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C, Senatosu

olacağımı arz eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
2. — Kültür
Müsteşarlığı ile buna dahil
dairelerin Başbakanlığa bağlanarak; kültür hiz,nrt ve konularına ilişkin kanun, tüzük ve yönet
meliklere göre Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş
ohın görev ve yetkilerin de Başbakana ve Baş
bakanlığa intikal ettirilmesine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1.08)
BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, takdim ediyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Başbakanlığın 5 Haziran 1972 gün ve
1/1-3809 sayılı yazısı.
1. Kültür işlerinin Millî Eğitim Bakanlığın
dan alınarak, bu işleri yürüten Kültür Müste
şarlığı ile buna dahil dairelerin Başbakanlığa
bağlanması,
2. Kültür hizmet ve konularına ilişkin ka
nun, tüzük ve yönetmelikler ile bunların ek ve
tadillerine göre Millî Eğitim Bakanına ve
Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkilerin
Başbakana ve Başbakanlığa intikal ettirilmesi,
Başbakanın, 4951 sayılı Kanun hükümlerine
istinadeden ve ilgideki yazı ile bildirilen tekli
fi üzerine uygun görülmüştür.
Arz ederim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN
sunulur.

Yüksek

Heyetin

bilgilerine

3. — Vazife il< yurl dışına giden Sanayi ve
Teknedoji Bakam Mesut Erez'e llaştırma Bakam

8,6.

1972

O

Rıfh'i Dauışman'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/107)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının başka
bir tezkeresi var, takdim ediyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Mesut Erez'in dönüşüne kadar;
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Ulaştırma
Rıfkı Danışman'ıın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu
arz ederim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine
sunulur.
i., — Vazife ile yurt dışına giderek olan Ça
lışma B<(kunı Ali Rıza l'zuucrc Sağlık ve Sosııal Vanlım Bakam Kemal Demir'in vekillik et
mişinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanhğı tezken si (3/106)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının
bir tezkeresi var, takdim ediyorum.

başka

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma
Bakanı Ali Rıza Uzuner'in dönüşüne kadar;
Çalışma Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Dr. Kemal Demir'in vekillik etmesinin
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN
nulur.

Yüksek Heyetin bilgilerine su-

V — GÖRÜŞÜLEN İSLER
7. —- Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri
'hakkında kanun tasarısının Millet
Meclisince
keıhıtl olunan incini ve Cumhuriyet Senatosu Ta
rım ve Bütçe ve Plan komisyonları
raporları
(Millet Meclisi : 1/511; Cumhuriyet Senatosu :
1/77) (S. Sayısı : 101) (1)

(1) 101 S. Sayılı busmayazı tutauağın
'ddidir.

BAŞKAN — Aynı mahiyette Komisyon Baş
kanı ve Sayın Orman Bakanı tarafından veril
miş bir önerge var. Bundan evvelki Birleşim
de bir kısmı oylanmış, bir kısmı oylanma saf
hasına intikal etmiş olduğu halde oylanamamış
olan tezkereyi yeniden okutuyorum efendim.

Yüksek Başkanlığa
Müstaceliyet ve önemine binaen; Orman Ba] kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 101 sısonuna I ra sayılı yasanın komisyonca kararlaştırıldığı
i ve komisyon raporundaki gerekçelere dayana647 —

