Dö N E K :8

TOPLANTI : 3

MİLLET

MECLİSİ

TUTANAK

DERGİSİ

CİLT: 26
26 . 6 . 1972 tarihli 113 tocü Birlerimden
14 . 9 . 1972 tarâhü 134 ucü Bürkştae {kadar

197 2
T. B. M. M. Matbaan

Fihrist
»—
BAKANLAH KURULU
Sayfa
— Mazereti dolayısiyle 5 Eylül 1972
tarihinde yurt dışına gidecek olan İmar ve
Iskan Bakanı Turgut Toker'in mezun sa
yılmasına ve dönüğüne kadar kendisine
Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'm, ve
killik etmesinin uygun görülmüş, olduğuna
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/903)
861
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Bayındırlık Bakanı Mukadder öztefcin'e,
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı İsmail
Arar'm, vekillik etmesinin uygun görülmüş
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/904)
861
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'e, dönü
şüne kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Kemal Demİr'in, vekillik edeceği hak
kında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/900)
782

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, dönü
şüne kadar, Başbakan Ferid Melen'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/581)
373
(3/902)
782
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'e, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın,
vekillik edeeeği hakkında Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/896)
781
{3/899
782
— Vazife ile yurt dışına, gidecek olan
Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanı Kemal
Demir'e, dönüşüne kadar, Çalışma Bakanı
Ali Rıza Uzuner'in, vekillik edeceği hak
kında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, (a/895)

Sayfa
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Sanayi ve -Teknoloji Bakanı Mesut Erez'e,
dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanı Rıfkı
Danışman'm, vekillik edeceği hakkında
CumhuAaı&an-Iığı tezkeresi. (3/898)
782
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Ticaret Bakanı Naim Talû'ya, dönüşüne
kadar, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nm,
vekillik edeeeği hakkında Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/901)
782
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz
Akçal'a, dönüşüne kadar, Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Mesut Erez'in, vekillik edeceği
hakkında
Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi
(3/897)
781
— Vazife ile yurt dışına giden Devlet
Baltanı İlhan öztrak'a, dönüşüne kadar
Köy İşleri Bakanı Neemi Sönmez'in vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/878)
250
— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri
Bakanı Halûk Bayülken'e, dönüşüne ka
dar, Başbakan Ferid Melen'in vekillik ede
eeği hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/894)
781
— Vazife ile yurt dışına giden Maliye
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, Devlet Ba
kanı Zeyyat Baykara'nm, vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/872)
111
— Vazifeyle yurt dışına giden Ticaret
Bakanı Naim Talû'ya, dönüşüne kadar,
Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nm vekillik
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/884)
564
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ÇEŞİTLİ İŞLER
Sayfa
— Başbakanlığın, Birleşmişi Milletler
Genel Kurulunun 9 . 9 . 1972 tarihinde
New - York'ta başlayacak olan 18 nci dö
nem toplantılarına Hükümeti temsilen Dış
işleri Bakanı Halûk Bayülken başkanlığın
da gidecek olan heyete katılacak olan Par
lamenter müşavir heyet hakkında tezke
resi.
885
— Bu toplantı yılı Genel Kurul ve ko
misyonların çalışmaları hakkında Başkan
lığın açıklaması.
780

Sayfa
— Grup Baskanvekillerinin, Cumhuri
yetçi Partinin grup kurması dolayısıyle
Başkanlık Divanında temsili hakkında öner
gesi.
885
— Grup Başkanvekülerinin, Millet Mec
lisinin 20 Temmuz 1972 Perşembe saba
hından itibaren 11 "Eylül 1972 Pazartesi
saat 15,00'te toplanılmak üzere, tatile gir
mesine dair Önergesi.
775

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
-halkımızın iyi 'beslenmesini sağlamak ve
Beslenme ve <j-ıda Bakanlığı kurulmasını
temin etmek amacıyla, Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir genel görüşme ya
pılmasına dair önergesi. (8/49)
861
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden
meydana gelen kuzu kaybını önlemek M;in
gerekli tedbirleri almak maksadıyle, Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca ibir genel
görüşme yapılmasına dair önergesi (8/46)
114

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
milli İradeyi, Parlâmentomuzda tam anlamıyle yansıtacak bir seçim sitmeminin yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit
etmek amaeıyle, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme yapılma
sına dair önergesi (S/47)
553
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına
çıkarılması için gerekir tedbir, çare ve gö
rüşleri tespit etmek amacıyle, Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme
yapılmasına dair önergesi (8/48)
555
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KÂNUNLAR
No.

Git Sayfa

1597 _ 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sa
yılı Kanunla bâzı -maddeleri değiş
tirilmiş (bulunan 22 . 4 . 1962 ta
rihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun, adı
ile
(bâzı maddelerinin .kaldırılmasına
ve yeni 'geçici -maddeler eklenme' sine dair Kanun
20 239
23 105
24 43,
108,403:424,456:490,561:581
25 557,
688:689,694:708
159ı8 — Malî Denge Vergisi Kanunu

20

3,
764
23 14:
29,47:72,85:95,243 £61,421:440,453:467,
563,599,600:603
25 386
26
3,
10:11
1599 — Yasama meclislerinin dış münasel) etlerin in düzenlenmesi hak»kındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve
378 sayılı Kanunun değiştirilmesi
ne dair Kanun
2.1 638
26
3
27 404:
406,407:457
29 110,
308,317:328
26
3,
55:58
1600 — Askeri Yargıtay Kanunu
21 117
24 868
25 419:
429
1601 _ Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ye
niden teşkilâtlanması, silâh, araç
ve gereçlerinin
yenileştirilmesi
amacıyle Millî Savunma Bakanlı
ğına gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişme yetkisi verilmesi
hakkında Kanun
24 444
25 217:
253,259,264:265,274,318,323 324
331,364,478:381

No.
1602 — Askerî Yüksek
mesi Kanunu

Cilt Sayfa
idare Mahke
22 798
24 445,
740:782,854:856
1603 — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında Kanun
24 726
26 365,
381,414,417:418,421,468,47i -.474
1604 — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/1) ve «R* işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun
26 242,
365,381:382,414,415:416,421,468,475:478
1605 -— 6785 sayılı İmar Kanununda bâ
zı değişiklikler yapılması hak
kında Kanun
2

91
4731
19 196:
233
23 105
24 195,
401:402,446:456
26 421,
484:496
1606 — Türkiye Kızılay Derneği, Türk
Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk
Esirgeme Kurumunun bâzı vergi
lerden, bütün harç ve resimlerden
muaf tutulmasına dair Kanun
17 678
24 823
25 10:
16,77:86, 215:217,259,262:263,
274,318,321:322,331,364,374:377
1607 — Yatılı bölge ve özel eğitime
muhtaç çocuklara mahsus okullar
da döner sermaye kurulmasına
dair Kanun
13 30
24 445,
853:854
25 16:
33,47,7*2,77,112,117:118,174,203,307:208,
215,250,260:261,274,318,319:320,331,364,
370:373
1608 — Avrupa Konseyi İmtiyez ve Mu
afiyetleri Umumî Anlaşmasına ek
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No.

Cilt Sayfa
üçüncü protokolün onaylanmasına
dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 sa
yılı Kamına ek Kanun
1 403
24 823
25 439:
440,495,538 :539,5511653,558,607,
628*31

1609 — Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş
ve Oorevleri Kanunu
23 105
24 556
25 411:
419,437,485,489,491,405,538,542:543,
557,558,606,612 «15
1610 — 29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı
Emlâk Vergisi Kanununun bâzı
maddelerinin, kaldırılması, değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında Ka
nun
19 44
20 715
23 498:
520,576:598,649:651,694:713
25 387:
411,446:484,496:538,571:606,639:672
26 64:
90,116:129,130,13i =132,136,177,182:185
1611

—357 sayılı Askerî Hâkimler ve
Askerî Saveilar Kanunfumın adı ile
'bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve üç ek, <geçi«i madde eklenmesi
hakkında Kanun
21 117
26 351,
'
383:399

1612 — Yüksek Askerî Şûranın Kuru
luş ve 'görevleri lıaikkında Kanun 24 722,
3,354:358
1613 — ümeroğlu, 1942 doğumlu, öneı*
Sarman, hakkında Af Kanunu
24 822
26 480,
565 =567
1614 — Efrada karşı suimuamelcdeıı.
lıükümlü Ömer An ve Mehmot
Göfcmen'in Özel affına dair Ka
nun
24 556
26 108,
358:361,373:374

No.
1615 — Gümrük Kanunu

Cilt

Sayfa
2
34
5 854:
855
20 150,
495:496,80i :804
24 42,
107:108,58i =606,660 =704,733,782,818:
819,870:871,899,920:923

1615 — Gümrük Kanunu

2
34
5 854:
855
20 150,
495=496,801:804
24 42,
107 =108,581 =606,606:704,733,782,818:
819,870:871,899,920:923

1616 — «XXXVII sayılı Türkiye Cum'hurdyeıti Listesi - En ;Ziyade Mü. madeye Maz-har Millet Tarifesi»
nin yürürlüğe konulmasınla dair
olan Bakanlar Kurulu Karannın
onaylanması hakkında Kanun
1 403
24 823
25 439,
495,538,548:549,558,607,624:627
1617 — Toprak ve Tarım Reformu Ütntedibirler Kanunu
20 542
23 266
26 2 0 : •
47,90:103,150:181,212,399=414,
425 =470,496 £82,677 =610,630 =663,673 =718
1618 — Seyahat Aeentaları ve Seyahat
Acentaları İBMiği Kanunu
20 463
24 351
25 672:
686,709:784
1619 .— Eşyaların geçici kaibulü iğim
A. T. A. karneleri hakkında öümrük
Sözleşmesine
katılnnamızm
uygun "bulunduğuna dair Kanun 1 461
24 730=
731
25 437=
438,544:545,495,538,544:545,
557,606,616:619
1620 — «Çocuklara karşı nafaka yü
kümlülüğü .konusundaki kararla
rın tanınması ve tenzifnıe ilişkin,
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No.

Cilt Sayfa
Sözleşme* IÜJI onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında Kanun 3 428
24 731

No.

Cilt Sayfa
25 438:
439,495,538,546:547,557,
607,620:623

KARİ
577 — 407 numaralı kararla

kurulan

Meelis Araştırması Komisyonunun
'görev süresinin uzatılmasına dair 26 112
578 — 10/14, 10/15, 10/18 ve 10/19
esas numaralı

dosyalan

incele

mekle görevli Meelis Araştırma-sı

komisyonlarının görev sürelerinin
uzatılmasına dair
26 112,
112,112,112:113
579 — 24 Aralık 1969 tarihli ve 408
numaralı kararla .kurulan Meclis
Araştırması Komisyonuna dair
26 323:
324
580 — Millet 'Meclisinin tatiline dair 26 775

•KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER
Sayfa
•6. — Amasya Milletvekili Salih Aygün
*ve İzmir Milletvekili Bunhanettin Asutay'
in, 506 sayılı Kanunun 73 neü maddesinin
(D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç gegici madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin 64 numaralı Geçici Komis
yona havale edilmesi (2/726, 3/886)
625
— Bingöl Milletvekili Mehmet Bilgin'
in, Askerî Tıp Fakültesi kurulması hak
kındaki kanun teklifinin bir geçici komis
yonda görüşülmesi (2/724,4/303)
484
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in Askerî Tıp Fakültesi kurulma-sı
hakkındaki kanun teklifinin 89 No. lu Ge
çici Komisyona havalesi (2/111, 3/885)
564
— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale
. üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Ma
dencilik Reformu kanun teklifinin, kurul
muş bulunan Geçici Komisyona havale
edilmesi (2/661, 3/867)
— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi
ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 6309
sayılı Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, aynı kanuna bâzı ek
ve geçici maddeler eklenmesi hakkında
'kanun teklifinin, kurulmuş bulunan Geçici
Komisyona havale edilmesi (2/640, 3/868)
— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Dev
letçe işletilecek madenler üzerindeki

