209, 

— Uşak Milletvekili M. Fahri Uğra
şız oğlu "nlun, yabancı ülkelerde okuyan 
öğrenci!orimiziİln durumuna dair (7/221) 542 

— Yozgat MlilletvekMIi İsmet Kapısız' 
ııı, donyağı ithalinde yolsuzluk yapıldığı 
idldMarma dair (7/829) 451 

Bayınıdırlfik Bakanmdan 

— Afyon Kamhisar Milletve>ki|i Ham
dı Kaımıanıcıoğlıı'nun, Afyon Kamhisar 
ilinde TODD tarafından tesis edülteıı ttra-
vıers fabriükasııulaki işe/illere daİ!r soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mulkad-
difiı- Öztcikhı'in yazdı cevabı (7/840) 452,688 

— Anftalya Millletvekili Hasan AK. Güî-
oan'm, El'raıalı ilçesine bağh Sinekçîfoıe-
•ti - Siitleğcaı köyü yciîlunun tamıdr ve Küla
hına dair sam önergesli ve Bayındırlık Ba
kanı Mukadder Öztekİu'in yazdı oevabı 
(7/807) 363 

— Aydın MilTetveMlü M. Kemali Yıl-
nraz'ın, Aydın Bozdoğan ilçesinin yollain-
nın ne zamıaın yapılacağına dair soru öner
gesi, ve Bayındırlık Bakanı MuSkıaiddesr 
Öztekintoı yazafid cevabı (7/804) 3,362 

— Aydın . Milletvekili M. Kemal Yıl
mamın. Aydın iline bağlı Çin* iilçeöi Kar
puzlu bucağı yolunun ne zaman yapılaıea-
ğın-a dair soru Ömengasi ve Enerji ve Tay 
biî Kaynakla r Balmnı Nezih Bevtfes Üll'e, 
Bayııidırllik Baüüam Mtıkaddet1 ÖztefldmU'ii' 
yazuh cevapları (7/771) 225 

~- İçel Möl'etveTgkli Celâl Köırgılı'nm, 
Ankara - İstanbul demiryolu ide toamyo-
lunun ne zamnan çift yol gıidiiş - jgelttş ya-
pulaoağınıa d'ai'r (7/809) 

— tçetl MÜlfl̂ tveMlİ Celâl Kargılı'nın, 
Cumkuriyetin SÜıâ'Dindıan 'bugüne kada/r 
inşa edilen karayolu miktarına dair 
(7/898) 713 

— Sinop Milletvekili Hal-mli İşgüzaa-'ın, 
ŞıemdinM - Yüksekova fcarayölumm yapı-
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mıııa daliır soru önergesi ve Bayındırlık 
Baksanı Mukadder özte'kdn'in vazıh ceva
bı (7/828) 177,687 

— ZoîKguiMak Milletvekili Ahmet Gü-
netr'taı, Zongulldıalk Kuz öğretmen Okulu in-
şaıatına dflir sora önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Ku'kaclidser ÖzteMnüıı yazalı ceva
bı (7/827) 239,686 

Çalışma Balkanından 

— Ankara MfdıetveksÜIH Osman ISoğuk-
pınaır'i'a, sağlığa zararlı ilâçlarm Sosyal 
S3gortaiteır Kuramnmca alınıp afluntmadı-
ğmadialir (7/862) 462 

ı— İçett MlilÜieıeveîaİîlji Celâl Kargılı'nın, 
Tarsus'ta bir Sosyal Sligo>rfca Hastıanıeısâ-
nin kmruflmıasiinın düşünülüp düşünıül'mie-
diğine dair (7/859) 453 

<— İçeü MEtetvekitÜ Celâl Katrgılı'uın, 
Türktiyeldeıkli sendika ve bu senıd&aTaira 
bağılı iişçi sayasına dair (7/901) 713 

Derlet Bakanından 

ı— Adama Mffllletyeikîffi • Turgut TopaL-
oğlu'nun, 1970 tanın sayımı sonıU^larına 
dair soru Önergesi ve Devlet Bakanı İl
han öztrak'ın yazılı cevabı (7/754) 218 

— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman MutAu'nun, Afyon Karahisaır ffiıı-
•dieM vaıkıfiıaıra ait tev, dükkân ve binaların 
milktorlannıa, Mna durumlarınla daHr soru 
önergesi ve Devlet Bakanı llyas Kam-' 
öz'ün yazılı cevabı (7/745) 359 

— Amasya MülletvıekUld. VehM M'es-. 
hur'un, Amıasya ilindeki vakıflara ait ev, 
dükkân ve binaların mplktarflaırma •kira, 
dujrutmlarına dair soını önergesa ve Devlet 
Bakam îlyas Karaöz'ün yazıh «avaibı 
(7/735) 358 

.— Bursa Mlıetv-eMli Sadrettiln Çan-
ga*nın, GemOikte 'ksırubuası kaibul -eılıBen 
Mtarmıara Böl'gesS, gübre kompleksimi dair 
(7/896) 471 

t— İçel îffiffletvdkiiTJÎ Celâl Kangılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânmdan bugüne kadatr 
Türkitye'dle çıkardan dergi re gazete sayı
şıma dıair (7/911) 714 

Sayfa 
— içel MfiBetvekıilî Celâl Kargılı'nın, 

Türkiye'deki Idağıtılan resmî ilânlara da
ir (7/910) 714 

— Içc*I MfiBetvekilî Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki cami ve imam sayışıma dafiır 
(7/909) 713 

— Konya Milletvekilli Ilışan Kabada-
yı'nın, 1971 yılına ait ilik, ikilaei ve üçüto-
cü millî gelir ön bafhtnıhileıti'ne diamr soru 
önergesi, ve Devlet Bakanı İlham öztraık* 
m. yazılı cevabı (7/755) 219 

Dışişleri Balkanından 

>— içel MMletveMli Celâl Kargılı fcm, 
Türkiye'nEıı yabancı memleketlerdeki el
çilik bımaılarma .dair (7/902) 713 

— îzmîr MHıLlIetvdkiK Şinast Osma'nan, 
biır Türk sinema ve ses sanatçısmım Ame-
rika'daki beyanatlarına dair soru önergıesî 
ve Dış/işleri Babanı Halûk Bavulken üüe îe-
iş/leri Bakanı Perüjt Kubat'ın yazılı cevap
ları (7/760) 673 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Aydın üne bağlı Çine İlçesi Kar
puzlu bucağı yolunun ne zaman yapıla
cağına dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih Devres İle 
Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekin'in 
yazıh cevaplan (7/771) 225 

— Hatay Milletvekili riait Resa'nın, 
Seyitler ve Selevir barajlarından 1965 -
1970 yıllarında akan su miktarına dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Nezlİh Devres'in yazıh cevabı 
(7/775) 675 

—İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar han
gi devletlere petrol arama ruhsatı verildi
ğine dair (7/913) 714 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
memleketimizdeki mühendis, mimar ve 
tekniker sayısına dair (7/912) 714 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
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üretilen doğal servetlerimizin miktarına 
dair (7/914) 714 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Petrol ithalatındaki artığı sınırlayacak ne 
gibi tedbirlerin alınacağına dair som öner
gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Nezih Devresin yazılı cevabı (7/820) 49,683 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
ulaşımın deniz ve demiryollarına kaydırıl
ması İçin ne gibi tedbirler alındığına dair 
(7/817) 49 

— istanbul Milletvekili İbrahim Abak-
m, İstanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hizmet 
tarifelerine daar (7/845) 452 

— İstanbul MiQl«tv«kiLi İlhami iSan-
car'ın, İstanbul, Elektrik, Tramvay ve Tü
nel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hiz
met tarifelerine dair (7/848) 452 

— İstanbul Milletvekili Tekm Ererin, 
İstanbul, Elektvdk, Tramvay Ye Tünel İş
letmeleri Genel Müdürlüğü hizmet tarife
lerine dair (7/823) 49 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, " 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
tüketilen içki miktarına dair (7/908) 713 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
tüketilen sigara miktarına dair (7/907) 713 

içişleri Bakanından 
— Balıkesir Milletvekili Mevlût Yıl-

maz'ın, din görevlilerine baskı ve müda
hale yapılmakta olduğuna dafir soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'm ya
zılı cevabı (7/665) 357 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
1968 yılından bu yana gençlik olayla
rında öldürülen gençlerin katillerine 
dair (7/814) 49 

— içel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
trafik kazalarında ölen ve sakat kalan 
insan sayısına dair (7/904) 713 

Sayfa 
— içel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türk vataııd ağlığın d an çıkarılanların ade
dine dair (7/868) 462 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
vukubulan büyük yangın adedine dair 
(7/905) 713 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, . 
belediyeler ve köyler itibariyle kahvehane 
adedine dair (7/855) 452 

— içel MilletveMli Celâl Kargıh'nın, 
Türkiye'deki amatör ve profesyonel şoför 
ehliyeti adedine dair (7/891) 470 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Türkiye'deki otel, lokanta ve eğlence yer
lerinin adedine dair (7/869) 462 

— İzmir Milletvekili Şıİnasî Osma'nın, 
bir Türk skıema ve ses sanatçısının Ame-
rika'daki beyanatlarına dair soru önerge
si ve Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken ile 
içişleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı ce
vapları (7/760)) 673 

imar ve İskân Bakanından 
— içel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne 'kadar 
Türkiye'de vukubulan tabiî âfetlere dair 
(7/866) 462 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
gecekonduların önlenmesi için ne gibi ted
birler alındığına dair (7/837) 451 

Koy İsteri Bakanından 

'— Amasya Milletvekili V<ehbi Meşhur' 
un, Amasya iline bağlı köylerin yolları
nın yapımına dair soru Önergesi ve Köy 
işleri Bakanı Necmi 'Sönmez"m yazılı ce
vabı (7/737) 670 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
un, Amasya İline bağlı olan köylerdeki, 
trafiğe kapalı olan köprülerin yapımına. 
dair soru Önergesi ve Köy İşleri1 Bakanı 
Necmâ iSönmez'in yazılı cevabı (7/734) 215 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugün* kadar 
erozyondan kayba uğrayan toprak mikta
rına dair (7/916) 714 
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Sayfa 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
sulanabilir hale getirilen arazi miktarına 
dair (7/915) 714 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
küçük köylerin, büyük tarım işletmeleri 
çevresinde» birleştirilmelerinin düşünülüp 
düşünülmedıiğine dair (7/812) 48 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk <el sanatlarının geliştirilmesi için nHi-
ŞÜnülen tedbirler-e dair '(7/892) 470 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk halıcılığının inkişafı İçin araştırma
lar yapılıp yapılmadığına dair (7/877) 470 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
1965 - 1971 yıllan arasında İçel köylerine 
ne miktar yardım yapıldığına dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Balkanı N<ecmi Soıı-
•mezlin yazılı cevabı -(7/730) 665 

Maliye Bakanından 

— Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teş
kilâtı personelinin durumuna dair {7/844) 

452 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne 'kadar 
hayat pahalılığının yükseliş oranına dair 
(7/900) 713 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
yabancı sermaye girdisi ve yurt dışına kâr 
transferine dair -{7/861) 453 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
(memurların 9 aylık maaş farkları ile Sğ-
r<encilerm burs ve yurt sorunlarına <Mr 
(7/821) 49 

— Konya Milletvekili Bahri Dağ-
daş'm, 1965 yılından 1970 yılı sonuna ka
dar iller itibariyle tarım kazançları ve bu 
kazançlardan tahsil edilen vergi miktarına 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait 
Naci Ergin'in yazılı cevabı (7/675) 357 

— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
donyağı ithalinde yolsuzluk yapıldığı İddi
alarına dair (7/829) 451 

Sayfa 
Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun Afyon - (Çay ilçesine 
bağlı Karamık Karacaören kasabası ilk
okulunun noksanlarının giderilmesine 
dair önergesi, ve Millî 'Eğitim Bakanı İs
mail Arar'm, yazılı cevabı (7/726) 214 