55

54

Sayfa
.hakların geri alınması ve hak sahiplerine
öden'ecek tazminat hakkındaki kanun tek
lifinin 83 numaralı Geçici Komisyona ha
valesi (2/630, 3/880)
322
-— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üye
si İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının,
Maden İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş v-e
görevleri hakkında kanun teklifinin, ku
rulmuş bulunan Geçici Komisyona havale
edilmesi (2/629, 3/866)
55
— Cumhuriyeıt Senatosu Giresun Üye
si İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının,
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kanun
teklifinin, kurulmuş bulunan Geçici Ko
rniş yona havale edilmesi (2/634, 3/869)
54
— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üye
si İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının,
Yerbilimleri Enstitüsü kanunu teklifinin,
Kurulmuş bulunan Geçici Komisyona ha
vale edilmesi (2/626, 3/870)
54
— Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi
Nazım İnebeyli ile Sinop Milletvekili Hil
mi Biçer'in; Genel Sağlık Sigortası kuru
luş ve görevleri hakkındaki kanun tek
lifinin, geçici bir komisyonda görüşülme
si (2/705, 4/299)
195"
— Devletçe işletilecek madenler üze
rindeki hakların geri alınması ve hak sa
hiplerine ödenecek tazminat hakkında ka
nun tasarısının, kurulmuş bulunan Geçici
Komisyona havale edilmesi (1/624, 3/871) 53

Sayfa

Sayfa

— Jandarma Genel Komutanlığının
yeniden teşkilâtlanması, modern silâh,
araç ve gereçlerle donatılması amacıyle
gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
me yetkisi verilmesi hakkındaki kanun
tasarısının, geçici bir komisyonda görü
şülmesi (1/680, 4/298)
195
— İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İstanbul Kanalizasyon İdaresi ku-

ruluş ve işletmesi kanun teklifinin havale
edildiği komisyonlardan beşer üye seçil
mek suretiyle kurulacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesi (2/355, 4/300)
9
— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
ların, 1446 sayılı Kanunun ikinci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin 59 No. lu Geçici Komisyona hava
lesi (2/709, 4/297)
111

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm;
döner sermayeli hastanelerle Devlet has
tanelerinin, hasta ve fakir vatandaşları
mıza daha yararlı bir şekilde hizmet ede
bilmeleri için gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasalımın S8 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/101)
114
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
iSosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü

durumunu tespit etmek ve içerisinde bu
lunduğu maddî çöküntüden kurtarmak
için alınacak tedbirleri belirlemek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
'bir Meclis araştırması yapılma&ma dair
«İnergesi (10/102)
113
— Türk basını ve mensuplarının so
runlarını tespit etmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırması Komisyonu
na üye seçimi (10/8J)
556

ÖNERGELER
— Bingöl Milletvekili Mehmet Bil
ginin, Askerî Tıp Fakültesi kurulması
hakkındaki kanun teklifinin bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi
(12/724, 4/303)
— Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi
Nazım İnebeyli ile Sinop Milletvekili Hil
mi Biçer'in; Genel Sağlık Sigortası kuru
luş ve görevleri hakkındaki kanun teklifi
nin, geçici bir komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi (2/705, 4/299)
— Giresun Milletvekili M. Kemal ÇilesjzHn, fındık tarım bölgelerinin saptan
masına ve bu bölgeler dışında kalan yer
lerde fındık tarımının izne bağlı olduğuna
dair kanun teklifinin _ İçtüzüğün 36 nci
maddesi gereğince Genel Kurul gündemi
ne alınmasına dair önergesi, (2/653, 4/304)
— Grup Başkanvekillerinin, Cumhuri
yetçi Partinin 'grup kurması dolayısıyle
Başkanlık Divanında temsili hakkında
önergesi.
— Grup Başkanvekillerinin, Millet
Meclisinin 20 Temmuz 1972 Perşembe sa-

banından itibaren 11 Eylül 1972 Pazar
tesi saat 15,00'tc toplanılmak üzere, tatile
•girmesine dair önergesi.
775
484

195

728

885

— İçişleri Bakanı Ferit Kuibat'm,
Jandarma Genel Komutanlığının yeniden
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve ge
reçlerle donatılması amacıyle gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi
verilmesi hakkındaki kanun tasarısının,
geçici bir komisyonda görüşülmesine da
ir önergesi (1/680, 4/298)
195
•— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul Kanalizasyon İdaresi kuruluş
ve İşletmesi kanun teklifinin havale edil
diği komisyonlardan beşer üye seçilmek
suretiyle kurulacak bir geçici komisyon
da görüşülmesine dair önergesi, (2/355,
4/300)
9
— Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm, 1446 sayılı Kanunun ikinci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin 50 No. lu Geçici Komisyona havale
sine dair önergesi (2/709, 4/297)
111

Sayfa
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üni
versitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite

Sayfa
kurulması hakkındaki Kanuna ek kanun
teklifinin bir geçici komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (2/712, 4/301)
373

RAPORLAR

Adalet Komisyonu Raporları
— Bekiroğlu 1941 doğumlu, Ayşe'
den olma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusun
da kayıtlı Osman Yüksel hakkında Özel
Af kanunu tasarısına dair
779
— 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehime'den doğma Samandağ Deniz mahalle
sinde 309 hanede kayıtlı Enver özel'in
özel affına dair kanun tasarısı hakkında
1/326)
915
— 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148 nci maddesinin (A) bendinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı hakkında
(1/163)
196, 221,292
— 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'
dan doğma, Denizli'nin Tavas kazası Orta
mahalle nüfusunda kayıtlı Mehmet, Ballı'
nın, özel affına dair kanun tasarısı
'hakkında (1/370)
915
— 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'
dan doğma Malatya'nın Çarmuzu mahal
lesinden Bekir Dur'uıı Özel affına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/527)
915
—• 1944 doğumlu, Hiiseyinoğln, Azimeden doğma Zara'nm Tekke Köyünde
nüfusa kayıtlı Salim Göl'ün özel affına
dair kanun tasarısı hakkında (1/525)
915
— 1933 doğumlu Hanıdioğlu, Sivas
Şarkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Er
can'ın özel affına dair kanun tasarısı
hakkında (1/526)
915
— 1929, doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'
den doğma, Zara Yenieami mahallesi 321
ihanede kayıtlı Adil Bedirfıanoğlu'nun özel
affına dair kanun tasarısı hakkında
(1/367)
915
—• 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun rtasarısı hakkında
(1/616)
921

— 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt
11, sayfa 6, hane 6 da nüfusa kayıtlı tSaide
Yaman'ın Özel affına dair kanun tasarısı
hakkında (1/522)
«15
— 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu,
'Edibe'den doğma Giresun Hacisiyam ma
hallesinden Süleyman Bozbağ'm özel affın dair kanun tasarısı hakkında (1/521)
915
— Bursa Milletvekili Kasım Önadım'
in, 151 sayılı Kanunun ek 2 nei maddesi
nin .değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fine dair (2/612)
3, 671
— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm,
403 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun
25 nci maddesinin (b) fıkrasına Mır bent
eklenmesi hakkında kanun teklifine dair
"(•2/532)
3
— İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakıtfhurç'un affı
na dair kanun teklifi hakkında (2/523) 915
— Nevşehir Milletvekili Hüsamettin
Başer ve 14 arkadaşının, Jandarma Assubay Üstçavuş Ali Mutlu'nun özel affı
na dair kanun teklifi hakkında (2/545)
480, 673, 739
— Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet
Şen hakkında özel Af kanunu tasarısına
dair (1/523)
52, 382
— Polis memuru Öner Sarman hakkın
da özel af kanunu tasarısına dair (1/67A)
480,565
— Ruhsatsız tabanca taşıyıp 6326 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10
ay hapis ve 416,60 TL. para cezasına hü
kümlü Bekiroğlu 1941 doğumlu Ayşe'den
olma, Taşova'nın Şchli köyü nüfusunda
kayıtlı Osman Yüksel hakkında Özel Af
kanunu tasarısına dair (1/669)
58
— Sabık Pilot Assubay (941)/828)
Başçavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in
(Gezgin) özel affına dair kanun tasarısı
hakkında (1/371)
915

- 1 0 Sayfa
— Sivas ili, İmralı ilçesi, Duran ma
hallesinden Celâl Karaca ile eşi Naime
Karaea ve ŞeJıitoğlu er Kemal
Karaca'
u m dul eşi Mürüvet Karaca ve yetimleri
nin özel affına dair kanun tasarısı 'hak
kında (1/368)
915
, — Uçakların kanun dışı yollarla ele
geçirilmesinin 'önlenmesine dan1 16 Ara
lık 1970 tarihli La Haye Sözleşmesinin
onaylanmasının uygun bulunduğu
hak
kında kanun tasarısına dair (1/657)
535
— 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip
halktan toplanmış silâhlara yapılacak iş
lem hakkında kanun
tasarısına dair
<1/491)
188
— Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 2 arkadaşının, Efrada kargı sunimuamcle eden hükümlü Ömer An ve Meh
met Gokmen'kı özel affma dair
kanun
teklifi hakkında (2/681)
108, 358, 373
Çalışma 'Komisyonu Raporları
— İstanbul Milletvekili Nuri
Eroğan ile Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'
nın, 118G saydı Kanunun 21 nei maddesi
ile eklemen geçici 3 ncü maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanım teklifi hak
kında (2/554)
242, 374
— Tek işçinin taşıyabileceği
yükün
en çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin
uygun
bulnduğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/632)
535
Dışişleri Komisyonu Bapoırl&rı
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
403 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun
25 nci maddesinin (b) fıkrasına bir bent
eklenmesi hakkında kanun teklifine dair
(2/632)
3
— Tek işçinin taşıyabileceği yükün en
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Millet
lerarası Çalışma sözleşmesinin uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/632)
535
— Uçakların kanun dışı yollarla ele ge
çirilmesinin Önlenmesine dair 16 Aralık
1970 tarihli La Haye Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğu
hakkında
kanun tasarısı hakkında (1/657)
535

Sayfa
'Geçici (Komü^ycn Raporları
— Belediye Gelirleri kanunu tasarısı
ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu ile .Sinop Milletvekili T. Fik
ret Övet'in, 5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununa ek kanun teklifi
hakkında
(1/509, 2/372)

535

—• Danıştay Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sı hakkında (1/612)
212, 279
— lstanlbul Milletvekili Mustafa Fevzi
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi
IîıtEatt, Öîitünkçîrııe'nin Toptancı halleri ka
nun tekliflerine dair (2/221, 2/173) 739, 783,
885, 916, 954
— Jandarma Genel Komutanlığının ye
niden teşkilâtlanması modern silâh araç
ve gereçlerle donatılması aınacıyle İçişleri
Bakanlığı Jandarma Genel
Komutanlı
ğına gelecek yıllara geçici yüklenmelere
girişme yetkisi verilmesi hakkında
ka
nun tasarısına dair (1/680) 721, 729, 768, 783,
818, 824, 865, 871, 908, 916, 950
— Kaımu hizmctliferi birlikleri feınutu
•tasarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hıçorîınez ve (55 •arkadagnıın, kamu hfaıwtlüe
ri personeli birlikleri kanunu
teklifine
dair (1043, 2»«23)
870
— Malî Denge Vergisi kanun tasarısı
hakkında
3, 10
— Toprak ve Tarımı reformu önteclbirler kanunu tasarısına dair (1/609
20,90,
150,212,399,475,496,676,630,673
— 357 sayılı Askerî Hâkimler ve AsIkerî Savcılar Kanununun bâaı maddele
rinin değişti ııiil'masi ve üç ele, iki geçici
madde eklenmesi hakkımla-ki ]ka«un tasa
rısına dair (1/614)
351,383
— Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağ
lık Zabıtası hakkında Kanunun 22 46 ve
48 nei maddelerini tadil edinen 1775 sa
yılı Kanunim 1 nci maddesuıin değliştii'Umesinc d<air kanun tasarısı île Afyon
Karahisar Milletvekili Süleyman MııMu
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zam-