— Aydın Milletvekilli M. Kemal Yıl-
•maz'm, Aydın ilinin iSöke ilçesine bağlı 
Yenidoğan köyü ilkokulu binasının yeni
lenmesine dair soru önergesi ve Millî Eği
tim Balkanı İsmail Arar'm yazılı cevabı 
(7/752) 360 

— İçel Milletvekili Ceiıâl Kargılı'nın, 
«Atatürk Müzesi» adı altında bir müzenin 
kurulimasmııı düşünülüp düşünülmediğine 
dair (7/865) 462 

— İçel (Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Atatürk ve Türk Devrim, Tarihi» adı al
tında kitapların hazırlanmasına ve bu ki
tapların bütün okullarda okutulmasına 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İsmail Arar'm yazdı cevabı (7/786) 362 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar açı
lan ilkokul, ortaokul lise, üniversite ve 
yüksek okul sayısına dair (7/888) 470 

— İçe'î Mül'letvelkil Celâl Kargılı'nın 
•memurların 9 aylık maaş farkları ile öğ
rencilerin iburs ve yurt sorunlarına dair 
(7/821) 49 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
okuma - yazma bilmeyen nüfusun sayısına 
dair (7/835) 451 

— İçel (Milletvekilli ıCelâlı Kargılı'nın, 
Türkiye'de eğitim reformunun gerçekleş
mesine dair '(7/833) 451 

— İstanbul Milletvekilli Hüseyin Do-
hm'un, öğretmenlerimizin Devlet tiyatro
ları, opera ve halesinden indârimli yarar
lanmalarına dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı 
(7/784) 361 

Millî Savunma Bakanından 

— Ankara Miltetve&Hİİi Suna Tural'ın, 
Askerî hastanelerde çalışan personelin du
rumuna dair (7/843) 452 
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Sayfa 
— içel Milüıetvekila Celâl Kargılı'nın, 

Türkiye'deki cenaze sayışma daîr ı(7/885) 470 
— içel Milletvekili Celâl Kargıüı'nın, 

Türkiye'deki özel 'kitindik ve hastane sayısı
na daoır (7/887) 470 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de serbest muayenehane sahibi 
doktorliann sayısına dair (7/886) 470 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
yurt dışında çalışmakta olan Türk doktor
larının Türkiye'ye getirilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair (7/815) 49 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından «tehli
kelidir» kaydı ile bütün dünyada satışı ya
saklanan ENTERO BtOFORME adlı ilâca 
dair (7/824) 239 

•— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
ın, hastanelerde çalışan personelin duru
muna dair (7/842) 452 

Sayfa 
— içel Millietvekili Celâ'l Kargılı'mn, 

12 Mart 1971 taklibinden itibanen emekliye 
sevk edillen ordu (mensuplarına dair soru 
Önergesi ve MBlî Savunma Bakam Ferâd 
Melen'in yazılı cevabı (7/759) 219 

Orman Bakanından 

— Afyon Karahâsar Milletvekili Süley
man Mutlufaun, İsparta ili Yalvaç diliçesî 
A. Kaşlara onaranlarından kestirilerek 
satılan odun miktarına dıir soru önergesi, 
ve Orman Bakanı Selâhattin Inal'ın yazılı 
cevabı (7/748) 216 

— İçel M&lletvekü'i Celâl Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin Mâmndan bugüne kadar M, 
ıorman yangınlarına dair (7/864) 462 

—' İçel' Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Tür
kiye'deki orman arazisine dair (7/903) 713 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— İçel MMlatvekîIi »Celâl Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 

sari hastalıklardan ölen ansan sayısına 
dair (7/884) 470 

— içel Milletvekili Ceîâl Kargılı'mn, 
Doğu'da uygulanan ^Sosyalizasyon» dene-
raıesira dair (7/816) 49 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
nhtısas yapacak ve özel muayenehane aça
cak doktorların Devlet hastanelerinde' mec
buri hizmete tabi tutulmalarının düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Sağiıik ve fiosyal Yardım Bakanı Cevdet 
Aykan'ın yazılı cevabı (7/826) 239,684 

— içel Milletvekili Celâl Kargılın'nın, 
pil ve alçelerıimizdeki Devlet hastaneleri ile 
bu hastaneJierd-ekıiı doktorların miktarına 
dair (7/893) 470 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
İstanbul, Ankara ve izmir gibi büyük şe-
hirlerimizı&e açılan özel muayenehane ve 
hastanelerin dondurulmasının düşünülüp 
d-üşüntilmedıigine dair (7/825) 239 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
kürtajın serbest bırakılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair (7/867) 462 

Sanayi ve Teknoloji Bakanından 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Gemlik'te kurulması kabul edilen 
Marmara bölgesi, gübre kompleksine dair 
(7/896) 471 

— İstanbul' Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mersin Gübre Fabrikasının 1 Ağustos 
1971 tarihinde açılmamasının sebeplerine 
dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevabi (7/662) 203 

— Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, Maraş. Sümerbank Tekstil Fabrikası
nın tevsftnm düşünülüp düşünülmediğine 
dair (7/830) 451 

Tarım Bakanından 

: — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
i Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
1 hayvanla işlenen arazi miktarına dair 
' (7/923) 714 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
\ Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
' traktörle işlenen tarım arazisine dair 
!' (7/922) 714 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'deki eanh hayvan sayısına dair 
(7/920) 714 
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Sayfa 
— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'deki veteriner sayışma dair 
(7/919) 714 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'deki yüksek ziraat mühendisi ve 
ziraat teknisyeni sayısına dair (7/918) 714 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Konya ovası ile Güneydoğu - Anadolu 
bölgesinde sulu ziraatiıı uygulanmasına 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Or
han Dikmen'in yazılı cevabı (7/818) 49,681 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
tarım sektörüne sermaye aktarılması ve 
işgücünün prodüktivitesinin yükseltilmesi 
için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
(7/846) 452 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Türkiye'deki koyun tüketimine dair 
(7/924) 714 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Türkiye'deki kuzuların durumuna dair 
(7/925) 714 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın,-
Türkiye'deki tarıma elverişli arazi mikta
rına dair (7/921) 714 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
yılda insan başına tüketilen et, süt, yumur
ta ve "tahıl miktarına dair (7/926) 714 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Türk
menoğlu'nun, biçer - döver, tohum ve güb
re yetersizliğine dair soru önergesi ve Ta
rım Bakanı Orhan Dikmen ile Ticaret 
Bakanı Namı Talû'nun yazılı cevapları 
(7/694) 207 

Ticaret Bakanından 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in,' Fiskobirlik'ten iki kişinin yurt 
dışına gönderiliş sebebi ile Fiskobirlikçe 
bazı bakanlık mensuplarına hediyeler da
ğıtıldığı söylentilerine dair soru önergesi 
ve Tiearet Bakanı Naim Talû'nun yazılı 
cevabı (7/783) 676 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
bankaların 1971 yılı içinde dağıttıkları ik
ramiye ve yaptıkları reklâm masraflarına 
dair (7/873) 462 

Sayfa 
— İçel Milletveküi Celâl Kargıh'nın, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
dış ticaır-eıt ilişkilerimizin hangi devlet
lerle •olduğuna dair soru önergesi ve Ti
caret Bakanı Nahn Talû'nun yazılı ceva
bı (7/852) 452,688 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Cumhuriyetin İlânından bugüne kaıdar 
ihracedîlen canlı hayvan miktarına dair 
(7/879) 470 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Cumhuriyetin Hânından bugüne kadar 
ihracedilen yaş sebze ve meyva miktarı
na dair (7/878) 470 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Cumhuriyetin ilânmdan bugüne kadar 
ihraç ürünlerimizden .ne miktar gelir sağ
landığına dair (7/876) 470 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Türk çiftçiliğinin inkişafı için ne gibi 
araştırmalar yapıldığına dair (7/889) 470 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Türık halıcılığının inkişafı için araştırma
lar yapılıp yapılmadığına dair (7/877) 470 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Türk
menoğlu'nun, biçer - döver, tohum ve 
gübre yetersizliğine dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı Orhan Dikmen ile Ticaret 
Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevapları 
(7/694) , 207 

•— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu' 
nun, Salihli Valeks Fabrikasının mevcut 
durumuna dair soru Önergesi ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı 
cevabı (7/598) 199 

— Sakarya MiEetvefkili B. Turgut 
Boztepe'nin, (kooperatiflerd-e, tanıtma ve 
eğitim hizmetlerini sağlayacak fonda top
lanan meblâğa dair soru Önergesi ve Tica
ret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevaıbı 
(7/803) 680 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Emekli memur ve işçi çekleri 
ödemelerinde, Ziraat Bankası Zonguldak 
Şubesi tarafından gerekli kolaylığın gös
terilmesine dair soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevaıbı 
(7/728) 664 
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Turizm ve Tanıtma Bakamndan 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Hacca giden vatandaşlarımızın sayısına 
dair (7/882) 470 

— İçel Milletvekili Celâl (Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'nin turizm gelir ve giderlerine 
dair (7/890) 470 

~~ İçel Milletvekili Celâl (Kargıh'nm, 
Doğu ve <rüney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair (7/839) 452. 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
turizmde israfil yatırımlarda kaçmdm'ası 
için (7/834) 451 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Turizm gelir ve gideri bakımından dün
yada kaçıncı sırayı İşgal ettiğimize dair 
(7/894) 470 

— İçel Milletvekili Celâl Kar<gılı'nın, 
«Turizm polisi» teşkilâtı kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair (7/858) 453 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk el sanatlarının geliştirilmesi için dü
şünülen tedbirlere dair (7/892) 470 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de denize girmeye müsait plaj sa
yışma dair (7/883) 470 

— İçel iMilletvekMi Celâl Kargdı'nın, 
Tüfkiyedeki otel, lokanta ve eğlence yer
lerinin adedine dair (7/869) 462 

— 6330 saydı Başvekâlet Teşkilâtı 
hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/586) 113 

— 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ku
ruluş Kanununa ek kanun tasarısı (1/599) 458 

— 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 saydı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alı
nacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu ta
sarısı. (1/596) 453 

— Anayasa Mahkemesine Yaşatma Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelik
ler için .adaylığa başvurma, seçim esas ve 
usulü hakkında kanun tasarısı (1/591) 314 

Sayfa 
— îçel Milletvekili Celâl (Kargılı'nm, 

Türkiye'nin turistik zenginlik ve 'güzellik
lerinin tanıtılması için ne gibi çalışmalar 
ypıldığına dair (7/917) 714 

— Muğla Milletvekili Muallâ Akar-
ca'nm, özel sektör kesimindeki turistik 
tesislerin durumuna dair (7/863) 462 

Ulaştırma Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamaıncıoğlu'nun, Afyon Karahisar 
TCDD Travers Fabrikasında çalışan işçi
lerin ve bu faıbritkanın satış durumuna 
dair (7/841) 452 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataov 
ve, 'Selâhattin Balbüroğlu'nun, Ulaş
tırma Bakanlığında yapılan tâyinlere dair 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı 
Danışman'm yazılı cevabı (7/789) . 677^678 

— İçel Milletvekili Celâl Kargdı'nm, 
Ankara - festanlbul demiryolu ile karayolu
nun ne zaman çift yol gidiş - geliş yapıla
cağına dair (7/809) 48 

— İçel Milletvekili Celâl 'Kargılı'nm, 
Türkiyede'ki ruhsatlı televizyon sayısına 
dair (7/927) 714 

— îçel Milletvekili Celâl Kargdı'nm, 
ulaşımın deniz ve demiryollarına kaydı
rılması için ne gibi tedbirler alındığına 
dair (7/817) 49 

— Ankara Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/555) 763 

— Atatürk Üniversitesi kuruluşu hak
kındaki 6990 saydı Kanuna ek Çukur
ova Tıp Fakültesi kuruluş kanunu tasa
rısı (1/590) 314 

— Bazı tekel una dd el erinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın 
T. C. Merkez Bankasında açılacak (bir 
deprem fonu hesalbında toplanmasına dair 
kanun tasarısı 150, 323, 374 383, 444, 449 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 763 

TASARILAR 
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Sayfa 
— 1632 sayılı 'Askerî Oza Kanununun 

bir maddesinin değiştirilmesi ve bu (ka
nuna ıbazı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun Itasamı (1/588) 166 

— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(ıA/1) işaretli -cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ı(l/598) 458 

— 1971 yılı (Bütçe Kanununa bağlı 
cetvelllerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı. (1/603) 463 

— 1971 yılı (Bütçe Kanununa bağlı 
cetvelllerde (değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarıaı (1/595) 721,727,758,765,805 

•— 1971 yılı (Bütçe Kanununa bağlı 
cetvelllerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ı( 1/572) 113,242,308, 

322, 370, 383, 463 
— 1971 yılı (Bütçe Kanununa «bağlı 

cetvelllerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun -tasarısı (1/577) 463, 487, 636 

556, 61S, 628, 702 
— 1972 yıiı Bütçe kanunu tasarısı 

(1/554) 7.63 
— 1076 sayılı İYedek subay ve yddek 

askerî memurlar Kanununun 3 n-eü mad
desinin değiştirilmesinle ve ibu kanuna ge
çici maddeler, ilâvesine dair 97 sayılı Ka
nuna geçici Mir madde İle 1076 isaydı Ka
nunun 97 «ayılı Kanunla değişik !3 neü 
maddesine »bîr fıkra (eklenmesine dair ka
nun tasardan (1/27, 1/248) 543 

— «Çalışma IBakanlığmın Kuruluş ve 
Oörevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 864 sayılı Kanunla »değişik 6 tncı 
maddesinin '.{•&) fıkrasının ve ibu Kanuna 
eklenen ek, 5, 6 ve -8 nci -maddelerin (değiş
tirilmesi ve <bu kanuna bir maddeyle bir 
geçici madde feklenmiesi hakkındaki kanun 
tasamı '(1/607,) 542,555 

— Dernekler kanunu tasarısı (1/606) 
471 

— Devlet Hava (Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı -Bütçe kanunu 
tasarısı (1/567) 764 

— Devlet Su İşleri Oeiüel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun, 
tasamı (1/581) 113, 241, 306, 322, 368, 

383, 432 

Sayfa 
— Devlet (Su Üsleri Genel Müdürlüğü 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/558) 763 
— Devlet 'üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1971 yılı (Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/584) 3, 405, 481, 521, 

555, 593 

— Devlet türetme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı İBütçe kanunu tasarısı 
1/559) 764 

— (Egıe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (cetvellerde değişiklik 
yapılması 'hakkında Ikanun tasarısı (1/579) 

405, 484, 527, 556, 605 

— 'S@e Üniversitesi 1971 'yılı Bütçe 
Kanununa -bağlı cetvellerde "değişiklik 
yapılması hakkında -kanun tasarısı. (1/602) 463 

— <Ege Üniversitesi 1972 yılı (Bütçe 
kanunu tasarısı (1/560) 763 

— (Fa^la fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasamı 
(1/113) 543 

— Hacettepe Üniversitesi 1971 iyû\ 
Bütçe Kanununa Ibağlı (B) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasamı (1/574) 405, 483, 525, 556,601 

— Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kamunu tasarısı (1/561) 763 

— Hudut v« Sahiller Sağlık öenel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı '(1/597) 458 

— Hudut ve Sahiller 'Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı İBütçe kanunu tasarısı 
(1/562) 764 

— İktisadî ve Tiearî İlimler Akademi
leri 1972 yılı (Bütçe kanunu tasarısı 
(1/565) 768 

— tlkoîkul öğretmenleri Sağlık ve İç
timai Yardım (Sandığı hakkındaki 4357 
sayılı Kanunun 11 >ve 14 neü maddelerinin 
kaldırılması ve Millî Eğitim mensupları 
Sağlık -ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı
nın kurulmasına dair kanun tasarsı 
(1/532) 458 

— İstanbul Tetenik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde deği-
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Sayfa 
siklik yapılması Ihakkında kanım tasarısı 
(1/578) 458, 484, 529, 556, 609, 

«38, €90 
— îstaıubul Teknik 'Üniversitesi 1972 

yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/5&4) 763 
— İstanbul ÜNİversitesi 1971 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması (hakkında kanun <t as arısı 
(:(ıl/676) 405, 482, 523, 555, 597 

— İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu İle fetanbul Üniversitesi 
19712 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/563) 

— Kahve ve Çay İnhisarı (hakkındaki 
Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme-
sine dair kanun tasarısı (1/140, 8/720) 114 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de-
ğisikik yapılması hakkında kanun tasarsı 
(1/580) 113, 240, 304 

322.366,383,428 
— Karayolları G-enel Müdürlüğü 1972 

yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/566) 7-63 
— Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun tasarısı (1/594) 
— Madencilik reformu kanun tasarı

sı (1/605) 471 
— Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı 

(4/347) 3, 7, 764 
— Maliye Bakanlığı Teşkilât ve "Va

zifeleri hakkında 29 . 6 . 1936 tarih ve 
2996 sayılı ^Kanıma ıek (kanun tasarısı 
(1/600) 463 

— Millî Savunuıa Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkındaki Kanunun 44 ve 6 neı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı '(1/593) 914 

— Nüfus kanunu tasarısı (1/93) 122, 179 
240, 300, 335 

— 13 . 7 . 1966 'tarihli ve «47 sayılı 
Cezalarım infazı hakkındaki Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı (1/592) 314 

— 13 . 7 . 1967 gün W 904, 905, 906 
sayılı kanunlarda değişiklik yapılması ve 
4 Haziran 1972 Pazar >günü yapılacak be
lediye meclis üyeleri, belediye başkanları 

Sayfa 
il genel meclis üyeleri, köy muhtar ve ih
tiyar meclis üyeleri ile mahalle muhtar1 

ve ihtiyar 'heyetleri seçimlerinin ertelen
mesi hakkında kanun tasarısı (1/601, 
4/258) 463, 655 

— 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 «ayılı 
Gider Vergileri Kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapılması ' hakkında 
kanun tasarısı (1/517) 8, 42, 53, 99 

— 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı 
Cezaların infazı hakkındaki Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
(1/592) 314 

— Orman Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısı. (1/511) 151 

— Orman Geınel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/567) 764 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/570) 764 

— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nöi maddesinin değiştirilmesine 
dair kamun tasarısı (1/23-1) 627 

— Seyahat Aoentaları ve Seyahat Acen-
talan Birliği kanun tasarısı (1/604) 463,479 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/575) 463, 485, 531 

556, 612, 628, 694 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe 'kanunu tasarısı (1/568) 764 

— Toprak reformu öntedbirler Kanu
nu tasarısı (1/531) 544,545 

— Topraık ve Tanın Reformu öntedbir
ler kanunu tasarısı (1/609) '542 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanmış huhınan hukukî ve 
cezaî işlerde adlî yardım sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair 
kanun tasarısı (1/346) (S. Sayısı : 49, 

405,480, 519, 555, 599 

— Türkiye Çimento Sanayii Anonim 
Ortaklığı kuruluş kanun tasarısı {1/478, 
3/731) 402 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
kuruluş kanunu tasarısı (1/477, 3/730) 402 
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Sayfa 
— 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku

ruluşu ve Yargılama Usulü KanunıunuM 
bası maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı -(1/587) 166 

— 3389 sayılı Kanunum yürürlük »üre
sinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 
(1/528) 8, 44, 53, 103 

— Vakıflar Oenel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/569) 763 

— Yabancı memleketlerde Türk asıllı 
ve yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal' 
yardım yapılması hakkındaki 168 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
'bakknda karnın tasarısı (1/608) 642 

—̂ 7470 «ayık T. C. Turizm Bankası 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı (1/573) 

489,464, 537, 556, 620, 628,706 
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em

lâk Vergisi Kanununun 'bazı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kamu
ma bazı îıükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/546) 715 

— ı24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayıh 
Kanunla 'bazı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 , 4 , 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı 
ile bazı maddelerinia değiştirilmesine, 
bazı maddelerinin kaldırılmasına ve yerâ 
geçici maddeler eklenmesine; dair kanun 
tasarısı (1/589) 239 

ı— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayada 
Türkiye Badyıo - Televizyon Kurumu Ka
nunumun bazı maldd«lar3njin değfiştkiltonesi 
ve bu kamuma ek ve geçjîei mad'dfetler ilâ
vesi hakkımda kamım tasansı (1/537) 9,65, 

ll€,224,32e,372J383,440 

Teklifler 

— Adıyaman MdlfetveMii M, Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı 
mıaddesuılin fcaıdfflline dair kaıuun teklffî 
(2/456) . 544 

— Afyon KaraMaar MOIetvekiDli Ham
dı Hamamcı-oğlu'nun, 1318 zayıfla Bmjlak 
AÜım Vergisi Kanununa bazı fıkralar «k-

.Sayfa 
leMnıjesıi ihakkındaıki kanun ıteklMfâ (2/473, 
(3/733) 453 

,— Afyon KarahibaT MSHetveikffi Süley
man Miutlu'nun, çiftşi mallJannın korun-
mıası hakkındaki kanun teklifillenî (7/171, 
4/252) 403 

— Afyon Karabisar 'Milletvekili Sü
leyman Mutillu ve 18 iartkadaşının, Haşhaş 
kamunu teklffi (2/610) 376 

—. Amasya Milletvekîlâ Yavuz Acar ve 
16 arkadaşının, 7129 sayılı Barakalar Ka
nununun 32 ncl maddesine bîr fıkra etk
ilenmesi haktanldaîdi taanun tektöfi (2/606) 167 

— Ankana 'Mülletveklili Cemgözhan Yo-
ruJmaa ve 17 arkadaşının Ankara ÜULnıe 'bağ--
ik Kjıre'kkaîb (UçesÜınıe ((Kırıkka'Ie adı 51e 
bir M kurulması hakkında kanun tekSÜffi 
(2/561) 471 

— Ankara MiBetvekîIi Osman ıSoığuk-
pımaır ve 4 .arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sâgor̂ üaJar Kanununun 60 ncı maıdctetsinıe 
bir fıkra eİklenmesine Sünşkaı kanun tekli
fi (2/513) 59,109 

116,154 
i—. Ankaıra MBletvekÜfii Suma Tural iüja 

Sinop Mfdletvelkalla Halimi tşgüaar'uı İstik
lâl Madalyası veriDfmdş bulunanlara va-ı 
tanı hizmet tefltlibinden şeref aylığı bağ-
banması iualkıkırudıaıkj 1005 sayılı Kamuna 
ek kanun teMliffi (2/610) 715 

ı— Burdur MHUetveMUİ Mehmet Öabey' 
iti, eşimden beş sene ayrı 'kallan İkaırı, ko
camın ayunlıması hakkında Ikanun tek
lifli (2/^23) 543 

— Bundur MSıHetveküliı Mehmet özbey' 
İn, Türk Ceza Kanunumun 455 nei nuadde-
aknlİın 1 nci fıkrasının deği]ştiıâ)tmtes& hak
kımla kanun teklifi (2/112) 543 

— Bmridur MSılleÜveikfilî Metanet öz-
beyfe, Türîdiye'de sabotaj yapanCIanM 
ölüm cezası ile ceaailandırıSmalain hak
kında îoanun ibeMifi (2/427) 543 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
507 sayım Esaaf ve Küçük Sanatkârlar 
Kanunumun hasa. maddelleniniln değfiştliriU 
'meaiıne ve bazı maddelerine Meralar »ek-
Ienmeeline dadr kanun' tekPGtft (2/16) 150 
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Sayfa 
— Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 

çııııalk, 'kaMa ve «sbaluk kanım teklifi (2/14) 1'50, 
331,406 

— Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
Türk Ttoapamtif^ilik Kuııımunun bazı 
vcrgılterttenf ve bütün harç ve resitaleı*-
ıden mulaf tutu'lımıasıım dtolir ikamın teklîö 
(2/605) 52 

-— Bunda Mültatvekıili Saıdrettm Çaıı-
ga ve Niatill Aüh'nın, 394 myth Hafta Ta-
(ÜiiS nafkkınlctakîı (Kanununum 4 ıneü 'madde
sine Ibfrr fuktıa eklleromesline dair kanım tek
lifli (2/614) 453 

(— öumjhurilyet ISıeınatoısu Afyon Kara-
hisar Üyfeai M. Kemıal Şenoea'k'unı, susuz 
iköyiare ilçmesuyu femtin ve 'baıh^k kumu
na teküfi (2/616) 471 

— Cıımıhur'İlyet Senatosu istanbul Uye-
di M-etrrure Aksol'ey'in, 1076 «ayıih ihtSyat 
zâibfifci ve ihtiyat aislkerî nııemurlları Ka-
mmunun 8 nei 'iraaddıesidita (B) fıkrasının 
deg%tiirj!tınıeöhi'e idıaliır kanun UekıMi 
(2/2S1) 544 

>— 'C. Senıalbosu İstaııtal Üyesi Melbru-
r* Alksoâeyftn, 'eıllermde Sağdık muayene 
fişi bülunıa-yan îstiklâ'l Madalyalı muha-
nftp ıgıadJEberle diğer bütün .mplıarip gazile-
ne M|fflî ıSavunımla Bakadllğmcia sağlık fişi 
verilnııeBli haikfcımdıa 'kanım ıfeetollilfi (2/301) 544 

— Omnılhnı%ıeıt Senı&tosu istanbul Üye
si 'H. Haılûk Bjemkol v>e istsamıbull Mülletve-
(kffilS K>rİHttn Oefniial Fensoyhm, Ekspres yril-
füaır .vte îsfcanlbuH çevre 'yolu projesi sa-
hafinmdajki geöelkonidulların tasfiyesi bak-
tkuüdalkii 'karam telkKffi (2/385) 471,556 

— Cıimihuırîyet Senatosu istanbul Üye
si Rftfalt öztÜEifeçjine'nüm, 1837 sayılı Bfi-
m Vergim Kamuaıu'nıda <Jje§igli!klS.;k yapil-
masına ve '206 aayılı Kanunun 3 n'cü ve 
geçfîidi 2 nej rnaMeleıünitı 'kaklıntaasuıa 
dalir 2 . 7 . 1964 ttarShli ve 491 sayılı Ka
nuna ek |kü madde ekianmesti takkımida-ı 
ki kanun teWÜ (2/291, 3/739) 479 

— Gumfhuniyet Senatosu îstanıbull Üyesi 
Rifat Öztftnkejinıe'nfin, Tür'k Kanunu Me-
denfeânüm 485 udi m,ad|d>esiıııikı değiiçöMb 
•nuesu hiafefkındla tkl&nun tel if i (2/9) 543 

Sayfa 
,— Cujıthuniyıet Senatosu Kasftamoım 

Üyesli Ahmet (Nusrejt Tuna'nutı, Ahmetoğ^ 
ğlu Mustafa Arpaçı'ya vatani hizmet Der-
!tli!blinden aylık bağllanması haikkmda kanun 
«teklfefi (2/609) 314 

— Cumnuriyteıt 'Senatosu Üyesi Ahmıet 
Nıısıwt Tunıa v« 4 arkadaşının, Sosyal 
Hizmetler Kumum/ıı Tcuruluş, kanunu tek-
'lift (2/604) 49 

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi HMayat Ayclıner'dn, İ»tanıbulVl&, 
Boğiaa&a yapılllma'kta dian köprüye (Fatâlı 
Köprüsü) ve HaTÜede yapılmjalkta •olan 
3 ncü (köprüye de (Alpaslan ıköprüsü) adl
ımın ven̂ İ-mıesd haikknıda kanun tleklâfi 
(2/607) 239 

— Ounıfhuriyet 'Seııiatösu Malatya Üye-
ı̂ i Hanıdli Özer ve 4 arkadaşının, Ankara' 
d!a aeılkoalk Devlet Mlühenld'isilıük ve M^ 
'mairlık Akadıeımfedi kamun tekPifi- (2/603) 49 

— Oıvmihunüyet ^en'atosu TunceÖi Üye
si Aralan. Bora'nıaı, Türk Ceza Kanunıı-
,ımın 480 mci ımtaldıdesJme son fıkra olarak; 
'bir fılkra. e(klten;iwesli haildkında, (kanun ttek-
fift (2/155) 544 

:— Çaüışma, Komlİsyonu Başkanlığının, 
Kayseri Mi'leıtivıeilîâJli Enver 'Turgut ve 13 
•at*kadaşının 506 sayılı 'Sosyal Sâgorta.lar 
Kanunuma Ibazı ıuıaddedbi' eikletnimteisibe dair 
•ollian iktaııun ,teklllî£i ffle AjıOcam Mûlletvekili 
Osman Sioğnikpı-naır ve 30 latrkıadosınm aynı 
ınialhtiyettfeM 'kanun; teikllîfl'eıi (2/598, 
2/597, 3/716) 7 

— Krzumun Mvâltetveldıli Oevat Öınider 
Yn 9 laıriksidıagınuı, 4926 aayılı Kanuna ıbağ-
llı (1) âıayılı eetvedte ikadrolar ^enrnesi 
ve Atatürk Üniversûtesâfndıe kurulacak 
'Teknoloji ve Bv Ekomofmisi Araştutmia ve 
Yayın Bnstitülsü Sile GK̂üırk Hayvanjllan Y«-
tişHidime ve Yayım, Çiftliği istetmesi haik-
'kıtıldıa kanun tlekl'iû (2/54) 723 

— Gdınesun MiÜdıetvelk&H Hidıayet İpek' 
in, 2197 sayıîı Kanunun 8 ncı mıaddesİ 
nîn yürarlökten lcaîdi!rıl[m>ası ve Şeıbinika.-
rahSsar'ın tefkuar W. nailime getürlibnesî halk-
Ikirtdıakİ kanun 'UMM. (2/602, 3/740) 49,479 

—- Güimrülk kanunu tasarısı ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebru-
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Sayfa 
re Aksoltey ve 10 aırtoaıdaşının, hastalanıl 
anönı'lerkeıt Sçanide bııiamadlkılıarı (ilâçları dış 
(mıeralelkıeıttendan, ıgetitıtmıeleri ve dış, ıniem-
iefeltl-etıdien getirtecekten ilâçlar İçin ya-
pılütealk lişSemler hakkında ve Cumhuriyet 
Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak$o-
ıley'în, 474 stayiıh Kanuna ekli Gümrük G\'-
ııiş Tarifte Cetvelinin 87.14 tarifte No. İti 
bölüklünün değiştittöllmesft hakkanda Ika-
ıran tıefkîlifferii (1/155, 2/43, 2/210) 150, 

495,801 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An

kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Mil
letvekili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Millet
vekili Vehbi1 Engiz'in, Genel af kanunu 
teklifleri (2/363, 2/48», 2/482) 543 

— İçel Milletvekili Celâl Kargdı'nm, 
648 sayıl* Siyâsî Partiler Kanununun 31 
nei maddesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifi (2/386, 4/253) 403 

— İçel Milletvekili CelâÜ KargüYnın, 
T, B. M. M. üyeliği ile bağdaşmayan işler 
hakkında (2/401) esas sayılı kanun teklifi 
(2/401, 4/248) US 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nei 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifi (2/388) 544 

— İstanbul' Milletvekili İsmail Hakkı 
Tekillerin, 25 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sa
yılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş 
bulunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 saydı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 53 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesi suretiy
le değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/618) 627 

— İstanbul Milletvekili Mustafa Fevxi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Toptancı hal
leri kanun teklifleri (2/221, 2/173) 150 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin 
kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi (2/284) 543 

— İzmir Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi Os-
ma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor -
Loto» tertibi hakkında kanun teklifi (2/615) 463 

Sayfa 
— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 

ve 6 arkadaşının, 1318 sayılı Emlâk Alını 
Vergisi Kanununa 2 fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifleri' (2/486, 3/732) 454 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 
saydı Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 
ncü fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra 
eklenmesi ile İzmir Milletvekili1 Burhanet-
tîn Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 123 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/496, 2/323) 471,557 

— Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa mahkemesinin 
kuruluş ve yargdama usulleri hakkındaki 
Kanunun 38 nei maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi (2/489) 543 

— Kimsesiz çocukları, yardıma muhtaç 
ihtiyar ve sakatlan Devlet himayesine al
mayı öngören Sosyal Hizmetler Kurumu 
kanun teklifiJ(2/604, 3/723) 322 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'-
mıı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na bîr ek madde ile bir ek geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/608) 314 

— Manisa Milletvekili' Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ka
nun teklifi (2/194) 150,569,740,757,771 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünleri
nin taban fiyatlarının saptanması ve ilânı 
hakkında ve Antalya Milletvekili İhsan 
AlaÖv'ün, taban fiyat kanunu teklifleri 
(2/535, 2/543) 150 

— Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
tüı'k'ün, Maraş iliniin adının Kahraman Ma
raş olarak değ^tirilmesiîne dair kanun tek
lifleri (2/162, 2/163) 151 

— Mardin Milletvekili Şevki Altındağ 
ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun tekhıri (2/171) 543 

— Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 
197.1 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/601) 3,486, 

533,556,616,628,698 
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Sayfa 
— Millfet Meclisi İdare Amirlerinin, 

1971 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/S95) 52,58,107,116,158 

— Muğla Milletvekili Ahmet Bnldanh' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 neıı 
maddesinıhı 2 nci bendinin tadili hakkında 
kanun teklifi (2/449) 543 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğ-
lu ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfiltoğhı, 
Hatice'den doğma, 1339 doğumlu, Nevşehir 
Yenütnahalıle 10 hanede kayıtlı Mustafa 
Pannaksız'm affı hakkında kanun teklifi 
(2/196) 543 

— Mğde Milletvekilleri Meviüt Ocak-
çıoğlü ile Avni Kavurmacuoğlu'nun, Niğde 
;Zine bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) 
adı ile yeniden bir il ve dört ilçe kurulma
sı hakkımda kanun teklifi (2/573) 544 

Sayfa 
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

?al ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının 
disiplin cezalanum affına dair kanun tek
lifi (2/135) 543 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanu-> 
nunun 74 neü maddesinin yeniden düzen-" 
lenmesine dair kanun teklifi (2/540) 122,322, 

406,771 

— Uşak Milletvekili M. Fahrî Uğt'&sız-
oğlu'nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunuıuın 
8 nei maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesinle dair. kanun teklifi (2/224) 544 

— Zonguldak Milletvekili Cahit Kara-. 
•kaş'ın, 1318 sayılı Finansman Kanunu i-lo 
tadil edilen 18 . 2 . 1963 tarih ve 198 sa
yılı Kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/472) 720 

TEZKERELER 

Adalet Komisyonu Başkanlığı Teakereei 
— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkmdaiki 3/307, 308, 309 ve 310 
numaralı dosyaların, tekemmül ettirilmek 
üzere 'Başbakanlığa iade edilmesine dair 478 

Çeşitli İşler 
— Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 

1970 yılı faaliyet raporlarının sunulduğu
na dair (3/717) 49 

— Sosyal Sigortalar Kuınmıunun 1970 
yılı faaliyet raporunun sunulduğuna dair* 
(3/718) 113 

Geliverme istekleri 
— Toprak Reformu Öntedlbirler Kanu

nu tasarısı İle gerekçesinin geri gönderilme
sine dair (1/531, 3/743) 645 

ölüm Cezaları 
— Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 

bağlı Kireçli; köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt) 
ve 146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu1 

Alim Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılma
sına dair (3/53) 4tf3 

— Boğazlıyan ü'çesine bağlı Yeni Fa-
kılı Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde 
nüfusa kayıtlı Döndü Şahiin'den doğma., 
Mehmet Ali Oğlu, 2 . 1 . 1950 doğumlu, 
Sırcalı köyünde oturur, Hüseyin Şahinin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/290) 463 

— Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse
yin Inan'un, ölüm cezalarına çarptın İması
na dair (3/744) 627 

— Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlek-
pınar köyü hane .1, cilt 5, sayfa, l'de nü
fusa kayıtlr Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma, 22 . 1 . 1937 doğumlu, Mehmet Yama 
ile aynı nüfusa kayıtlı Emin Kızı, Fatma' 
dan doğma, 1928 doğumlu Zehra Yama' 
nın ölüm cezalarına çarptırılmaları hak
kında (3/43) 463 

— İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 
ve sayfa 111 de nüfusa kayıtlı, Saffet oğlu, 
Havva'dan doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu 
Selâmı Kodal'm, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkımda (3/49) 464 

— Kastamonu iline bağlı Daday ilçe
sinin Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve say-
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Sayfa 

fa 391 numarasında nüfusa kayıtlı Mah-
metoğlu, Neeibe'den doğma, 15 . 3 . 1943 
doğumlu, Hüseyin ören'in ölüın cezasına 
çarptırılması hakkında (3/48) 463 

— Kastamonu İline bağlı Devrekani il
çesinin Coritay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 
11 de nüfusa, kayıtlı, Hüseyinoğılu, Fikriye' 
den doğma, 4.3.1944 doğumhı Süleyman 
Çelik'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/489) 464 

— Zile iTçesinm İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te ka
yıtlı, Ailoğlu, Hanım'dan doğma, 1935 do
ğumlu, Abidîn Demirbağ'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/417) 464 

— Zonguldak ili, Karabük ilçesi, Orta
ca köyü hane 41, cilt 20, sayfa 8 numarasın-
da nüfus siciline kayıtlı Mehmetoğlu, Ay
şe'den doğma, 4 Şubat 1939 doğumlu Âld-f 
ErkartaTm, ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair (3/737) 471 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Aydm Milletvekili Mehmet Çelilk'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırıl masına 
dair (3/735) 458 

— Samsun Milletvekili Kârnın Evli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmaz,!] ğınuı kal
dırılması hakkında (3/741) 543 

— Samsun Milletvekili Nafiz Yavuz 
Kurt'un yasama dokunulmazlığnnn kaldı
rılması hakkında (3/742) 543 

— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur' 
un yasama dokunulmazlığının kaldınlması
na dair (3/734) 458 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri 

— Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasalısına dair (1/555) 763 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına dair^ 
(l/556]f ' 763 

— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair (1/572) 113, 

242,308,322,370,383,436 
(1/577) 463,487,435,556,618,628,702 
(1/595) 627,721,758,735,805 

Sayfa 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısına dair (1/557) 764 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa-* 
rısına dair (1/581) 113,241,306,322,368,383,432 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısına dair 
(1/558) 763 

— Devlet üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanuauna 'bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
'kanun tasarısına dair (1/584) 405,481,521; 

555,593 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısına 
dair (1/550) 764 

— 13ge Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasansma daıtf 
(1/579) 405,484,527,556,605 

— Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısına, dair (1/560) 763 

— Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Katranıma bağlı (B) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/574) 405,483,525,556,601 

— Hacettepe üniversitesi 1972 yılı Büt
çe Kanunu tasarısına dair (1/561) 763 

— Hudut ve Sahiller Sağlı-k Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısına 
dair (1/562) 764 

— İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısına da
ir (1/565) 763 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı' 
Bütçe Kanununa bağlı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında 'kanun tasarısına dair 
(1/578) 458,484:529,556,609,628,690 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe Kanunu tasarısına dair (1/564) 763 

— istanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/576) 405,482,523,555,597,600 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de-



Sayfa 
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/580) 113,240,304,322,366,383,428 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kamunu tasarısına dair (1/566) 763 

— Millet Meclisi İdare Amirlerinim, 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanım teklifine dair (2/601) 463, 

486,533:556,616,628,698 

— MHlet Meclisi İdare Amirlerinin, 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tekririne dair (2/595) 52,58,107 

— Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair (1/567) 764 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair (1/570) 764 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/575) 463,485,531 

556,612,628,684 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 

Bütçe kanunu tasarısına dair (1/568) 764 
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 

yılı Bütçe kanunu tasarısına dair (1/569) 763 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
— Başbakan Nihat Erim'in, vaki davet 

üzerine, Fransa'ya yapacağı resmî ziyaret 
sırasında kendilerine refakat edecek olan 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in dönü
şüne kadar Dışişleri Bakanlığına Adalet 
Bakanı Prof. Suat Bilge'nin vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
(3/728) 401 

— 1509 numaralı Kanunun Anayasa
nın 93 neü maddesi gereğince bir daha 
görüşülmesine dair (3/722) 318 

— Kaldırılan Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanlığı teşkilâtı hakkında (3/726) 401 

— Vaki davet üzerine, Fransa'yı res
men ziyaret edecek olan Başbakan Nihat 
Erim'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 
Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in ve
killik etmesinin, uygun görüldüğüne dair 
(3/727) 401 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 

Bakanı Halûk Bayülken'e Adalet Bakanı 
Suat Bilge'nin vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair (3/745) 719 

— Vazife ile yurt dışına giden Tarım 
Bakanı Orhan Dikmen'e, Orman Bakanı 
Selâlıattin İnal'ın- vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair (3/738) 478 

C. Senatosu Başkanlığı teskereleri 

— Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe» 
kamunu tasarısına dair (1/555) 763 

— Beden Terbiyesi Gıenel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına dair 
(1/556) 763 

•— 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasamına dair (1/572) 113,242,308, 

322,370,383,436 

(1/577) 463,487„535,556,618,628,702 
(1/595) 627,721,758,765,805 

— 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Kondisyonu raporu ile 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de-
ğişMiğe dair (1/554) 763 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si M. Hatûk Berkol ve İstanbul Milletve
killi Orhan Cemal Fersoy'un, Efesprıes yol
lar ve istanbul-' çevre yolu projesi sahasın
daki gecekonduların tasfiyesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/385) ' 471,556 

— Devlet Hava Meydanları İşlletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 ytlı Bütçe kanunu 
tasarıısıma dair (1/557) 764 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yıl*ı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması halkkmda kanun 
tasarısına dair (1/581) 113,241,306,322, 

368,383,432 
— Devlet Su İşleri G'ene-1 Müdürlüğü 

1972 yılı Bütçe kanunu itasansına dair 
(1/16) 763 

— Devlet Üretme Çiftlikleri . Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkımda kanun tasarısına dair (1/584) 405, 

481,521,555,593 
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— Devlet Üretme Çiftlikleri Geneli 
Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe (kanunu tasa
rısına dair (1/559) 764 

— Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetveHierde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/579) 405,484,527,556,605 

— Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısına dair (1/560) 763 

••— Hacettepe Üniversitesi 1971 yılk 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvel
de değişildik yapıîiruası hakkında kanun 
tasarısına dair (1/574) 405,483,525,556,601 

— Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair (1/561) 763 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1972 yrh Bütçe kanunu tasa
rısına dair (1/562) 764 

— iktisadî ve Ticarî ilimler Akademi
leri 1972 yılı Bütçe "kanunu tasarısına da
ir (1/565) 763 

— Istaınbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde deği-
şÜkliflk yapılması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/578) 458,484,529,556,609,628,690 

•— istanbul Teknik üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısına dair (1/564) 763 

— İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde •değigikölk 
yapılması hakkında kanun tasarısına da
ir (1/576) 405,482,523,555,597 

— istanbul Üniversitesi 1972 ydı Büt
çe kanunu-tasarısına dair (1/563) 763 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yıllı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişildik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/580) 113,240,304,322, 

366,383,428 
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 

yıh Bütçe kanunu tasarısına dair (1/566) 763 
ı— Millet Meclisi idare Amirlerinim, 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında 'kanun teklifine dair 
(2/601) 463,486,533,556,616,628,698 

— Millet Meclisi idare Amirlerinin, 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yaprtması halı-

Seyfa 
kında kanun tekOifme dair (2/595) 52,58,107, 

116,158 
— Onman Geme! Müdürlüğü 1972 yıh 

Bütçe kanunu tasarısına dair (1/567) 764 
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 

Bütçe kanunu tasarısına dair (1/570) 764 
— Teıket Genel Müdürlüğü 1971 ydı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/575) 463,485,531,556,612,628,694 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Btiltce kanunu tasarısına dair (1/568) 764 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yalı 
Bütçe kanunu tasarısına dair (1/596) 763 

Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
— Çalışma Komisyonu Baskanlığı'nın, 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 
arkadaşının 506 sayılı 'Sosyali 'Sigortalar 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine da
ir olan kanım teklifi ile Ankara Milletve
killi Ossnan Soğukpmar ve 30 arkadaşının 
aynı mahiyetteki kanun tekliflerine dair; 
(2/598, 2/597, 3/716) 7 

İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye

si Eifat öztürkcine'nin, 1837 sayılı Bina 
Vergisi Kanununda değişiklik yapılması
na ve 206 sayılı Kanunun 3 ııeü ve geçt-
ci 2 nci maddderinin 'kaldırılmasına dair 
2 . 7 . 1964 tarihi ve 491 sayılı Kanuna 
ek iki ırmadde eklenmesi hakkındaki ka^ 
mm tekflifine dair (2/291, 3/739) 479 

— Kimsesiz çocukları, yardıma muh
taç ihtiyar ve saltatları Devlet himayesine 
almayı öngören Sosyal Hizmetler Kuru
mu kanun teklifine dair (2/604, 3/723) 322 

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 
— Afyon Karahisar "Milletvekili Ham-

di Hamamcıoğlu'nun, 1318 sayılı Emlâk 
Alım Vergisi Kanununa *bazı fıkralar ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Geçi
ci Komisyona havalisine dair (2/473, 
3/733) 453 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 6 arkadaşının, .1318 sayılı Emlâk Alını 
Vergisi Kanununa 2 fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifleri öeciei Komisyo
na havale edilmesine dair (2/486, 3/732) 454 
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Sayfa 
— Türkiye Çimento Sanayii Anonim 

Ortaklığı (kuruluş kanun tasarısının, ev
velce kurulmuş bulunan 39 No. in Oeçici 
Komisyona havale edilmesine dair (1/478, 
3/731) 

— Türkiye I>emir ve Çelik İşletmeleri 
kuruluş (kanunu tasarısının evvelce kurul
muş olan 39 No. lu Geçici IKomisyona ha
valesine dair '(1/477, 3/730) 

402 

402 

Sayfa 
Millet Meclisi Başkanlığı teskereleri 

— (Hastalığı sebebiyle bîr toplantı yılı 
içinde 2 aydan fazla izin alan Tekirdağ 
Milletvekili Mustafa Saibri îSözeri'ye öde
neğinin verilmesine dair (3/721) 114 

— iSayın üyelerden tazılarına izin ve
rilmesi hakkında 1(3/719) 114 

— Sayın milletvekillerinden bazılarına 
izin verilmesi hakkında (3/729) 401 

«ECEN 

Oilt 

29 . 12 . .1971 tarihli 22 •&& (Birleşime 
ait tutanak özeti 20 

3 . 1 . 1972 tarihli 23 ncü Birleşime 
ait tutanak özeti 20 

5 . 1 . 1972 tarihli 24 ncü Birleşime 
ait tutanak özeti 20 

7 . a . 1972 tarihli 25 ııci Birleşime 
ait tutanak özeti 20 

10 . 1 . 1972 tarihli 26 neı (Birieşmıe 
ait tutanak özeti 20 

12 . 1 . 1972 tarihli 27 ııci (Birleşime 
ait tutanak 'özeti 20 

14 . 1 . 1972 -tarihli 28 ııci (Birleşime 
ait tutanak özeti 20 

17 . 1 . 1972 tarihli 29 neu Birleşime 
ait tutanak Özeti 20 

19 . 1 . 197ı2 tarihli 30 neu (Birleşime 
ait tutanak Özeti 20 

TUTANAK ÖZETİ 

Say. (Cilt 

21 . 1 . 1972 tarihli 31 nei [Birleşime 
2:3 

48: 
49 

52 

113 

166 

238: 
239 i 

313 

376 

3S2 

ait tutanak Ötzeti 20 

24 . 1 . 1972 tarihli 32 nei (Birleşime 
ait tutanak Özeti 20 

31 . 1 . 1972 tarihli 33 ııeü (Birleşim* 
ait tutanak özeti 20 

2 . 2 . 197-2 tarihli 34 ncü Birleşime 
ait tutanak özeti 20 

4 . 2 . 1972 tarihli 35 nei (Birleşime 
ait tutanak özeti 20 

7 . 2 . 1-972 tarihli 36 ncı ıBirleşimc 
ait tutanak Özeti 20 

9 . 2 . 1972 tarihli 37 nei (Birleşime 
ait tutanak löaeti 20 

11 . 2 . 1972 tarihli 38 nci (Birleşime 
. ait tutanak özeti 20 

14 . 2 . 1972 tarihlî 39 neu .Birleşime 
ait tutanak 'özeti 20 

Say. 