-11Sayfa
tası kanuni tekliflerine
1/481, 2/175)

dair

(1/142;
780

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı
sayılı Emılâk Vergisi Kanuınuram 'bâzı
maddelrinin kaldırılması, değiştirilmesi
ve bu ıkanunna 'bâzı, hüjktim'ler ekleniDesi
hakkında kanun tasarısına dair (1/546) 20,
64,116,131,136,182
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayıdı Finansman Kanunu ile düğer bâzı
vergi kanuniLarmm değiştirilmesi hakkın
da [kanun tasarısı ile Sinop Milletvekili
Fikret Övet, Te'kirdağ Milletvekili Yıl
maz Alpaslan, Zonguldak Milletvekilli
Cahit Karalkaş, Trabzon Milletvekili Selâhartrtin Güven, Afyon Karahisar Müll'etvelkilii Hamdli Hamaıncıoğtlu, Kayseri1
Milletvekili Enver Turgut, Bursa Mil
letvekili Kasım Önadım, İstanbul Mlilletvckili
Kâzım Özeke'nin, aynı kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi bakjkında kanun tekliflerine dair (1/545,
2/410, 2/472, 2/473, 2/486, 2/663)
1980
Gümrük ve Tekel Komfeyoınu Raporu
— Güoırük ve Tekel Bakanlığınım ku
ruluş ve g'örevleri hakkındaki 2825 sayılı
Kamunun bâzı •maddelerinde değişiklik
yapılmasına ve bu kanuna bâzı mad
deler ekılenmesin'e, 2825 sayılı Kamında
değişflcli|k yapan 6851 ve 6410 sayılı ka
nunlarım bâzı maddde'Tcrinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve -muamele
sınıfı memurları teşkilâtı haMundaki
3944 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmeşine ve bâzı maddelerinde değişiklik
yapılmasına, Tefkel Genel Müdürlgünün
(kuruluş ve görevleri haikkındaki 4037 sa
yılı Kanunla, bu (kanuna bağlı cetvelde
değişiklik yapan 6939 ısayıiı Kanunun
bâzı ruuaddeleri İle bâzı kadrolarının kaldırilmasına daftr kanun tasarısı hakkın
da (1/139)
87Ö
İçişleri Komüsyoam raporları
— Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 151 sayılı Kanunum ek 2 nej madde
sinin değiştirilmesi halikında kanun tekF:fiıı« dair (2/612)
3,671

Sayfa
— İçe] Milletvekili Celâl Kargılı'nııı,
403 sayılı Tüıjk vatandaşlığı Kanunu
num 25 nei maddesinin (İh) fıkrasına
bir bent eklenmesi hakkında kamın tek
lifine dair (2/532)
3
— Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve
Taşra Teşkfilâtında çalışan memurların!
maaş intibakı ha!kkwıda]ki 627 sayılı
Kanuna geçici bir madde •eklanmeei bak
landa kamın teklifine dair (2/269)
4S0
Karma komisyonlar raporları
— 6785 sayıHı tmar Kanununda bâzı
değişiklikler yapılması hakkında kanun
tasarısının Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Miıliet Meclisince benimsen
meyen
maddeleri lıajkkmda
(1/161,
2/294)
421,484
— İstanbul Milletv-dkili İsmail Arar'ın, Yasama Meclisleri dış 'münasebet
lerimin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak
1964 tarih ve 378 sayılı Kamunun 1 nci
ve 5 nci maddelerine birer fıkra filâvesi
hallîlkında kanun teklifine dair (2/37)
3,55
Malilye Komiayoimı raporları
— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin
Savcı ve 30 arkadaşının', Gcilİr Vergiİsi
Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanu-mun değişik geçici 4 ncü maddesinin ta
dili hajkkında kanun
teklifine dair
(2/625)
191,673,734,770,783,816,824,
863,871,910,916,952
— Eskişehir Milletvekili M. Şemset
tin Sönmez ve 9 arkadaşının, 5434 sayıılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 32 nei madedsino 1 Ükra etklenmesine dalir kanun teklifi hakkında
(2/506)
3,11
Meclis Hesaplarım incelenme KomÜsyoaıu
RlapotrU
— T, B. M. M, Saymanlığının, Aralık
1971 Ocak, Şubat 1972 aylan hesabı hakfkıııda (5/21)
671
Millî Eğitim Komisyonu Raporu
— 1472 sayılı Özel Yüksek Oknil öğ
rencilerinin Öğrenimlerine devam edebil-

— 12
Sayfa
amelleri içfe açılacak Resmî Yüksek Okul
lar hakkındaki Kanunun 24 ıncü nıaıd(leşinin değiştirilmesine ve 3 neü mad
deye 'bir fıkra eklenmesine dair [kanun
•tasarısı hakkında (1/682)
'
870,917
*

•

Millî Saıvumıma -Kraniisyotaı •raparlan
— 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 neti maddesinin. (A) benıdînin
değiştirliılimesine -dair |kanuıı tasarısı hak
kında (1/163)
396,221,292
— 27 Mayıs 1960 tarihlini »müteakip
haslıktan toplanmış silahlara yapılacak işıleın hakkında kanun tasarısına dair
(t/491)
188
— Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve
görevleri hakkımda kanun tasarısına dair
(1/667)
3,354
Plân Komisyonu raporfüarı
— Cumhuriyet Senatosu . An|kara
Üyesi Yiğit Köker ve 3 arkadaşının,
İnhisar Bevliyeleri üçıte birlerimin harh
ma/lû 11 eılİnc ve şehit yet'imlerine tahsis
vıe tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve
1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifine
dair (2/368)
108,425,567,625,671,734
— C, Senaıtosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay ve 6 arkadaşının, T, B. M, M,
Memurları teşkilâtı haikkındaiki 231 sa
yılı Kanuna bağlı cetvellerde değişiklijk
yapılması hakkında [kanun teklifine dair
(2/65)
914
a
— Diyarbakır Mnrletwkili Sabahat
tin Savcı ve 30 arkadaşımın, Gelir Ver
gisi Kananın değiştiren 202 sayılı Ka
munun değişik geçici 4 ncii maddesinin
tadili hakkında [kanun teklifline dair
(2/625)
191,673,734
770,783,816,824,863,871,910,916,952
— Eskişehir Milletvekili M. Şem
settin Sönmez ve 9 arkadaşının, 5434 sayıitı Türkiye Cumhuriyetti Emekli Sandığı
Kanununun 32 nci maddesine 1 fıkra ekleniinesiuc dair 'ikamın teklifline dair
(2/506)
3,11
— Gümrük ve Tekel Baıaknlığınnı jkuruluş ve görevleri hakkındaki 2825 sa
ydı Kanunun bâzı maddelerimde değişik-

Sayfa
ıliik yapılmasına ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine, 2825 sayılı Kanunda
değişiklik yapan 6851 ve 6410 «ayılı ka- nunların bâzı maddelerinin değiştirîl'inesine, Gümrük muhafaza ve muamele
sınıfı memurları teşjkBlâtı hakkındaki
3944 sayılı Kanuna bâızı maddeler eklen
mesine ve bâzı maddelerinde değişiklik
yapıılmasına, Tekel Genel Müdürlüğünüm
•kuruluş ve görevleri hakikındaM 4037
sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetvel
de (leğaşİ'Mik yapan 6939 sayılı Kanu
nun bâzı nıaddelerj ile bâzı kadrolarının
kaldırılmasına dair kanun tasarnsın-a dair
(1/139)
870
— Istanlbul Milletvekili Nuri Eroğan ile Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nm, 1186 sayılı Kainimin 21 nci mad
desi ile eklenen geçici 3 neü maddesine
bir fıkra eklenmesine dalir kanım teklifi
hakkında (2/554)
242,374
— tamir Milleıtv&Mli Bm-haneMin Asu•tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı iş ve
İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ye Görevlen
hakfkındaki Kanunum 13 neü 'madde
sine bir fıkra 'eklenmesine ilişkin 7332 sa
yılı Kanunun yürürlülaten (kaldırılmasına
dalir kanuni teklifi hakkında (2/403)
136
— Malatya MilDletvefkiılû Ahmet Karaa9İian,'ıtı, İçişleri Bakanlığı Merkez ve.
Taşra Teşkilâtlımda çalışan memurların
•maaş İntibakı balkkındaki 627 sayılı Ka
nuna geçici bir maddde eklenmesi hak
kında kanun tekalifine dair (2/269)
480
— Tabiplerin meslekî pratik tatiblilkatı
hakkında kanun tasarısı ve Balıkssâr
Milletvekili A, İhsan1 Kırımdı ve 13 ar
kadaşının, Ent erinlik (kanun telifine
dair (1/264, 2/189)
107
— Türkiye ile Avrupa Ekonomik
Topluluğu anasında geçimi anlaşma hüjkümleri uyarınca bu anlaşmamın kap
samına giren ımıaddeleriin Gümrük vergi
lerinde anlaşmada yer alan esas oranlar
çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kanun tasarısına dair
— Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve
görevleri hakkında kanım tasarısına dair
(1/667)
3,354

— 13 —
Sayfa
Sağlık ve SoB-yfetJ Yardım Konriteyraııı Rapora
— Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Mil
letvekili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşı
nın, Enfcemlik kamın teklifine
dair
(1/264, 2/189)
•Sajyîşft(agrt Kcumalsyoaııul Raporiafrı
—• Ceza ve ıslahevleriylc igyurtlan dö-

107

Sayfa
ner sermaye saymanlığı 19(58 yılı genel JJÎlânçosu hakkında Sayıştay Başkanlığı
tezkeresine dair (3/82(3)
535
— Yalova Kaplıcaları işletmesi idaresi
Saymanlığının 1069 bütçe yılı hesap ve iş
lemleri hakkındaki raporun sunulduğuna
dair »Sayıştay Başkanlığı tezkeresine dair
(3/477) *
*
5G2

SAYIN ÜYELERLE lIMÎti
izinler!
Adıyaman Milletvekili A. Avııi Turanlı'ya izin verilmesi (3/835)
Antalya Milletvekili ihsan A ta öv'e izin
verilmesi (3/885)
Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'a
izin verilmesi (3/835)
Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'na izin verilmesi (3/835)
istanbul Milletvekili Naime İkbal Tokgöz'e izin verilmesi (3/835)
İzmir
verilmesi
izmir
verilmesi

Milletvekili İhsan Gürsan'a izin
(3/835)
Milletvekili Akın özdemir'e izin
(3/835)

Konya Milletvekili I. Ertem Kıhçoğlıı'
na izin verilmesi (3/835)
Manisa Milletvekili Muammer Erten'e
izin verilmesi (3/835)
itine Milletvekili H, Basri Albayrak'a
izin verilmesi (3/835)
Tokat Milletvekili Yusuf Ulıısoy'a izin
verilmesi (3/835)
Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili'ye
izin verilmesi (3/835)

52
52
53
53
52
52
53
52
52
52
53
52

İŞLER

SeçümHer
-— Türk basını ve mensuplarının so
runlarını tespit etmelî üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırması Komisyonu
na üye seeimi (10/81)
130,556
Yaısaanbj <JofeWulnıa^llıIkilaaı
— Ankara Milletvekili Orhan Birgit'İn
yasama dokunulmazlığı (3/863)
52
•— Balıkesir Milletvekili Mehmet Niya
zi Gürer'in, yasama dokunulmazlığı (3/879) 297
— Balıkesir Milletvekili M. Nurettin
Sandıkeıoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
(3/888)
779
— Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamaııoğlu'mın
yasama
dokunulmazlığı
779
(3/890)
ı— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'
779
m, yasama- dokunulmazlığı (3/891)
• — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
421
lan'ın, yasama clokumılmzhğı (3/882)
775
-(3/887)
—Urfa Milletvekili Ba;hri Karakeçili'
nin, yasama dokunulmazlığı (3/889)
— Zonguldak Milletvekili Bülent Eee'Vİt'in yasama dokunulmazlığı (3/892)

779
779

SORULARI VB CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR

Ul&ştırınıal Balkamamdam
— istanbul Milletvekili Turgut Topaloğlu'mm, Haliç'te batan gemilerin batış

VE

CEVAPLARI

nedenleri ile sabotaja karşı alınacak tedıbirdsre dair (6/229)
364

14 —
B)

YAZILI SORULAR
Sayfa

Sayfa

AkJaM BaJkatoridaia
•— Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz'm, Adalet Bakanlığına bağlı icra
[memuru, başkâtip, zabıt kâtibi ve diğer
personele yan ödeme yapılıp yapılmayaca
ğına dair (7/1189)
869
^— Manisa Miletvekili lürtuğrul Akça f
mıı Yeşilhisar ve Yağcıh köyleri .arasında
•dolaşmakta olan bir katilin yakalanma
ması nedenine dair (7/1147)
51

ket ler deki Türk
vatandaşlarına
dair
,(7/1150)
51
—Maraş Milletvekili İbrahim Öztürkün irticayı önlemek için alınacak kanunî
idarî ve kültürel, tedbirlere dair (7/11G6)
135
i— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ı-n, sol felâketine uğrayan bölgelerdeki
Devlet personeline, birikmiş maaş farkla
rının acele ödenmesinin mümkün olup ol
madığına dair (7/1173)
365

— Ankara Milletvekili Cengizhan Yomil m az'm, Ankara il ve ilçelerinde yağmur
ve selden zarar gören çiftçilere yardım
yapılıp yapılmayacağına dair (7/1187)
869
— Ankara Milletvekili Cengizlhan YoTiılmaz'ın, traktör fiyatlarına dair (7/1169) 365
— Ankara Milletvekili ginasi Özdenoğlu'nun, Devlet avukatlarına vekâlet ücreti
verilip verilmıeyeeeğinc dair (7/1151)
51
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, pamuk, buğday ve fındık fiyatları
na dair (7/1179)
— içel Milletvekili Celâl Kargı Iı'nın,
kuzu kesimi ile yurt dışına kuzu kaçakçı
lığının Önlenmesi için tedbir alınıp alınma
dığına dair (7/1168)
— içel Milletvekili Celâl Kargıh'nın,
12 Mart Muhtırasının hedefine ulaşıp ulaş
madığına dair (7/1192)
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
seçim sisteminin değiştirilmesi için çalış
malar yapılıp yapılmadığına dair (7/1171)
— içel Milletvekili Oelal Kartgılı'nın,
Türk bekim ve teknik elemanlarının yurt
dışıma göç «tanelerinli Öaıflıemek işfaı ıtedbif
alınıp alınmadığına dair (7/1164)

721

135

870

— Sakarya Milletvekili Vedat Ötısal'm,
«memurların, Personel Kanunu uygulanma
sından doğan 9 aylık unaaş farklarına dair
(7/1152)
51
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın,
Uşakla selden zarar görenlere yardım ya
pılıp yapılmayacağına dair (7/1190)
S69
Oaüşm^ Bakatmuldiatn
— Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmais'ın, yurt dışında çatışan işçilerimi
zin ölülerinin yurda getirilmesi ile Kırık
kale'de sosyal sigortalar hastanesi yapıl
masına dair (7/1.188)
GaMe'SIk! yıef Spoî» Ba&atantfiaöı
ı— Maraş Milletvekili İbrahim Özt'iir'k'
ün, Maraşsporun Z. lige alınmaması nede
nine dair (7/1178)
—Sinop Milletvekili Hilgi İşgüzar'ın,
dış ülkelere ödenen birinci ıliig transfer üc
reti miktarına dair (7/1182)

869

721

721

îçSfejM Balkaüiflaıldlaaı
365

135

••— İzmir Milletvekili Kemal önderin,
İzmir Belediyesi ile Buca Belediyesi ara
sındaki ihtilâfa dair (7/1184)
721
— Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın,
hububat fiyatlarının 1970 alım dönemi se
viyesinde dondurulma
nedenine
dair
(7/11*9)
51
— Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın,
ihtilâlci gruplara dahil yabancı memile-

— Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulnıaz'ın, hâkimlere tabanca taşıma hak
kının verilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair (7/1170)
— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, evlilik dışı doğan çocukların du
rumuna dair (7/1185)
—tîçel Milletvekili Celâl Kargılımın,
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar,
olay esnasında yaralanan ve ölen jandar
ma ve polis sayısına dair (7/1160)
—İstanbul Milletvekili Kâzım özeke'
nin, fahrî trafik müfettişliğine dair
<7/1115)

365

869

135

135

Sayfa
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul ili Bakırköy ilçesi Osmaniye maRall«si .muhtarını öldürenler hakkında ya
pılan işleme dair (7/1181)
721
>— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in,
bugüne kadar valilik ve kay maka mlıklarca verilen silâh taşıma ve bulundurma ruh
satlarının miktarına dair (7/1172)
365
—Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'
nın, Yeşilhisar ve Yağcılı köyleri arasında
dolaşmakta olan bir katilin yakalanma
ması nedenine dair (7/1147)
51
•— Ordu Milletvekili Memdulı Ekşi'uin,
Ordu ile Mesudiye ilçesi Çukuralan köyü
muhtarının ilçe Jandarma Komutanı ta
rafından dövüldüğüne dair (7/1154)
135
Maflfiyd BaJkjamaınkiaıı
— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Memurların Personel Kanunu uygulama
sından doğan 9 aylık maaş farklarına dair
(7/1148)
51
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyisal'm, sel felâketine uğrayan bölgelerdeki
Devllet.personeline, 'birikmiş maaş farkları
nın acele ödenmesinin mümkün olup olma
dığına dair (7/1173)
365
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın,
Uşak'ta selden zarar gören .memurların
birikmiş 9 aylık .maaş farklarının ödenme
sine dair (7/1191)
870
MSMÎ EptStm Baikamımıdatn
— Ankara Milletvekili Suna TuraPm,
Ankara ili Keskin ilçesinde bir sanat okulu
açılmasına dair (7/1183)
721
— Aydın Milletvekili M. Kental Yılmaz'ın, Kuşadası'na bağlı Davutlar buca
ğında bir ortaokulun açılmaması nedenine
dair (7/1153)
135
:
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Türkiye'de fakülte ve yüksek okul mezun
larının miktarına dair (7/1165)
135

16
Sayfa
•— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın,
ders kitaplarına yapılan zamlara dair
(7/1167)
135
ıSapıK ve| SSosylafll Yaırdımsı Balk&nıııdiaJa
.— içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın,
bugüne kadar, tıp fakültelerinden mezun
olan hekim miktarına dair (7/1158)
135
— içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın,
Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı hastane nevilerine dair (7/1162)
135
— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Türkiye'deki hekimlerin -miktarına dair
,(7/1163)
135
<— î(jel Milletvekili Celâl' Kargılı'nın,
Türkiye'deki hemşire miktarı ile çalıştık
ları sahalara dair (7/1157)
,
135
•— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Türkiye'deki sağlık memurları miktarı iüe
bunların çalıştıkları sahalara dair (7/1156) 135
•— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Türkiye'deki sağlık teşkilâtına ve perso
nel ınikta-nna dair (7/1161)
136
»— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
yurt, dışında çalışmakta olan Türk hekim
lerine dair (7/1159)
135
i— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
istanbul ili Şile ilçesi Ağva bucağında ya•pılan çeltik ekimine dair (7/11S0)
721
(Saunaya vıef Tetfcnioiojîî EalkaınmJd&in
•— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in,
kamyon, kamyonet, otobüs ve traktör
miktarı ile fiyatlarına dair (7/1186)
869
Ticaret Bafeaaumıdaini
•— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
"kuzu kesimi ile yurt dışına kuzu kaçakçı
lığının önlenmesi için tedbir alınıp alınma
dığına dair (7/1168)
1.35

TASARILAR
— 6830 sayılı İstimlâk Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ilâvesi hakkında ka
nun tasarısı (1/697)
779

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Ka
nunun 90 ncı madd«si ile eklenen ve ek
geçici maddelere «Ek geçici madde 38»
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Sayfa
eklenmesi hakkında kanun hükmünde ka
rarname (1/699)
Asgarî ücret tespit usulleri ihdası hak
kında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanm ası ıım uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı (1/696)
— Bakteriyolojik {(Biyolojik) ve zehir
leyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve
stoklanın asının yasaklanması ve bunlahn
imhasına ilişirin sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı (1/695)
— Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hasılatın
T, C. Merkez Bankasında açılacak bir dep
rem fontt hesabında toplanmasına dair
9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna
geçici ikinci madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı (1/693)
— Bekiroğlu 1941 doğumlu AyseYlen
olma Taşova'nın Şahli nüfusunda kayıtlı
Osman Yüksel hakkında özel Af kanunu
tasarısı (1/669)
— Belediye Gelirleri kanunu tasarısj
(1/509)
*
—• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
tasarısı (1/684) '
— 5434 sayılı Türkiye Cumiıuriyofci
Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı madde
sinin (c) bendinin yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/694)

823

779

779

Sayfa
sinden Bekir Dur'un özel affına dair ka
nun tasarısı (1/527)
915
— 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azrimc'den doğma Zara'mn Tekke köyünde nüfu
sa kayıttı Salim G-cn'ün özel affma dair
kanun tasarısı (1/525)
915
— 1933 doğumlu Hamdioğhı, Sivas
Şarkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'
ın özel affına dair kanun tasarısı (1/526) . 915
— 1972 yılı Bütçe Kamımı ile bu kanu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı (1/683)
421
Tekkeme

779

775
,535

534

779

— 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehime'den doğma Samandağ Deniz malnallcsinde 309 hanede kayıtlı Enver Özelin
özel affına dair kanun tasarısı (1/326)
915
— 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu
nun 148 nei maddesinin (A) bendinin de
ğiştirilmesine dair kanun , tasarısı (1/163) 196,
221,292,916
— 1945 doğumlu Osmıanoğlu, Zehra'
dan doğma, Denizli'nin Tavas kazası Orta.
mahalle nüfusunda kayrtlı Mehmet Ballı'ııın, özel affına dair kanun tasarısı (1/370) 915
— 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'd&n doğma Malatya'nın Çaranzu mahalle-

— 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
(1/692)
779
— 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'
den dağına, Zara Yenicanıi mahallesi 321
hanode kayıtlı Adil Bedirhanoğhı'nun özel
affma dair kanun tasarısı (1/367)
915
— 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun bâzı maddelerinin deği^tirilmeısinc ve bu kamına bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı (1/616)
921
— 1472 sayılı Özel Yüksek Okul öğrencile.rinin öğrenimlerine devam edebil
meleri İçin açılacak Resmî Yüksek Okul
lar halkkmdaki Kanunun 24 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve 3 neti maddeye bir
fıkra eklenmesinc dair kanun tasarısı
(1/682)
421,870,917
— 1234 sayılı hayvanların sağlık zalbıtası hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci
maddelerini tadil eden 1775 sayılı Kanu
nun 1 nei Maddesinin değiştirilmesine dair
Kanım tasarısı (1/481)
780
— 1328 doğumlu, Ali kızı Zeliha'dan
doğma Simav ilçesinin Bahtılı Iköyü, eilt
11, sayfa 6, hane 6 da nüfusa kayıtlı
Sıaide Yaman'm ösel affma dair kanun
tasarısı (1/522)
915
— 1 Mart 1932 doğumlu Hursitoğlu,
Edibe'den doğma Giresun Hacisiyam Ma
hallesinden Süleyman Boabağ'm öael affı
na dair 'kanun tasarısı (1/521)
915
— Danıştay Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanutta blzj
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maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
(1/612)
229,
212,324
— Dernekler kanunu tasarısı (1/606)

775

— Devlet İhale kanunu tasarısı (1/690)

778

— Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine
dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı
Kanunun 2 nei maddesinin birinci fıkrası
«K» bendinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı (1/365)
562
— Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine, 2825 sayılı Kanunda değişiklik ya
pan 6851 ve 6410 sayılı kanunların bâzı
maddelerinin değiştirilmesine, Gümrük Mu
hafaza ve Muamele Sınıfı Memurları Teş
kilâtı 3944 sayılı Kanuna bâzı maddeler
eklenmesine ve bâzı maddelerinde değişik
lik yapılmasına, Tekel Genel Müdürlüğü
nün kuruluş ve görevleri hakkındaki 4037
sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı oetvelde
değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılma
sına dair kanun tasarısı (İ/139)
870
— Hacettepe Üniversitesi kurulması
hakkında 4. T. 1967 tarih ve 892 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı (1 689)
778
— İçişleri Bakanı Ferit Kubat'm, Jan
darma Genel Komutanlığının yeniden teş
kilâtlanması, modern silâh, araç ve gereç
lerle donatılması amaeıyle gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişme yetkisi veril
mesi hakkındaki kanun tasarısı (1/680,
4/298)
195
— 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında
kanun tasarısı (1/115)
242
— İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/691)
778