450: 
453 

458 

462 

469: 
471 

541: 
•547 

626: 
627 

712; 

714 

762 

2 

Güt 

YOKLAMALAR 

Sayfa, 

20 4, 53, "114,167, 240, 314,382,459, 464, 465, 
472, 628, 715, 765. 



Söz alanlar 

«Soyadları alfabetik sırasına göre» 

A 
Sayfa 

Hüseyin Afcfbas (Tokaft) • Erzurum Mil
letvekili Cevat Önder ve 9 arkadaşının, 
1926 sayılı Kanuna 'bağlı (1) sayılı cetve
le kadrolar «eklenmesi ve Atatürk Üniver
sitesinde. kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile 
Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım 
Çiftliği işletmesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 726 

— Kayseri MiLLetv<ekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 
sayılı Kanunun 123 ııcu maddesinin 2 ve 
3 ncü fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra 
eklenmesi ile tamir Milletvekili 'Burhanet-
t&n Asutay ve 4 (arkadaşının, 506 sayılr 
Sosyal l&igortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanım 
teklifi münasebetiyle 565 

— 24 . 12-. 1963 tarih ve 359 ısayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon (Kurumu Ka
nununun ibazı maddelerinin değiştirilme
si ve ıbu Ucanuna ıek ve geçicıi maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı münasebetiy-
le 84,253 

Muafla lAkarea «((Muğla) - .Ege tütün 
piyasası konusunda (gündem dışı demeci 634 

Emrer \Afeova .(SiMas) - Yüksek İslâm 
Enstitüleri hakkında çıkan yeni yönetme
lik hakkında gündem dışı demeci. 632 

Mustafa Ateoy '(Kırşelhir) - Hükümet 
yardımından istifade edemeyen Kırşehir'
in, yatıran indirâmindin uygulanacağı il ve 
ilçeler üstesin* alınması sebebine dair 
gündem dışı demeci. 55 

Sason ÜJaari Albayrak (Bize) - Erzu
rum IMilletvekili IGevat -önder ve 9 arka-

Sayfa 
daşınm, 1926 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı ctetvele (kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde feurul&cak Teknoloji ve 
Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Ens
titüsü ile (Kürk Hayvanları Yetiştirme ve 
Yayım Çiftliği İşletmesi hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 735 

Yılmaz Alpaslan (Tekirdağ-) - Petrol 
Ofisinde yapılan lift ihalesi konusunda 
gündem djsı d&mjeei. 628 

Sami Aralan (Denizli) - Acıpayam ilçe
sindeki orman 'kaçakçılığı olayları müna
sebetiyle 767 

Mfehmet Arslantürlî (Trabaon) • Vete
riner Fakültesinin buıgüne İtadar «öğreti
me başlayamamağı sebebine dair gündem 
dışı demeci. 770 

Turgut Artaç (Kars) - Kars ve ilçele
rinin sağlık sorunlarına dair gündem dışı 
demeci ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Cevdet Aykan'ın cevabı 173 

Şevket Asbuaoğlu (Eakisefcİr) - Nüfus 
kammu tasarısı münasebetiyle 126,128,131,137 

Burbanettin Asutay (tamir) - Ankara 
Milletvekili Ctemian Soğukpmar ve 4 a>r-
k&daşınm, 506 sayılı 'Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi münasebe
tiyle 63 

— Bursa 'Milletvekili Kasım önadım' 
m, çıralc, kalfa ve ustalık kanun teklifi 
münasebetiyle 407,416,417,425 

— Erzurum (Milletvekili Cevat önder 
ve 9 arkadaşmin, 1926 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvele kadrolanf eklenmesi 
ve Atatünk Üniversitesinde kurulacak. Tek
noloji ve Ev 'Ekonomisi Araştırma ve Ya-

file:///Afeova
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Sayfa 
yıuı 'Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Ye
tiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 734 

— Kayseri Milletvekili Ensver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 
sayılı Kanunun 123 neü maddesinin 2 ve 
3 ncü fıkrasının kaldırılma&ı ve bir fık
ra eklenmesi ile İzmir Milletvekili Bur-
hanettin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sa
yılı .Sosyal Sigortalar Kanununun 123 neü 
maddesinin değitgirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 561 

— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu' 
nun, Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlik
leri kanun 'teklifi münasebetiyle 502,505,510, 

755,756,792,796 

— Nüfus kanunu tasarısı münasebe
tiyle 125,127,130,133,136,138,141,143,152 

— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilme
si ve îbu kanuna ek ve -geçici-maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 9,12,36,88,119,257,201,264 

İhsan Ataöv (Antalya) - Ankaradaki 
gecekondularda oturan vatandaşların 
elektrik ihtiyacının karşılanmasına dair 
gündem dışı demeci 5 

— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu' 
nun, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bir
likleri kanun teklifi münasebetiyle 498 

Veli Bakirli (Manisa) - 2 Şubat 1972 
günü açılacak tütün piyasası hakkında 
gündem dışı demeci 392 

Hüsamettin Başer (Nevşehir) - Erzu
rum, 'Milletvekili Cevat 'önder ve 9 arka
daşının, 1926 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele 'kadrolar eklenmesi ve-Atatürk, 
Üniversitesinde (kurulacak Teknoloji ve 
Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Ens
titüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve 
Yayım Çiftliği işletmesi hakkında kanun 
teklifi 'münasebetiyle 727 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 

Sayfa 
— 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası 

Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında -kanun tasarısı münasebe
tiyle 490 

Tufan Doğman Avşargil (Kayseri) - Ay
dın Valisinin karşılanışında Nazilli'de ge
çen olaylarla bu karşılamada vukubulan 
bir trafik kazası hakkında gündem dışı 
demeci 472 

Esat Kemal Ayibar (Mardin) - Bazı 
"köylere bağlanan cereyanların kesilmesi 
konularında gündem dışı demeci 652 

(Mehmet Sıddık Aydar (Bingöl) - Bin
göl'de yaşayan Vatandaşların konut, eği
tim ve öğretim işleri konusunda gündem 
dışı demeci 640 

Salih Aygiin (Amasya) - Gazetelere 
ilân verilerek memur alımı gayretlerine 
dair gündem dışı demeci 648 

— Erzurum Milletvekili Oevat Önder 
ve 9 arkadaşının, 1926 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 Ye
tiştirme ve Yayını -Çiftliği İşletmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 728,730 

Cevdet Aykan (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı) - Kars Milletvekili Turgut 
Artaç'm, Kars ve ilçelerinin sağlık sorun
larına dair gündem dışı demecine cevabı 174 

sayılı Kanunun 123 neü maddesinin 2 ve 
3 ncü fıkrasının kaldırılması ve bir fık
ra etlenmesi ile İzmir Milletvekili Bur-
hanettin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 561 

— Manisa Milletvekili 'Hilmi Okçu' 
nun, tarım kredi kooperatifleri ve birlik
leri kanun teklifi münasefbetiyle 560,774 

— Nüfus kanunu tasarısı münasebe
tiyle, 138,143 

B 



Sayfa 
— 24 . 12 . J963 tarih ve 359 sayılı 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kamuna ek ve geçici 
maddeler ilâvesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle. 253,287,289 

Hürai Biçer (Sinop) - Devlet dairele
rinde yapılan israflar konusunda gün
dem dışı demeci. 474 

iS&rbülent Bingöl (imar ve takan Ba
kam) - Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay-
dar'ın, Bingöl'de yaşayan vataadaşlarm 
konut, eğitim ve öğretim işleri konusun
da gündem dışı demecine cevabı. 643 

Yaşar Bir (Sakarya) - 24 , 12 . 1963 
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun bazı mad-

Rasiım OinisE (Erzurum) - Erzurum 
ve havalisinin yakacak sıkıntısı hakkın
daki gündem dışı demeci, 447 

Süleyman Çağlar (Manisa) - Mani
sa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve birlikleri kanuni 
teklifi münasebetiyle. 743,753,772,775 

Hulusi Çalar (İzmir) - 2 Şubat günü 
açılacak Ege tütün piyasası hakkında 
gündem dışı demeci. 389 

Hecati isfandiyar Çakıroğlu (Trab
zon) - Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 
sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 
2 ve 3 ncü fıkrasının kaldırılması ve bir 
fıkra eklenmesi ile İzmir Milletvekili 
Burhanettin Asutay ve 4 arkadaşının, 
506 sayılı [Sosyal Sigortalar Kanununun 
123 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle. 560 

— Manisa Milletv-ekili Hilmi Okçu'-
ınun, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bir
likleri kanun teklifi münasebetiyle. 498 

— 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası 
Kamunumm bazı maddelerinin değişti-

Sayfa 
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle. 34 

Barbaros Turgut Boztepe (Sakarya) -
Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Ta
rım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri ka
nun teklifi münasebetiyle. 746,753,772,775, 

783 
Ahmet Buldanlı (Muğla) - Ege «kici 

tütün piyasasına dair gündem dışı de
meci. 716 

— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kaaıuna ek ve geçici 
maddeler ilâvesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle, 27,40,75.120 

— Gençlik sorunları konusunda gün
dem dışı demeci. 385 

rtlmesi ve bu kanuna, bazı maddeler 
ekîlenmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle. 493 

gadrettin Çanga (Bursa) - 24.12.1963 
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kamununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle. 263 

Kısa Çerçel (Afyon Karahisar) -
24 , 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle. 15,19, 

24,65,78,116,262,289 
Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep) -

24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi 
hakkında kamun tasarısı münasebetiyle, 255, 

273,277,281,291,296 

c 



D 
Sayfa 

Münir Daldal {İzmir) - TARİŞ'in 
dünde bulunan üaümllıer konuöiuındJa. gün
demi ıctıışı d*ım|eiöi. 766 

Rıfkı Danışman (ulaştırma Balkanı) -
Cidlde - Adama saferletribde-n dönıen DC-9 
ııçaığınan uğradığı ıklaza ve Hîaiecta giden 
hacı adaykı-i'mız konusunda gündem dı
şı 'demedi 384 

Hasan Değer (Diyantoakır) - Döyarba-
for'dalki yalkacalt sılkıntıSMita dıalİır gündem 
ıdısı demı-edi 475 

— Dli|yıaa,bajkjır İli ve ilçesi küyleîri' İle 
çiftçi •borglianııdıan dc/layı baraka, idiame-
ciflerinim ve iera mamurlarınım tuıtaonutiia 
dlaflir gündemi dışı demeci. 648 

Nezih Devres (Enerji ve Tabiî Kay-
naiklar Balkanı) - Bitli» Mitietvdkilij A. 
İnan haydala, Tekirdlağ M«e(bveki[lâ Yıl
maz Alpaslan ve Mardin MületVekSilfL Esat 
Kemıai Aybar'ın 37 ndi Birleşimde yap-

AIi Erbek (Kütahya) - Bakanların se
yahatleri ibalkkında gündem dışı demeci 400 

Ali Naili Erdem (tamir) - 24.12.1963 
taıtffih ve 399 sayılı TüıMye Radyo - Tele
vizyon Kurumu Kiaııuıımnuın bazı madde
lerinin değiştâr#miei9İL ve bu 'kaııımıa dk ve 
geıçiöi tmiaddelSeir Süâvcsi balkkındta 'kavmi* 
taranışı münasebetiyle 259 

Mefeut Erez (Sanayi v« Teknoloji Ba
kamı) (Kütahya) - Bir evveM birleşim
de Kütahya Milletvekili 'AflU Bnbek'İn 
güradem dışı (konuşmiasııma eevaibı 456 

Nuri Emgan (îstaribul) • Anayasa ko
nusunda gündem dışı denuecî 397 

ı—, Aıntaülya Milletvekilli İhsan AfcaöV 
ün, enıflaısyon tehlikesi ve tefdMrlerÜ, 
liıtihailât - ihnaoat formailiteleri ve etfdfteril 
lite hayat paihatılığı ve nödenleılinî içâae 
ftlıaın «toonotmüÛc durruım halkkımida tor ge
nel garıigmıe fuçümıasınia dalir öoîeSrgıeHÎ' ile 
•Kiajfilejrî J l̂lettVeklîın Tuıthan Feyaioğlu ve 
ıi!kü arlJjıaldağHim; hayaıt pahalMığı, y&tı-

Sayfa 
m:ş oldukları gündemi dısj demeçieıriine ce
vabı 715 

— Erzurum Millıetve'ldllj Raetim ömfi&li' 
nin, Erzurum ve havalfeiniaı yaiktacıafe sı
kıntısı hialkjkındalld gündem dışı deme
cime devaibı 478 

Musa, Doğan (Kara) - Erzu
rum. ^ililettvekiK Cevat Önder ve 9 arka
daşının, 1926 sayilh. Hanuma toağüı (1) 
sayılı celtîvıale kadrolar eklenmesi ve Ata
türk ÜnBveiTSIÖeslindle kunılaöalk Tefksnıo-
loji ve Bv EkoniumM Araştırma ve Yayım 
Ensıtitüısü iiile Kürk Hayvanları Yetiştir
me ve Yıayım Çiftliği tşiataıesi 'htakfeHKla 
"kanun üefelfi münasebetiyle 730,733 

•Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adafet, İçiş'Ileıri ve Plan kx*mJsymJ<arınd!aını 
seçilen 3 ıer üyeden krarttkı 30 nutmavalı 
GTeçlieS Ejamlisıyıon raporu münasebetiyle 123 

Şevket Doğum (Kayseri) • Sağırlar 
Okulu Me ilıgiiili, gündem, dışı dıettneeli 394 

nrnlaiî', iişsizlHk, feııaf, aa,mlar, dış tttöare-t 
eıraisyon baem&, işçi! d^felledinin değer-
TendUniıl'mıe şejkslOı, teŞivSlc tedbiiriliefrfi ve Ĥ ü-
ksünnetan gencel iktisadî tutumu foialkbıtıda 
AnatyasaiiKin 88 n<a, toısadd^esi uyannca bâ'r 
genel görüşııne açılmasına dair önıergiesiı 
ımünaıseıbetiyle 194 

Bahir Eraoy (îataııbui) - Amfcara MBİ-
leıtveildÜiM Oamıatı Öogukpnıar ve 4 atrlkada-
şmın, 506 sayılı Sosyal Sligortalar Ka
nununun -60 n-eı maddesinle bStr fıkrra <ek-j 
lenın̂ eısiine ilişkin -kanun tekllM münatse-
betliyte 61 

tlhıan Ersoy (Kütahya) - Son haftalar-' 
daki yıağışilar ve bilhassa "kariaruı ert-
'mıesi halmd'e önrümüzd'eM güntonde m-ey-' 
dana gelmedi muhtenne'l su hasikınJiarı do-
layısayle şimıdîden bazı tedtofcriteriln altıu-
:niıası h.aklkmıda güntlem dışı demeci 719 

Muaflnun'er Ertem (flJSaniUa) - Antalya 
Mletvektilli thsan Ataöv'ün, reuflâsyon 
üehlikeai! ve tedbaıileırı, ithalât - ihracat 

£ 
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Sayfa 
fonııalSteferii ve 'eDkffleri ite hayat paıhatah 
fiığı ve nedenılerini içine alan ekonopılîlk: 
dunum hakkımla, bur germi görüşmıe açiil-
ımasma dair önergesi ile Kayseri Mjl'letvte-
ıldiiM Turhan Fteyaioğl'u ve ükli arkadaşının) 
hayat pahalılığı, yatırımlar, işslizlük, ismaf, 

Abüclin 'inan Gaydalı '(Bitlis) - Bitlis' 
in yakacak ve o-rnmn sorununa dair gün
dem Kİışı demeci 649 

— Van Gölü çevresinin sanat, kültür 
ve kailkmimıası konularına dair gündfeııı 

Hayrettin Hamagası (Elâzığ-) - Elâzığ 
hava alanının imletmeden kaldırılması 
konusunda, gündem dışı dleımeeti 387 

Hflmıi İşgüzar (Sinop) - Çeltik itiyat
ları konusunda gündem dişi demeci, 57 

— Erzunum MfliytfvelkiM, Cevat Önder 
ve 9 arkadaşının, 1926 sayılı 'Kanuna 'bağ
lı (1) sayı'U cetveli 'kadrolar eıklenmiesli 
ve Atatütfk Üniversitesinde kurulacak (tek
noloji ve Ev Ekon&misli Araştırma ve Ya
yım Enstitüsü file Kürk Hayvanları Ye-
tûştirmıe ve Yayımı Çiftliği l^letmesli hak
kında 'kanun 'tieklifd münasebetiyle 724 

— Kayseri Milletvekilli Env«r Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 , 7 . 1967 tarihli 506 
sayılı Kanunun 123 neü maddesinin 2 va 
3 ncü fılkrasnun kaldırılması ve bur fık-

CHya&ettin Karaca (Erzurum) • Erzu-> 
rom MSletveklilli Cevat Önder ve 9 'arka
daşının, 19<2!6 sayillı Kanuna bağlı (1) 
.sayılı celfivete teaıdroLar elclemefiri ve Ata-
tünk Üıi'îvfat̂ fttealinjde kurullaeıalk Tefkmıo-
logi ve Ev EkonoımM Araştırma ve Yayını 
Enstitüsü 5iDe Kürk Hayvanları Ye1%tiîr-
nne ve Yayım Çiftliği tşletımesft hakkında 
kanun tekHifi münasehelSyle 729,737 

Soy/i 
zamlar, dış ticaret, «nıtösyon luaernü, işçi 
dövizlerinin değerlendürülime şekK, teş-
Mîk tedıhfiırleri ve Hükümettin gtenei (ikti
sadî tutumu h'a^kıtnda Anayasanın 88 noi 
maddesi Tiyt&nn'ca bir genel görüşm-e açıl
masına 'dair önergesi münasebeiliyie 180 

•dışı deıMeoi, '172 -
Ahmet Güven (Zonguldalk) - Zongul-

d'fllk Ereğli Kömür îşleitmesi ve telktıiık 
elemanların şikâyetleri haıkkmda gündem 
dışı demeci 398 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) -
Sosyal Sigartefer Kurumu müfettüşlerSaıa 
dair gündem dışı demeci. 765 

1 
ra ökfenımesi ille İzmir MültelfcveJkliili Buır-
hanettiîn Asırtay ve 4 arkadaşının, 506 sa-
yiilı 'Sosyal Sigortalar Kanununun '123 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifli münasebetiyle 558 

— Şeref aylığı <bağlanınıış 'bulunan 
bazı madalya saMpUerinitra nıataşüannın 
geriye alınmasına dair demeci 6âl 

— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Tür> 
İkiye Radyo - Televizyon Kuruımu 'Kanu
nunun bazı maddelerinin değoştiıfiilim&ai 

• ve 'bu 'kanuna ek ve gegici maddeLer ilâ-
•m 

vesi hakkında kanun tasarısı münaseıbe-
tiiyie 14,31 

ı— Karayazı İlçesinde meydana gelen 
Kaızatraik hastalığı ile Hınıs lilçeöiniin yml 
duınumu hakkında güncem dışı demesi 395 

— Manisa MSlstfoieifcMıi HHlftni Ofcçu'mm, 
Tanm Kredi Kooperatifleri ve bdfrlîkle^ 
Di kanun ttekffi münasebetiyle 745,774,778 

Bahri KarfakeçiK (ürfa) - Erzu
rum Moilletve'kıUS Oevıat Önder ve 9 arka-

G 

H 
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Sayfa 
dağının, 1926 myth. Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele Ikadrolar eklemesi ve Ata-
tüırik ÜnJviareliteBİinclte kurulacalk Tekmio-
loji ve 15v Ekonomıiâ Araştırma ve Yayım 
EıiHt&tüsü Öle Kürk 'Hayvanları YetSştür-
jme ve- Yaymı OlMiği 'İşlafemedi 'hakkında 
kamın teikUafi m'unıasebetiîlyle 731 

— Urfa'nm fişsizlilk, ekonanıilk ve sos
yal smrunlıarma dair gündem dışı deımê  
d. 167 

Celâl Kargılı (îçel) • 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kaıraitfunun 31 nei maddeninim 
yürürlükten ücaftdı-n'toası halkfcındaki İka
mın töeıMföinıin, Genel K^urul günd**ninte 
aıEıramasiina daür önergesi münasebetiyle 
{2/366,4/253) 403 

ı— Memurların Personel Kanunundan 
doğan 9 ıayflük faıMarı haklkında gün
dem dışı demeci 476 

,—Pamuik ve tütün gibi, ürünlerin gay-
rianıatmînTi 'foaıKıyflle değil, maimui şdkliiyrle 
Kıracı lıaMkında gündem dı§ı dermeci 647 

ı— T. fi. M. M,, üyeliğâ ile bağdaşmayanı 
ligler h&kfkmda 2/401 esas sayılı Kanun 
fcdkJlilCi ımıünıaselbetiy'te 115 

,T.Wk hasına vıe mensuplarının sorunla
rını Itiaspit etmek ve İra sorunlara çöaüm 
yalları btılllraıalk amacıyle Anayasanın 88 
neft maddesi uyarınca bir Mteelis Araştır
mam açıil|m[asın,a daür Öflerıgesinin, konu
nun önemine binaen, emsal tegMI etone-
ınijâk üaem öncelklie görüşülmesine dair 
önergesi münıaseibdtilylie (10/81) 178 

M.flelâhattinKılıç (Adana) • 24,12.1963 
taıriüh ve 3S9 sayılı 'Türküye Badyo - TeıLe-
vjzyon Kmruimıu KanunuMun bazı rmadide-
Jttrikuin de^tMhıııetsüi ve 'bu (kamıma ete ve 
geçjLcÜ tmıaıddeffler Slâvıeıssi 'hakkında kanuni 
tasarısı anjünaSöbetilyle 76,86 

Doğam Kitaph (l>övl«t Sakam) (Sam
sun) - Kjrşıeıhlîr Mjiillet'vıetkill Mıısltta-Ea Ak-

Sayfa 
Höy'un, Hükümet y»wlımMid<an îstifadıe 
ödenmeyeni Kıırşeihilr*i>n, yatırsm İndirimfiriiin 
uygulanaıcağı âl ™ iJçeter listesine alın
ması seae'bin* dıair gündem dışı dfcnn.eameı 
cevtaibı 56 

— Maniı^ Milletvekili Hilmi Okçu' 
nuıı, Tarmı Kredi KooperatSiîLeri ve bîlr-
•lıiklori kamuı tekSHH ıminıasebetiylıe 076,747, 

•775,785,794 
— Tekirdağ Mrlletvıelkilli Yılmaz Alp

aslan, Kayse-ıü Milletvekilli Eniver Tt^rguit, 
Amasya MHÜieüvelkrM Vehbi Mleşhur, Sivas 
MîîHe*VekJilIS. Enver Akova, İçel MSIfetvıe-
Mli Celal Kargılı, Amasya Milletvekilli Sa
lih Aygün, Diyarbalkır MÜlletvıelkil'i Hasan 
Değer, Bitlis MülletveJkji'lii Abidfin tnan, 
Gaydalı, iSinop Milletvekili 'Hliûiaıi İşgüzar 
ve Mardin Milletvekili Esat Kjemal Ay-
bar'ın günldleım dışı konuşmalarına ceva
bı 653 

— Toprak Reformu Öntedtbüriler ka
nunu tasarısı öle gerekçesinfin geril gönde-
raimedine dair Başhaluanük tezkeresi 548 