Sayfa
— Jandarma Genel Komutanlığının
yeniden teşkilâtlanması, modern silâh
araç ve gereçlerle donatılması amacıyle
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Ko
mutanlığına gelecek yıllam geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kında kanun tasarısı (1/680)
51,721,729,768,
783,818,824,865,871,908,916,950
— Kamu hizmetlileri birlikleri ka
nun 'tasarısı (1/643, 2/623)
870
— 13 . 6 . 1945 tarih ve 4759 sayılı İl
ler Bankası Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna ek mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı
(1/685)
774
— Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet
Şen hakkında, özel Af kanunu tasamı
(1/523)
382
— Polis memuru öner Sanman 'hak
kında özel af kanunu tasarısı (1/670)
480,
565
— Ruhsatsız tabanca taşıyıp 6326 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10
ay hapis ve 416,60 TL. para cezasına hü
kümlü Bekiroğlu 1941 doğumlu Ayşe'den
olma, Taşova'nın Sehli köyü nüfusunda
kayıtlı Osman Yüksel hakkında özel Af
kanunu tasarısı (1/669)
58
— Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gez
gin) özel .affına dair kanun tasarısı
(1/371)
— Selimoğlu 4 . 6 . 1933 doğumlu Cezmi Kıyaklı hakkında Özel Af kanunu ta
sarısı (1/698)
— Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahailesinden Celâl Karaca ile eşi Naîme Ka
raca ve Şehitoğlu er Kemal Karaea'nm
dul eşi Mürüvet Karaca ve yetimlerinin
özel affına dair kanrun tasarısı (1/368)
—• Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı
hakkında kanun tasarısı "(1/264)

915

729

915
107

— 'Tek işçinin taşıyabileceği yükün en
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletler
arası Sözleşmesinin uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı (1/632)
535
Oüt : 36
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— Toprak ve Taran reformu önted*bİTİer kanunu tasarısı (1/609) 90,150,212,399,
425,496,576,630,673
— Türkiye 'Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 4
Ağustos 1972 tarihinde imzalanmış bulu
nan Kültür AmlaşmaEinmı onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair -kanun tasansı
(1/688)

778

— Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa
Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik ko
nusunda Genel Sözleşme ile 'bu sözleşme
ye ek protokolün onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair karnın tasansı (1/681)
297
— Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç
Kııralltğı arasında Gelir ve Servet vergi
lerinde çifte vergilendirmenin önlenmesi
ne ve diğer bâzı hususların düzenlenmesi
ne ilişkin Anlaşmanın onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı
(1/696)
774
— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında geçici anlaşma hükümleri
uyarınca bu anlaşmanın kapsamına giren
maddelerin Oümrük vergilerinde anlaşma
da yer alan esas oranlar çerçevesinde ya
pılan indirimlerin onaylanması hakkında
kanun tasarısı (1/571)
480
— Uçakların kanun dışı yollarla ele
geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık

iSayfa
1980 tarihli La Haye Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında
kanun tasansı (1/657)

535

— 357 sayılı Askerî Hâkimler ve
Askerî .Saveılar Kanununun -bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve üç ek, iki geçiei
madde eklenmesi hakkındaki kanun tasa
m ı (1/614)
351,383
— Veteriner Sağlık Zabıtası kanun ta
sarısı (1/142)
780
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 saydı
Emlâk Vergisi Kanununun bâzı madde
lerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu
kanuna ıbâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kamın tasansı (1/546)
20,64,116,131,136,
182
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Fi•Tansman Kanunu ile dışrer bâzı vergi ka•ıunlarının değiştirilmesi hakkında kanun
Esansı (1/545)
190
— 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip
halktan toplanmış silâhlana yapılacak iş
lem hakkında kanun tasarısı (1/491)
188
— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun
3 1 ' . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun
la değişik 137 nei maddesine Ek - 7 sayılı
cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sansı (1/687)
778
— Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve
görevleri hakkında kanun -tasarısı (1/667) 3,354

TEKLİFLER
—' Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası
kanun teklifi (2/175)
780
•— Afyon Milletvekilli Hamdi Hamameıoğlu'nun, 1318 sayılı Emlâk Alım Vergisi
Kanununa bâzı fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/473)
196
•— Amasya Milletvekili Saliih Aygün
ile İzmir Milletvekili Bnrhanettin Asutay'
m, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin
(D) bendinin değiştirilmesine ve b u k a n u ına 3 geçici madde eklenmesine dair kanun
teklifi (2/726)
562
•— Ankara Milletvekili Oengizhan Yo
rulmaz ve 12 arkadaşının, Tarımsal araç

ve makinelerle ilâç ve kimyevî gübrelerin
Devlet eliyle ithaline dair kanun teklifi
(2/716)
190
— Ankara MilletvekiM Suna Tural ile
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, çeşit
li kanunlarda mevcut çocuk zamlanyle il
gili hükümlerde değişiklik yapılması hak
kındaki 5705 sayılı Kanunun tadiline dair
kanun teklifi (2/711)
188
— Ankara Milletvekili Suna Tural ve
.Sinop Milletvekili Hilmi îşg-üzar'm, Sosyal1
(Sigortalar Bankası A. Ş. Kuruluş kanunu
teklifi (2/720)
242
— Ankara Milletvekili Suna Tural ve
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, temel
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Sayfa
atma ve karşılama drenlerinin men'ine
dair kanun teklifi, (2/725)
534
— Balıkesir Milletvekili A. îhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Enternlik kanun
teklifi (2/189)
— Bingöl Milletvekili Mehmet Bilgin
ve 21 arkadaşının, Askerî Tıp Fakültesi
kurulması hakkında kanun teklifi (2/724)
351
— Bursa Milletvekili Kasım önadım'
m, 151 sayılı Kanunun ek 2 nei maddesi
nin değiştrilmesi hakkında kanun teklifi
(2/612)
'
3,671
— Bursa Milletvekili Kasım önadım'
in, 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Fi
nansman Kanununun 3 ncü maddesinin
(b) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/663)
190
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, 648 sayılı Siyasî
Partiler Kanunun 31 nei maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanuun teklifi (2/715)
190
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, 648 sayılı Siyasî
Partiler Kanunun 34 neü maddesinin so
nuna bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
teklifi (2/417)
190
— Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Be
yiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve
şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair
30.5.1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek
kanun teklifi (2/368)
108,
425,567,625,671,734
— Cumuhuriyet Senatosu îstanlbul Üye
si Ekrem özden'in, 634 sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun 20 nei •maddesinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun
teklifi (2/730)
774
— Cumuhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 1005 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin birinci fıkrasının
değiştrilmesi hakkındaki kanun teklifi
(2/727)
562
— Cumuhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, Muharip gazilere
bâzı hakların tanınması hakkında kanun
teklifi (2 718)
190

Sayfa
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/1) ve «R» işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifi. (2/721)
242,
365,381,415,416,421,475
— Cumhuriyet Senatosu Zonguldak
Üyesi Ahmet Demir Yüee'nin, Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisince denetlenmesinin düzenlenme
si hakkındaki 12 . 5 .1964 tarihli ve 468 sa
yılı Kanunun 1 nei, 2 nei ve 3 neü madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
(2/709)

51

— C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M, Memurları
Teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/65)
915
— Çanafcakle Milletvekili Kefe* Sezgin'
ve 207 'arkadaşının, 5434 saıyrlı T. C. Emek
li Sandığı Kanununa ek bir madde eklenmeeme -d-air kanun teHifi (2/719)
242
— Ç/anaMîafe Milletvekili Kemal Demir
in, 1972 - 1973 Kampanyası hububat bas
alım fiyatları hakkında kanun ffeeM'ifi
(2/722)
297
— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir "Vergisi Ka
nununu değiştiren 202 sayılı Kanunun de
ğişik geçici 4 roeu 'iımddesinin tadili hak
kında karam teklifi (2/625)
191,673,734,
770,783,816,871,824,863,910,916,952
— Eskişehir Milfebvekili M. îsmet An
gıcın 1595 sayılı Orman Bakanlığı kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunutı 8 nöi
maddesine ıbir fıkra İlâve edilmesine dair ka
mın *t*üfi (2/711)
107
— Eskişehir Milletvekili M. Şemsettin
Sönmez ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Tür
kiye Cu:m!huriye:ti Emeldi Sandığı Kanunu
nun 32 nöi (maddesine 1 fırka eklenmesine
dair kanun teklifi (2/506)
3,11
— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 neü aııatfde^hrc bir fıkra eklen
mesi 'hakkında 'kanun teklifi (2/717)
190
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Sayfa
—• İçel Milletvekili Celâl Kargılının,
ba-srn sularının afına dair kanun teklifi
(2/731)
'
779
— İçel Milletvekili Celâl KargüYınn,
403 «ayrlı Türk Vaıfcandaşlığı Kanununun
25 nei maıcldesin'in (ıb) fırkasına bir bent ek
lenmesi hakkında kanun =teftd.îfi (2/532)
3
— İçel Milletvekili Celâl Kargılının,
Harcırah Kanununa âk kanun teklifi
(2/732)
779
— İçel M'iljei&vetkili Celâl Kargılı "nın,
Trafik suçlarına ve trafik yasalarına veri
lecek cezaların artırılmasına dair kanun
•teklifi (2/729)
721
— İstanbul Milletvekili İsmail Ar ar'in,
Yasama Meeiialeri dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Oeaik 1964 tartöı
ve 373 sayılı Kanunun 1 nei ve 5 nei mad
delerine birer fılbra üâve^i halkkıııda kamım
teklifi (2/37)
•
3,95
— İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi
Güngör ile C, Senatosu İstanbul Üyesi Riifat Öztürkçine'nln Toptancı haller 'kanun
teklifleri (2/221, 2/173)
739,783,885,916,954
— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ı-n, 5434 sayılı T. C. Emetoli Sandîğı Ka
nununa 23 . 2 . 19Ö5 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 îKji maıddesiyie eklenen ek madde
nin •birinci fıkrasının değiştirilmesine dair
kanun 'ttM'ifi (2/176)
365
— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan
ile Eskişehir Millet vekili İsmet Angı'nm,
1186 sayılı Kanunun 21 nei maddesi ile
eklenen geçidi 3 ncii m'addesine ibİr fikra
eklenmesine da'ir kamun teklifi (2/554) 242,384
— tstamibul Milletvekili Sadetsin Bilgiç
ve 9 .arkadaşının, Oğuz Bakııiburç'un affına
dair kanun 'teklifi (2/523)
915
— İzmir Milletvekili Burhane$tin Asutay vo 12 arkadaşının, 4837 sayılı I§ <ve İşçi
Bulma Kurumıu Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki Kanunun 13 ncü maddesine !bir fik-ra eklenmesine Miskin 7332 sayTh Kanunun
yürürlükken kaldınlanasma dair (kanım 'tek
itti (2/403)
780,136
— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın,
İzmir Seferihisar ilçesi J. Mot Top. Tb.
2 nei Bölük Komutanı ve Taibur Konuıfcam-

Sayfa
vekili J. Kd. Üsteğmen. Mahmut Günaydm'm As. C. Kanununun 117/1 maddesi
gereğince kesinleşmiş para cezalarının özel
affa taibi tutulması hakkında kanun 'teMifi
(2/73)
779
— Kamu hizmetleri birlikleri kanun 'ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hleerimez ve 65 'aıkadaşının, kaoıu hizmetleri per
soneli birlikleri kanunu teklifi (1/643, 2,623) 780
— Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu ile Sinop Milletvekili T. Fikret
övet'in, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nuna ek kanun ıfceklifi (2/372)
535
— Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve
6 •aı'fcadaşrnm, 1318 sayılı Emlâk Alım Ver
gisi Kanununa iki fıfkra eklenınesi hakkında
kanun teklifi (2/486)
190
— Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakibağlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emni
yet Teşkilât Kanununda değ.'şMifc yapıl
masına dair kanun teklifi (2/723)
297
— Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra
Teşkilâtında çalışan memurların maaş intiıbakı hakkındaki 627 sayılı Kanuna geçici
'bir madde eklenmeği 'hakkında kanun teklifi
(2/269)
480
— Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın 29 . 7 .1970 tarih ve 1319 sayılı Ka
nunun bâzı nıa'ddel'erinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bâzı hükümler 'eklenmesi hakskın'daki 20 .7 . 1971 taribli 1446 sayılı Kanu
nun ifcinci maddesinin değiştirilnıesi hak
kında kanun teklifi (2»710)
107
— Mîllet Mecî&si İdare Âmirlerinin,
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3.) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifi (2/733)
915
— Millet Meclisi İdare Amirlerinin,
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli •cetvelde dBğişMdik yapılması hakkında
kanun teklifi (2/684)
365,381,417:421,471
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldaniı'
nın, 1402 tsayıiı Sıkıyönetim Kanununun
26-ncı maddesine bir fıkra ve bu kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun
•teklifi (2/728)
612
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Sayfa
— Nevşehir Milletvekili Hüsamettin
Başer ve 14 arkadaşının, Jandarma Assutoay
Üsçavuş Ali Mutlu'num özel affına dair
kanun teklifi (2/545)
48,739,673
— Sinop Milletvekili Fikret övet ;He Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 1318
sayılı Finansman Kanununun 67 nei mad
desinin 2 nci -ak madesinin 1 nci fıkrasının
değiş'tiri'hnesine dair kanun teklifi (2/410) 100
— Tralbzon Milletvekili Ahmet Şener
ve 8 'arkadaşının 6594 sayılı Karadeniz Tek
nik Üniversitesi 'adiyle Trabzon'da bir Üni
versite 'kurulması 'hakkındaki Kanuna ek
kanun teklifi (2/712)
107
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu ile diğer Mzı vergi ka'nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı île Sinop Milletvekili Fikret Ovul,
Tekirdağ MCletvekill Yılmaz Alpaslan, Zon-