— Urfa Milfetvekâli Balıri Karafceçili, 
Uşak Mftlıtetvakffl Adil Turan île BpftiBs Mûl-
iljetvekd'lti Ahidin inan Graydaıllı'nıın gündem, 
dışı deın.ec.lerinıö cevabı 176 

Halsaa Korkmazcan (Deniali) - 24.12.1963 
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Tele
vizyon. Kuruınvu, Kanununun ıbazı mad;de-
ıltarinHın ıdieğüişt'iıi'Umjesi vıe bu ıkanuma elk 
ve geçici 'm-addeleır lilâvesi ha[k(kıı*la ka
nun tasarısı '260,278 

Mustafa Kuibiîay îmer (Konya) - An-
ka-ra M3İ]i!le|tivelkiIti Osman lSoğu!kpvnar ve 4 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortallaıı 
Kanununun 60 ncı rmaddesilne fciır fıkra 
<aklertme9me illişMn kamın teHîlâfö mü-< 
nasebetiyie 60,62 

ZekaHİya Kürdaş (Marag) - NüfiB ka
nunun tasarısı Tiıünaseıbetiyle 151 



— 39 — 

M 
Sayfa 

Ferid Melen (MÜH Savunma Bakanı) 
{<hınıJıııriyıet Senatosu Van üyesi) -
Kâ fcatmomı ÜVLlSletv̂ kİfi Hasan Tosyalı' 
mm köy ktism kadrotaırı hakkındaki gün
dem dışı 'demecine cevabı 397 

Vehbi Meşhur (Amasya) - Amasya, 
Samsun, Çorum, Yozgat, Sivas ve Tokat 
illerini içine alan Orman Başmüdürlü-
ğündeki tesislerinin ikmal edilmesi ve 
bu bölge halkının yakacak sıkıntısı ko
nusunda gündem dışı demeci. 631 

— Şefoer pancarı ekicilerinin alacakla
rına dair gündem dışı demeci 769 

Mustafa Ok (Manisa) - Açılacak olan 
Ege tütün piyasası hakkında gündem dışı 
demeci 4 

EDUmd Okçu (Manisa) - Tarım Kredi 
Kooperatifleri -ve birlikleri kanun teklifi 
münasebetiyle 57fi,790 

Kasım önadım (Bursa) - Çırak, kalfa 
ve ustalık kanun teklifi münasebetiyle 417,418, 

421,426 
— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu' 

nun, Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlik
leri kanun teklifi münasebetiyle 501,504,513, 

578,749,756,781,791,706 
M Vedat önsal (Sakarya) - Antalya 

Milletvekili İhsan Ataöv'ün, enflasyon 
tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihracat 
formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalı
lığı ve nedenlerini içine alan ekonomik 
durum, hakkında bir ıgenel görüşme açılma
sına dair önergesi ile Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının; 
hayat pahalılığı, yatırımlar, işsizlik, israf, 
zamlar, dış ticaret emisyon hacmi, işçi 
dövizlerinin değerlendirilme şekli, teşvik 
tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadı tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 195 

Sayfa 
Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar )-

Çiftçi maillarının korunması hakkındaki 
kanun tekliflerinin Genel Kurul gündemi
ne alınmasına dair önergesi (2/171, 4/252) 403 

— Erzurum Milletvekili Cevat önder 
ve 9 arkadaşının, 1926 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 Ye
tiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 727,732 

— Nüfus kanunu tasarısı münasebe
tiyle 135 

H. Oavit Okyayuz (İçel) • Manisa Mil
letvekili Hilmi Okçu'nun, Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve birlikleri kanun tekli
fi münasebetiyle 499 

— izmir Milletvekili M. Hulusi Çakır 
ve Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğlu ile 
Veli' Balnrlı'nm gündem dışı demeçlerine 
cevabı 393 

— Muğla Milletvekili Muallâ Akarca'-
nın, Ege tütün piyasası konusunda gün
dem dışı demecine cevabı 637 

Şinaal ösdenoğlu (Ankara) - Ankara'
da çekilen kömür sıkıntısına dair gündem 
dışı demeci 454 

— Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley ve 10 arkadaşının, hastaların memle
ket içinde bulamadıkları ilâçları dış mem
leketlerden getirtmeleri ve dış. memleket
lerden getirtecekleri ilâçlar içhı yapılacak 
işlemler hakkında ve Cumhuriyet Senatosu 
tstanbul Üyesi- Mebrure Aksoley'in, 474 sa
yılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin 87,11 tarife No. lu bölümünün de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri mü
nasebetiyle 804 

O 
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Sayfa 
— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nım, 

Tarım Kredi Kooperatifleri- ve birlikleri ka
nun teklifi münasebetiyle 499,507,513,575,741, 

744,747,753,756,773,790,799 
— Nüfus kanunu tasarısı münasebetiy

le 128,130,136,139 
— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayjh 

Türkiye Radyo • Televizyon Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 11,]7,25,32,40,75,8!,245 

Tnrhan Özgüner <İ§el) - Bursa Millet
vekili Kasım önadım'm çırak, kalfa ve 
ustalık kanun teklifi münasebetiyle 411,420,424 

— Resmî ilânlara dair gündem dışı de
meci 7 

Emin Paksüt (Ankara) - Toprak re
formu öntedbirler kanunu tasarısı İîo ge
rekçesinin geri gönderilmesi münasebe
tiyle 547 

— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 

Mehmet Nurettin Sandikcıoğlu (Ba
lıkesir) - Manisa Milletvekili Hilmi Ok
çunun, Tanm kredi kooperatifleri ve, bir
likleri kanun teklifi münasebetiyle. 798 

Sabahattin Savcı (Diyarbakır) • Er
zurum Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, 1926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi 
ve Atatürk Üniversitesinde kurulacak 
Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma 
ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hay
vanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği 
İşletmesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle. 740 

— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'
nım, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bir
likleri kamun teklifi münasebetiyle. 469,506, 

Sayfa 
— Toprak reformu öntedbirler kanunu 

tasarısı ile gerekçesinin geri gönderilmesi
ne dair Başbakanlık tezkeresi münasebe
tiyle 545,550 

— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bıı kanuna ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 10,21,27,37,71 

Seyfi Öztürk i(Eskişehk) - 24 .12 .1963 
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve 
geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı, münasebetiyle 34,83,89,96,275:282 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu "kanuna ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 264 

Mehmet Şemsettin Sönmez (Eskişe
hir) - Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşının, 17 , 7 . 1967 tarihli 
506 sayılı Kanunun 123 neü maddesi
nin 2 ve 3 neü fıkrasının kaldırıl
ması ve bir fıkra eklenmesi ile İzmir 
Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 
arkadaşının, 506 sayılı . Sosyal Sigorta
lar Kanununun 123 neü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle. 561 

— Kömür konusu ve bu konuda 
Hükümetçe alınması gerekli tedbirler 
hakkında gündem dışı demeci. 384 

— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'-
nun, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bir
likleri kanılın teklifi münasebetiyle. 580 

P 
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Sayfa 
Kâmil Şaiûıoğlu '(Manisa) • 2 Şubat 

1972 günü açılacak Ege tütün piyasası 
hakkında gündem dışı demeci. 390 

Ahmet Şener )(Trataon) - 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle, 487 

•— Erzurum Milletvekili' Cevat ön
der ve 9 arkadaşının, 1926 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar 
eklenmesi ve Atatürk Üniversitesinde ku
rulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi 
Araştırma ve' Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları. Yetiştirme ve Yayım Çiftliği 
İşletmesi hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle-, 723 

t Hakkı Tekine! (istanbul) • Toprak 
Reformu öntedbirler kanunu tasarısı ile 
gerekçesinin geri gönderilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle, 552 

Turgut Topaloğln (Adana) - Suriye 
sınırımızda yapılan kaçakçılık hakkında 
gündem dışı demeci. 177 

Hasan Tosyalı (Kastamonu) • Kay
seri Milletvekili Enver Turgut ve 8 ar
kadaşının, 17 . 7 , 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 neü maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra ek
lenmesi ile İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle, 559 

— Köy imam kadroları hakkındaki 
gündem dışı demeci. 396 

— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'-
nun, Tarım Kredi Kooperatifler; ve bir
likleri kanun teklifi münasebetiyle. 512,577, 

787,785 
— Nüfus kanunun tasarısı münasebe-

betiyle. 13» 
— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

Sayfa 
— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'-

ııun, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bir
likleri kanun teklifi münasebetiyle. 497:577 

— Toprak Reformu öntedbirler ka
nunu tasarısı münasebetiyle. 553 

— 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası 
Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesi hakkında kanını tasarısı mü
nasebetiyle. 491 

— 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna ek ve geçici mad
deler ilâvesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle, 29,38 

Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna ek ve geçici .-
maddeler ilâvesi hakkında kanun ta
sarısın münasebetiyle. 30,92 

Suna Tural (Ankara) - 24 . 12 . 1963 
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi vd bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 71 

AdO Turan (U$ak) - Kanunların sık 
sık uygulanmasının ertelenmesi ve kaza
nılmış hakların zamanında verilmesine 
dair gündem dışı demeci. 71 

Enver Turgut ((Kayseri) - Kamu ke
siminde çalışanların geçici görev yol
lukları ile arazi tazminatlarının öden
memesine dair gündem dışı demeci. 630 

— 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı Ka
nunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra ek
lenmesi ile İzmir Milletvekili Burhanet-
tİn Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle. 564 

Hasan Türkay (Kastamonu) - Kay
seri Milletvekili Enver Turgut ve 8 ar-

T 
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Sayfa 
kadagrann, 17 , 7 . 19C7 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 neü 
fıkrasının kaldınlması ve bir fıkra ek
lenmesi ile İzmir Milletvekili Burhanet-

Fahrr Ufrasızoğlu (U§ak) - Yüksek 
öğrenime devam imkânı bulamayan lise 
mezunları konusunda gündem dışı de
meci. 52 

Necdet Uğur (istanbul) -24.12.1963 
tarik ve 359 saydı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kuruma Kamununım bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle, 268 

Ali Kıza tTztmer (Trabzon) - Bingöl, 
Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın. Biu-

Mehmet Yardımcı (İstanbul) - Er
zurum Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, 1926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi 
ve Atatürk -. Üniversitesinde kurulacak 
Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma 
ve Yayım .Enstitüsü ile Kürk Hay
vanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği 
İşletmesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle. 735 

HfevUit Yılmaz ; (Babiktesir) -
24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye. 
Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna ek ye geçici maddeler ilâvesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 79, 

87,248,270 

Sayfa 
tin Asııtay ve 4 arkadaşının, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifini münasebetiyle. 566 

RÖl'de yaşayan vatandaşların konut, eği
tim ve öğretim işleri konusunda gündem 
dışı demecine cevabı, 644 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 8 arkadaşuım, 17 . 7 . 1967 tarihli 506. 
sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 
2 ve 3 neü fıkrasının kaldırılması ve bir 
fıkra eklenmesi ile İzmir Milletvekili 
Burhanettkı Asutay ve 4 arkadaşının, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
mu! 123 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi münasebetiyle. 563 

Şevket Yılmaz (Adana) -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 
kanun tasarısı münasebetiyle, 93 

Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman) -
Adıyaman tütün piyasasının geç açıl
ması konusunda gündem dışı demeci. 717 

Labit Yundoğlıı l(lstantral) - Toprak 
Reformu öntedbirler kanunu tasarısı ile 
gerekçesinin geri gönderilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle. 549 

Mehmet Yüceler (Kayseri) - Gümrük 
kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 
10 arkadaşının, hastaflartn memleket 

u 

Ü 
Reşit Ülker (İstanbul) - Manisa'Mil

letvekili Hilmi Okçıı'niMi, Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
münasebetiyle. 

ve birlikleri kanun teklifi 
579 



Sayfa 
içinde bulamadıkları ilâçları dış memle
ketlerden getirtmeleri ve dış memleket
lerden getirtecekleri İlâçlar için yapı
lacak işlemler hakkında ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
leyHn, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük 
Gİris Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. 

Sayfa 
lu bölümünün değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri münasebetiyle, 501 

— 7470 sayılı T. C, Turizm Bankası 
Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı maddeler 
efelenmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle, 490 
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