Sayfa
guldak Milletvekili Cahi't Karakas, Trabzon
Milletvekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Hanıdi Haımamcıoğlu,
Kayseri Milletvekili Enver Turgut,' Bursa
Milletvekili Kasını önadım, İstanbul Mil
letvekili Kâzım Özeke'nin, aynı 'kanunun bâ
zı 'maddelerinin değiştirilmesi hakkında 'ka
nun teklifleri (1/646, 2/410, 2/472, 2/473,
2/486, 2/663)
190
— Zonguldak Milletvekili Cahit Kamkag'ın, 29.7.1970 •tarih ve 1318 sayılı Finans
man Kanunu ile tadıl edilen, 18,2.1963 tarih
vo 198 sayılı Kanuna bir geçici 'madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/472)
190
— Zonguldak Milletvekili Oahilt Kara,ve 2 arkadaşının, Efrada karşı suimuamıe'le
eden hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'ln özel affına dair kanun töklifi (2/681) 108,

TEZKERELER
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Bekiroğlu, 1941 doğumlu, Ayşe'den
olma, Taşova'nın Ş/ehli köyü nüfusumda ka
yıtlı Osman Yüksel hakkında özel Af kanu*
nu tasarısına dair (1/669)
779
Başbakanlık tezkereleri
Çeşitli İşler
— Birleşjmtiş MilDotlar Genel Kurulunun
9 . 9 . 1972 tarihinde New - York'ta 'bağla
yacak olan 18 nci dönem toplantılarına Hü
kümeti temsllen Dışişleri Bakanı Halûk
Bayulken 'başkanlığında gidecek olan heyete
katılacak olan Parlamenter 'müşavir heyet
hakkında
885
Ölüm cezaları
— Dinar İlçesi Haydaıiı Bucağı Bağcı
lar köyü. hane 40, cilt 12, sayfa 108'de nü
fus siciline kayıtlı Tahsinoğlu, Hanımdan
doğma, 16 .3 . 1930 doğumlu Aziz Güçlü'nün ölüm çezasma çarptırılmasına dair
(3/907)
915
— Ispanta ili Şarkikaraağaç ilçesi Köp
rü köyü hane 13, oilıt 6, sayfa 20^de nüfusa
kayıtlı Murat/oğlu, Havva'dan doğma,
23 . 4 . 1943 doğumlu Muharrem Gürbüz
ilo aynı köy 'hane 13, cilt 6, sayfa 20/de nü
fusa 'kayıtlı Muraftoğlu, Havva'dan doğma,

aslı 1-2.4. 1924 iken tashihen 12 . 4 . 1950
'doğumlu Bayram Gürbüz'ün Ölüm cezası
na çarptırılînalarrna dair (3/893)
779
Yasama dokunulmazlıkları
— Ankara Milletvekili Orhan Bi-rgit'in,
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına
dair (3/863)
52
— Balıkesir îlilletrvekili Mehmet Niya
zi Gürer'in, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/879)
297
— Balıkesir Milletvekili M. Nurettin
sSandıfeoıoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın 'kaldırılmasına dair (3/888)
779
— Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair (3/890)
— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın, yasama dokunulmadı,ğının kaldırıl
masına dair (3/891)
— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının (kaldırıl
ması hakkında (3/882)
(3/887)
— Urfa Milletvekili Bahri Karakeçi'li'>nln, yasama dokunulmazlığının kaldınlma
sına dair (3/889)

779

779

421
775

779

-
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'Say£a\
— Zonguldak
Milletvekili Bülent
Ecevİt'in yasama 'dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair (3/892)
779
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Cum'huriyet Senatosu ve Millet M-cc•lisi idare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Ka
nununa 'bağlı (A/l) ve «R» işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması ha'Mîinda kanun
teklifi ve Bütçe Karına Komisyonu raporu
na 'dair (2/721)
365,381,415,416,421,475
— Millet Meclisi îdare Âmirlerinin,
1972 y*tı Bütçe Kanununa bağlı (A/2);
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun 'teklifi •ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair (2/648)
$65,381,417,
421,471

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
— Mazereti dolayısıyle 5 Eylül 1972 ta
rihinde yurt. dışına gidecek olan İmar ve
İskân Bakam Turgut Toker'in mezun sayıîma&uıa ve 'dönüşüne kadar kendisine 'Ulaş
tırma Balkanı Rıfkı Danışman'm, vekillik et
mesinin uygun 'görülmüş olduğuna dair
(3/903)
861
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Bayındırlık Baltanı Mukader Öztekin'e dö
nüşüne kadar, Devlot Bakanı İsmail Arar'ın 'vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair (3/904)
861
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'e, dönüşü
ne kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal Demirlin, 'vekillik edeceği hakkında
(3/900)
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, dönü
şüne kadar, Başbakan Perid Melenen ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna
dair (8/581)
(3/902)
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'e, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın,
vekillik edeecği hakkında (3/896)
ı(3/899)
ı— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal
Demir'e, dönüşüne kadar, Çalışma Bakanı

782

Sayfa
Ali Rıza Uzuner'in, vekillik edeceği hak
kında (3/895)
781
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'e,
dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanı Rıfkı
Danışman'ın vekillik edeceği hakkında
(3/898)
782
—Vazife ile yurt dışma gidecek olan
Ticaret Bakam Naim Talû'ya, dönüşüne
kadar, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'
ııın, vekillik edeceği hakkında (3/901)
782
—Vazife île yurt dışına gidecek olan
Turizm ve Ticaret Bakanı Erol YılmazFBşhrşm
Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz
Akçal'ın, dönüşüne kadar, Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Mesut Erez'in, vekillik ede
ceği hakkında (3/897)
781
ı— Vazife ile yurt dışına giden Devlet
Bakanı îlhan öztrak'a, dönüşüne kadar
Jvöy îşleri Bakanı Neemi Sönmez'in vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna
dair (3/878)
290
ı— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Halûk Bayülken'e gönüşüne
kadar, Başbakan Ferid Melen'in vekillik
•edeceği hakkında (3/894)
781
— Vazife ile yurt dışına giden Maliye
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, Devlet Ba
kanı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair (3/872)
111
— Vazife ile yurt dışma giden Ticaret
Bakanı Naim Talû'ya, dönüşüne kadar,
Devlet Bakam Zeyyat Baykara'nın vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna
dair (3/884)
564
CM ıSenaitosm Baç!kauibğ< ıtlestatöfei

373
782

Î781
782

•— C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları
teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifine dair (2/65)
915
— •Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi îdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Ka
nununa hağlı (A/l) ve «B» işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair (2/721)
381,415,416
—'Malî Denge Vergisi kanun tasarısı
hakkında (1/585)
3,10
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Sayfa
— Millet Meolisi idare Âmirlerinin,
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetveide değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair (2/684)
381,417
t

Çafilışm^ 'Kamülsyonıo Ba^kjaJnfoğai Tsdktartesfi.
—' Amasya Milletvekili Salih Aygün
ve izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'
m, 5Ö6 sayılı Kanunun 73 neü maddesinin
(D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair
(2/726, 3/886)
625
Etmarjü vıe Talbdî KaJyrjıatkSa* Koımlisjyomîa
ISafşIkeJnffrği T^edk^rlaaü
••— Devletçe işletilecek madenler üze
rindeki hakların geri alınması ve hak sa
hiplerine ödenecek tazminat hakkında ka
nun tasarısının, kurulmuş bulunan Geçici
Komisyona havale edilmesine dair (1/624,
3/871)
53
i— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale
Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Ma
dencilik Reformu kanun teklifinin, kurul
muş bulunan Geçici Komisyona havale
edilmesine dair (2/651, 3/867)
55
— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topa.loğlu ve 36 arkadaşının, 6309
sayılı Maden Kanununun bâzı maddeleri
min değiştirilmesi, aynı kanuna bâzı ek ve
geçi«i maddeler eklenmesi hakkında ka
nun teklifinin, kurulmuş bulunan Geçici
Komisyona havale edilmesine dair (2/640,
3/868)
54
— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi
ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Dev
letçe İşletilecek madenler üzerindeki hak
latın geri alınması ve hak sahiplerine
ödenecek tazminat hakkındaki kanun tekılİfinin 83 numaralı Geçici Komisyona ha
valesine dair (2/630,3/880)
322
— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üye
si ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşınnı, Ma
den İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun teklifinin, kurul
muş bulunan Geçici Komisyona havale
edilmesine dair (2/629, 3/866)
55
— Cumhuriyet 'Senatosu Giresun Üye
si ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, M&-

Sayfa
den Tetkik ve Arama Enstitüsü kanun tek
lifinin, kurulmuş bulunan Geçici Komis
yona havale edilmesine dair (2/634, 3/869) 54
— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi
ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Yerbi
limleri Enstitüsü kanunu teklifinin, ku
rulmuş bulunan Geçici Komisyona havale
edilmesine dair (2/626, 3/870)
54
MEisTfrJ Anaştennonl Kotmâsyoruu.
— Bağcılarımızın modern şekilde ge
liştirilmesi, verimin artırılması, çiftçiye
geniş kredi imkânı sağlanması, ımahsnlün
değerlendirilmesi, iç ve dış pazarlarda ge
rekli tedbirlerin alınması konularında in
celeme yapmak üzere kurulmuş bulunan
komisyonun görev süresinin 3 ay daha uza
tılmasına dair (3/874)
113
— Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimi
zin kalkındırılması ve yaşama seviyesinin
yükseltilmesi için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere kurulmuş bulunan
komisyonun görev süresinin 3 ay daha
uzatılmasına dair (3/876)
1.12
— Eski eser kaçakçılığının önlenmesi
konusunda araştırma yapmak üzere kumlmuş bulunan komisyonun görev süresi
nin 22 . 6 . 1972 tarihinden itibaren 3 ay
İnha uzatılmasına dair (3/875)
112
— Hazine topraklarının dağıtımı ko
nusundaki 'aksaklıklar ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri
tespit etmek üzere kurulmuş bulunan ko
misyonun görev süresinin 22 . 6 . 1972
tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına
dair (3/877)
112
— iktisadî Devlet Teşekküllerinde se
bebiyet verildiği iddia olunan israf ile sivil
ve askerî resmî müesseselerin dinlenme'
kampları için yapılan harcamalar konu
sunda araştırma yapmakla görevli komis
yonun g«örev süresinin 31 . 12 . 1972 ta
rihine kadar uzatılmasına dair (3/883) , 323
•— Sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri
konusunda araştırma yapmak üzere kurul
muş bulunan komisyonun görev süresinin
15 . 6 . 1972 tarihinden itibaren 3 ay da
ha uzatılmasına dair (3/873)
112

— 24 —

Sayfa
M İ M MecilM Bagkaıılıgıı tesJkbieM
-— Sayın üyelerden bâzılarına İzin ve
rilmesine dair (3/865)
52
MiHî EğıMm Kom*yomı Başkanlığı TezfceneBİi
— Burdur Milletvekili Mehmet özibey'
in Askerî Tıp Fakültesi kurulması hakkındaki kanun teklifinin 89 No. lu Geçici
Komisyona havalesine dair (2/111, 3/885) 564
Plân KcmisyonTi [Başkaınlhğı (TeKkereBS
— 391 sayılı Karnin gereğince Hükü
metçe alınan kararın onanması hakkında1
kanun -tasarısına 'dair (1/115/242)
242
i— İzmir Milletvekili Burhanettin Asııtay ve 12 arkadaşının, 4837 sayıh İs ve

Sayfa
İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri
(hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine
bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair
ıkanun teklifi hakkında (2/403)
136
8a|yıştay Baik&nlığı Tezkeresi
— Ceza ve ıslahevleriyle işyurtları dö
ner sermaye saymanlığı 1968 yılı genel
(bilançosu hakkında (3/826)
535
— Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
Saymanlığının 1969 bütçe yılı hesap ve iş
lemleri hakkındaki raporun sunıüduğuns
dair (S/477)
562

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
23 . 6 . 1972 tarihli 112 nei
ait Tutanak Özeti
36 . 6 . 1972 tarihli 113 ncü
ait Tutanak özeti
HPT . 6 . 1972 tarihli 114 noü
ait Tutanak özeti
28 . 6 . 1972 tarihli 115 nei
ait Tutanak özeti
29 . 6 . 1972 tarihli 116 ncı
ait. Tutanak özeti
30 . 6 . 1972 tarihli 117 nei
ait Tutanak özeti
3 . 7 . 1972 tarihli 116 nei
ait Tutanak özeti
4 . 7 . 1972 tarihli 119 ncu
aitt Tutanak Özeti
6 . 7 . 1972 tarihli 120 nei
ait Tutanak özeti
6 , 7 . 1972 tarihli 121 nei
ait Tutanak özeti
7 . 7 , 1972 tarihli 122 nei
ait Tutanak Özeti

Birleşime!
Birleşime
5i
Birleşime
107
Birleşime
134
Birleşime
188
Birleşime
190
Bİrleşim-e
242

Birleşime
296
Birleşime
350

Birleşime
364
Birleşime
420

İt) . 7 . 1972 tarihli 123 ncü
aît Tutanak Özeti
11 . 7 . 1972 tarihli 124 ncü
ait Tutanak Özeti
12 . 7 . 1972 tarihli 125 nei
ait Tutanaak özeti
113 . 7 . 1972 tarihli 126 ncı
ait Tutanak özeti
14 . 7 . 1972 tarMi 127 nei
ait Tutanak özeti
117 . 7 . 1972 tarihli 128 nei
ait Tutanak özeti
18 . 7'. 1972 tarihli 129 ncu
ait Tutanak özeti
İİ9 . 7 . 1972 tarihli 130 ncu
ait Tutanak özeti
111 . 9 . 19712 tarihli 13tf nei
aît Tutanak özeti
13 . 9 . 1972 tarihli 132 nei
ait Tutanak özeti
16 . 9 . 1972 tarihli 133 ncü
ait Tutanak Özeti

YOKLAMALAR
Sayfa
4, 52, 136, 166, 191, 243, 351, 365, 667,
722, 870, 916

Birleşime
480
Birleşime
534
Birleşime
562
Birleşime
612
Birleşime
606
Birleşime
720
Birleşime
774
Birleşimi
778
Birleşime
822
Birleşim*
868
Birleşime
914

SÜZ ALANLAR

«SoyaJdîarı Attfaibetük Birasına göne»

A
Sayfa
(Hösteyâta Abbas (Tokalt) — 1632 sayılı
Askerî Ceza Kanununun 148 nei maddesi
nin (A) bendinin değiştirilmesine dair
Ikanun tasarısı münasebetiyle
206
— Toprak ve Tarım reformu önftedbirler kanunu tasarısı münasebetiyle
3Ö9
Meâmıett Belki Adıyaanao (Adıyaman)
— Toprak ve Tarım reformu öntedibirler
kanunu tasarısı münasebetiyle
411
Alduan Atoarca (Huğla) — Pamuk ta
ban fiyatları konusunda gündem dışı de
meci
667
Oevde* Akçalı (Adana) — Toprak ve
Tarım reformu öntedfbirler kanunu tasa
rısı münasebetiyle
33
1. Haikfkı Alaca (Kars) — 1632 sayılı
Askerî Ceza Kanununun 148 nei madde
sinin (A) bendinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı münasebetiyle
27fi
—• Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler kanunu tasarısı münasebetiyle
50,529,
1630,701
FefamB AİpaSÜlaaı (Adalet Bakanı) (0.
Senatosu Artvin Üyesi) — 1412 sayılı
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dair
kanun tasarısı münaselbetiyle
927,937,944
— İçel Milletvekili Turhan özğüner'
in, Gülnar ilçesinde görev yapan bir sav
cının görevini kötüye kullandığı hakkın*
da gündem dışı demecine cevabı
424
— Sinıop MMletveMIi Mustafa Kaptan'
in, Maliye Bakanlığının bir tamimi müna
sebetiyle gündem dışı demecine eevalbı
Yılmaz Arpaslaaı (Tekirdağ) — Petrol
Ofisi Genel Müdürlüğünde vâki suiistimal
konusunda gündem dışı demeci
371
Salah 2etâ Atatibaş (BaMeeair) — Es
kişehir Milletvekili M. Şemsettin Sön-

Sayfa
mez ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
32 nei maddesine 1 fıkra eklenmesine
dair kanun teklifi münasebetiyle
14
Kenan Aral (Tunceli) — Elâzığ'da
yapılan Doğu - Güneydoğu illeri yakut
sempozyumu hakkında gündem dışı demeçi
$16
— Tunceli halkının âcil ihtiyaçları ko
nusunda gündem dışı demeci
304
&maiH Arar (Dertet Bakam) (İstan
bul) — Danıştay Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle
236
Beylâ Ard!a (Kırklarel) — Trakya tarım ürünlerinin değerleri konusunda gün
dem dışı demeci
305
Marihar Anfcam (tçel) — Zonguldak
Milletvekili Caıhit Karakaş ve 2 arkada
şının, Efrada karşı suimuameîe eden hü
kümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'in
Özel affına dair kanun teklifi münase
betiyle
359
Sami Artsüatt (Denizli) — Denizli ilinin
sorunları konusunda gündem dışı demeci
848
Meânuöt Ansîlamtürk (Traibaon) — Mü
nih Olimpiyat Oyunlarında Türk ekibinin
aldığı sonuçlara dair gündem dm demeci
840
Turgut Artaç (Kaırs) — Sakarya ili
çevresinde vuku bulan sel felâketi îzlemlerine dair gündem dışı demeci
6*19
— Yakacak sorunu üe İlgili gündem
dışı demeci
87£
BurhanattSn Aaotay (fcamffîr) — 1>632 sa
yılı Askerî Ceza Kanununun 148 nei mad
desinin (A) bendinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı münasebetiyle
27*8

— Eskişehir Milletvekili M. Şemsettin
-Sönmez ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Tür-
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Sayfa
kiyo Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nei maddesine 1 fıkra eklen•meşine dair kanlın teklifi münasebetiyle
11
— İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Bdfat Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanu
nu tefclifleri münasebetiyle
759,764,766
— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğau ile:
Eskişehir Miliatvekilû İsmet Angı'nın, 1186
s-ayıh Kanunun 21 nei maddesi ile ekle
men geçici 3 neü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle
874,38
— İzmir Milletvekili Burhanefctin Asutay ve 1.2 arkadaşının, 4837 sayılı İş. ve
İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve görevleri
haikkındaki Kanunun 13 neü maddesine bir
fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Ka
nunun yürürlükten 'kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ımünaseb etiyle
136,140
— Polis memuru öner Sarman batkın
da Özel af 'kanunu tasarısı -ni'ünasebetiyie
565
—•• Toprak Y« Tarım Reformu Öntodbkler 'kanunu taasarısı münasebeıtiyle
500
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı
Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu
ikanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı .münasebetiyle
126
— Zonguldak Milletvekili Cahit Karafeaş ve 2 arkadaşının, Efrada karşı suimumale eden hükümlü Öner An ve Mehmet

Kemal (BağctoğOıu. (Çanakkale) >—
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vukua
ıgclen sel felâketi münasebetiyle gündem
dışı demeci
307
Hüseyin Salan (Ankara) — Top
rak ve Tarım reformu Öntedbhler kanu
nu tasarısı münasebetiyle
432
Hüaaanıattlinı Başer. (N>evşe(hir) —
1632 sayılı Askerî Ceza Kanunun 148 nei'
maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine
dair Kanun tasarısı münasebetiyle
202
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar

Sayfa
Gökmen'ln özel affına dair kanun teklifi
münasebetiyle
. 361
Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) —
Millî Eğitim Bakanlşğınnı teftiş sistemi
ve ilköğretim müfettişlerinin durumları
ile ilgili gündem dışı demeci
881
Esaıt Kemal Aybar (Mardıiin) —
Ruhsatsız tabanca taşıyıp 6326 sayılı Ka
nuna aykırı hareket etmekten 10 ay ha
pis VB 416,60 TL. para eczasına hükümlü
Bekir oğlu 1941 doğumlu Ayşe'den olma,
Taşova'nın Şehlî köyü nüfusunda kayıtlı
Osman. Yüksel hakkında Özel Af kanunu
tasarısı münasebeliyle
59
IMctaııet AH Aybar (istanbul) >—
1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148
nei maddesinin (A) bendinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı münâsebe
tiyle
256,
SaıMı Aygün (Amasya) — İstanbul
Milletvekili Nuri Eroğan ile Eskişehir
Milletvekili İsmet Angı'nın, 118 sayılı Ka
nunun 21 nei maddesi ile eklenen geçici
3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine
dair kanun teklifi münasebetiyle
—• İstiklâl Madalyası sahiplerine bağ
lanmış olan aylıkların geri alınması ve
gündem dışı demeci
M*lhimıet Aybuğ (Elâzığ) — İstanbul
Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör ile
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rif'at Öztürkçine'nin, Toptancı halleri ka
nun teklifleri münasebetiyle

258

379

873

785

B'eyiyeteni üıçte bİTİerinin haı-p malûllierine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine
dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi münasebetiyle
568
— Danıştay Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı münâsebetiyle
215, 281, 340
— istanbul Milletvekili Nura Eroğan, île
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nın,
1136 sayılı Kanunun 21 nei maddesi ile
eklenen geçİei 3 neü maddesine bir fıkra
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Sayfa
eklenmesine dair kanunun teklifi münase
betiyle
— tamir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı iş ve iş-,
çi Bulma Kurumu Kuruluş ve görevleri
hakkındaki Kanunun 13 neü maddesine
bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair
kanun teklifi münâsebetiyle

379

138

— Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanunu tasarısı münasebetiyle
412.
— 357 sayılı Asekeri Hâkimler ve As
kerî Savcılar Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve üç ek, iki geçici
madde eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle
385
' — 29. 7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk
Vergisi Kanununun
bâzı maddelerinin
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun
tasarısı münasebetiyle
78, 82
Halûk Bayülken (Dışişleri Balkanı) —
Grup' Başkanvekillerinin, son gelişmeler
muvacehesinde Hükümetin dış politika
hakkında izahat vermesini isteyen önerge
si münasebetiyle
243
— İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi
ıG-üngbVün, bir evvelki birleşimde, Bul
garistan'daki Türklerin durumu konusun
da yapmış olduğu gündem dışı konuşma
sına cevabı
876
Halmi Biçer (Sinop) — 1412 sayılı Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine ve- bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
931, 942
— Uuhsatsız tabanca taşıyıp 6326 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10
ay hapis ve 416,60 TL. para cezasına hü
kümlü Bekiroğlu 1941 doğumlu Ayşe'den
doğma, Taşova'nın Şekli köyü nüfusunda
kayıtlı Osman Yüksek hakkında özel Af
Kanunu tasarısı münasebetiyle
62
Mehmet Bİgin (Bingöl) - Danıştay
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek'
lenmesine dair kanun tasarısı

345

Sayfa
Mehmet Bfljgm (Bingöl) - 357 sayılı
Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve üç ek, iki geçici madde eklenmesi hak
kındaki kanım tasarısı münasebetiyle
39G
Sadi Binay (BiUeoâk) - 6785 sayıh
İmnr Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle
486
— 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148 nci maddesinin (A) bendinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı münasebetiy
le
201
-— Bıı yılki üniversite giriş imtihanı
sorularının dışarıya sızması hakkında gün
dem dışı demeci.
724
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, inhisar
Beyiyeleri üçte birlerinin harp malûlleri
ne ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii
ne dair 3 . 5 . 1 9 2 9 tarih ve 1485 sayılı
Kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle
— istanbul Milletvekili Nuri Eroğatı
ile Eskişehir Milletvekili ismet Angı'nın,
1180 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile ek
lenen geçici 3 neü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle
— Toprak ve Tarım Reformu öntodî-îrlei' Kaimim tasni'isı münasebetiyle
— 357 s.ıyılı Askerî Hâkimler ve As
kerî Savcılar Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve üe ek, iki geçici
madde eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle

628

377
436

386

Ya*ar Bir (ISate-ya) -İstanbul Millet
vekili Mustafa Fevzi Güngör ile C. Sena
tosu İstanbul üvesi Ki fa1; öztnrkcîne'nin
Top+nncı halleri kanunu teklifleri mü
nasebetiyle.
.
753,756
Barbaros Turgut Boztepe (Salfcafcyu) Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 151
sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle
672
Ahımt BuM&nh (Muğla) - Emlâk Ka
imim dolayısıyle Maliye
Bakanlığınca
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Sayfa
neşredilen genelgeye dair gündem dı§ı de
meci
550
— Pamuk ve zeytinyağı fiyatları ko
nusunda gündem dışı demeci,
858
— Polis memuru Öner Sarman hakkın
da özel af kanunu tasarısı münasebetiy
le'
566
— Ruhsatsız tabanca taşıyıp 6326 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10
ay hapis ve 416,60 TL. para cezasına hü-

Mehmet ÇeEJk (Aydım) - Pamuk ve
çiğitin taban fiyatlarına dair gündem dı
şı demeci
Zeki Çelîikser (SÜrt) - Siirt ilinin yol,
su, elektrik ve sağlık soranları hakkın
da gündem dışı demeci
Radıür Çetîn (İçel) - Pamuk üreticisi
nin sorunlarına dair gündem dışı demeci.
— Ruhsatsız tabanca taşıyıp 6326 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay
hapis ve 416,60 TL. para cezasına hüküm
lü Bekiroğlu 1941 doğumlu Ayşe'den ol
ma, Taşyoa'nm Şekli köyü nüfusunda ka
yıtlı Osman Yüksel hakkında özel Af Ka
nunu tasarısı münasebetiyle
Hasam Çetjnfeııyia (ErzîinıoaBi) - Yatı
rımcı kuruluşların teknik eleman konu
sunda çektiği sıkıntılar hakkında gündem
dışı demeci.
Mustafa Ktentell ÇÜtesis (Gireaıılı) Pırdık tarım bölgelerinin saptanmasına
ve bu bölgeler dışında kalan yerlerde fın
dık tarımının izne bağlı olduğuna dair
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı madde
si gereğince Genel Kurul gündemine.alın
masına dair önergesi münasebetiyle

309

551
855

62

320

729

kümlü Bekiroğlu 1941 doğumlu Ayşe'den
olma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda
kayıtlı Osman Yüksel hakkında Özel Af
kanunu tasarısı münasebetiyle
61,69,77
— Toprak ve Tarım Reformu Önted
birler Kaimim tasarısı münasebetiyle
449,
508,519
öınıelr Buytruikçu (Antalya) - Toprak ve
Tarım reformu öntedbirler kanunu tasarı
sı münasebetiyle
428,445,454,518

— Tefecilikle ilgili bâzı konularda
alınması gereken tedbirlerin zamanında
alınmaması ve bu hususta verilen cevap
ların tatminkâr olmadığına dair gündem
dışı demeci
109
Örhffte Osvflk (TicHınet Bato3|nlığı iç Ticatwt Genel Müdürü) - İstanbul Millet
vekili Mustafa Fevzi Güngör ile Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçiııe'nin Toptancı halleri kanun teklifleri
münasebetiyle
895
Ahmet Mukadder Çiüoğ-k. (Burdur) Burdur'un uğradığı sel felâketi hakkında
gündem dışı demeci
563
SuTEeymıan Çüloğfliu (Afntalya) - Toprak
ve Tarım Reformu öntedbirler Kanunu
tasarısı münasebetiyle
455
Mustafa Çolatkoğdu (ÇatoaMcafle) - Ça
nakkale'nin Gelibolu ilçesinde vukua gelen
sel felâketi münasebetiyle gündem dışı de
meci
'
317
Sınaisi Çolıafroğün (Ö-aafcaınlıep) - Gazi
antep ilinin içme suyu projesi hakkında
gündem dışı demeci.
563

D
Bahri Uağdlaş (Kotaya) - Toprak ve
Tarım reformu öntedbirler kanunu tasa
rısı münasebetiyle
157,177,585,
599,684,696,706
tllıajn Egenfen BatolendeHoğiu (İstan
bul) - Esir Milletler Haftası münasebetiyle
gündem dışı demeci
552

— Yalova'nın gelişmesi ve güzelleş
mesi konusunda gündem dışı demeci
110
Kemali Demor (iSaghSc ve Sosyal Tar
dım Batanı (Bohı) - Eskişehir Milletveki
li M. Şemsettin Sönmez ve 9 arkadaşının,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 32 nei maddesine 1
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Sayfa
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle
— Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın,
Tunceli halkının âcil ihtiyaçları konusun
da gündem dışı demecine cevabı
Kemal Denürar (Çorum) - 1972 - 1973
ahm kampanyası hububat fiyatları konu
sunda gündem dışı demeci
Orhan Dengiz (Uşalk) - Toprak ve Ta
rım Reformu öntedbîrler Kanunu tasarısı
münasebetiyle
Musa Doğtam {Kars) - Polis Memuru
öner Sarman hakkında özel af kanunu ta
sarısı münasebetiyle

I

19

304

368

660

566

Sayfa
Şevket Doğala (Kayseri) - Kayseri yer
altı geçidi inşaatı konusunda gündem dışı
demeci
279
Ahmet Dura&oği-u (Sivas) -1412 sayılı
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun
bâzı matklelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair
kanun tasarısı münasebetiyle
943
— İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Toptancı Hal
leri kanun teklifleri münasebetiyle
739,
787,802

£
Meraduh Efcsji (Ordu) - Mesudiye il
çesi ile Koyulhisar ilçesi köyleri arasında
sınır ihtilâfı yüzünden meydana gelen
olaylar hakkında gündem dışı demeci
613
Vettbi Engöa (Kocaeli) - Balıkçılık ve
su ürünleri konusunda güncfem dışı de
meci
723
AH Naili EnJıem (tarar) - Cumhuriyet
Senatosu Ankara Üyesi Yiğit KÖker ve 3
arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri üçte bir-,
lerirtin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30,5 .1929
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi münasebetiyle
575
— İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi
Grüıifîör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rı
fat öztürkcine'nin Toptancı halleri kanu
nu teklifleri münasebetiyle
753
Mesut Erez fKütahya) - Eskişehir Mil
letvekili Sevfi öztürk'ün, tatil münasebe
tiyle çıktığı gezilerde gördüğü çeşitli ko
nulardaki gecikmeler ile pancar fiyatları
konusunda gündem dışı demecine cevabı
826
Nuri Eroğ^n (Istarolbul) - 1412 sayılı
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka*
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
936

— Ruhsatsız tabanca taşıyıp 6326 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10
ay hapis ve 416,60 TL. para cezasına hü
kümlü Bekiroğlu 1941 doğumlu Ayşe'den
olma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda
kayıtlı Osnmn Yüksel hakkında Özel Af
Kanunu tasarısı münasebetiyle
— 336 sayılı Seçim Kanununda yapı
lan değişikliğin Anayasa Mahkemesince
iptali hakkında gündem dışı demeci
llhîtı Ersoy (Kütahya) - 6785 sayılı
İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle
— Belediye Gelirleri kanun tasarısı
hakkında gündem dışı demeci
— İmamlarla vekil imamların kadro
dimimi arı ve fabrikasyon halı imalâtı ko
nusunda gündem dışı demeci
— Yatırımcı, dairelerdo çalışan teknik
personele verilen yan ödemeler ve pratik
staj yapmak zorunda kalan talebelerin sta
jı konusunda gündem dışı demeci
Muammer Erten (Majıiisa) - Avrupa
Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerimiz
konusunda gündem dışı demeci
— Tarım ürünlerinde ve uygulanan ta
ban fiyat politikası konusunda gündem dı
şı demeci

59

297

493
372

848

669

366

833
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Sayfa
Naci Gacıroğilltı (Erzurum} - 1632 sa
yılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci mad
desinin (A) bendinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı münasebetiyle
273
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Kökcr ve 3 arkadaşının, inhi
sar Beyiyeleri üçte birlerinin harp maîûi
İcrine ve şehit yetimleviııo tahsis ve t-r-v
zİine dair 3ü , 5 ,1929 tarrı ve 1485 sayılı
Kanuna ek kanun teklifi münase betiyi e
574
—• Geçim sirkunt'sı İsçinde bulunan emni
yet mensuplarının durumu ile ilgili olarak
gündem dışı demeci
322
— Yabancı devletlerin Türkiye'deki
aşırı sn] faaliyetleri konusunda gündem
dışı demeci
725
HaMa Gökçe (Malatya) - 1412 saydı
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanıma bâzı maddeler elenmesine dair
kanun tasansı münasebetiyle
934,938
— öğretmenlerin yan ödemeler ile ilgi*
H şikâyetleri konusunda gündem dışı de
meci
846
AhduTtt&hmam Güler <Ç»rum)-29.7.1970
tarih ve 1319 aayılı Emlâk Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin kaldırılması,
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasansı mü
nasebetiyle
118,123
— 29 . 7,1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddeleri-

Sayfa
nin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında
kanun tasarısı münasebetiyle
68,70,76
79,83,88
Ahıniet Gviner (Zctaguldaik) - 29.7.1970
tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması, de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler
eklenmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle

84

Mustafa K«mai Ctfineş (Kıırşehir) - Fın
dık tarım bölgelerinin saptanmasına ve
bu bölgeler dışında kalan yerlerde fındık
tarımının izne bağlı olduğuna dair kanun
teklifinin içtüzüğün 36 neı maddesi gere
ğince Genel Kurul gündemine alınmasına
dair önergesi münasebetiyle
729
Mustafa Flevzâ Güngör (Istaarbul) Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 151
saydı Kanunun ek 2 nei maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle
672
— Bulgaristan'ın Rodop bölgesinde ya
pılan Türk katliamı konusunda gündem
dışı demeci.
843
— istanbul Milletvekili Mustafa Fev
zi Güngör ile C. Senatosu istanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin Toptancı Halleri
kanunu teklifleri münasebetiyle
748,754,787,
806,811,897,907

H
fbralıiım Sıtkı Haitîpoglu (Atak^'a) Petrol Ofisi Genel Müdürünün işten elecktirilraesi konusunda gündem dışı deme
ci
827
Ahmet Safeıp Hi-çerioıez (Antejra) -

İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Gün
gör ile Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rıfat öztürkçine'nin, Toptancı halleri
kanun teklifleri münasebetiyle
791,794
812,900

Mustafa Kubilay İrner (Konya.) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kamıımımn bâzı maddelerinin değiştirilmesi

ne ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 921,932
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Sayfa
— Toprak ve Tarım reformu öntedbirler kanunu tasarısı münasebetiyle
21,38,90,
606,646,649,658,682,703
— 357 sayılı Askerî Hâkimler ve As
kerî Savcılar Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve üç ek, iki geçici mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
münasebetiyle
384
Selâhattin tnal (Orman Bakanı)
Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, yaka
cak sorunu ile ilgili gündem dışı demecine
cevabı
873
Hami İşgüzar (Sinop) -1632 sayılı As
keri Ceza Kanununun 148 nci madde
sinin (A) bendinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı münasebetiyle
199,277
— Bovahat ilçesi Hükümet konağı ve
Sinop ili Kibrit Fabrikası konusunda gün
dem dışı demeci
481
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Uvesi
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Be
yiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine
ve şehit yetimlerine tahsis ve tevizine dair
30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna
ek kanun teklifi münasebetiyle
572
— Danıştay Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı

İhsan Kabtadiajyı (Konya) - Jandarma
Genel Komutanlığının yeniden teşkilât
lanması, modern silâh, araç ve gereçlerle
donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı
Jandarma Genel Komııt.ınlığına gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetki
si verilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
730
— Toprak ve Tarım reformu ön tedbir
ler kanunu tasarısı münasebetiyle
661
— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi
Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunum
değişik geçici 4 ncü maddesinin tâdili hak
kında kanun teklifi münasebetiyle
737
• — 29 . 7 , 1970 tarih ve 1319 sayılı
Emlâk Vergisi Kanununun bâzı madde-

Sayfa
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
münasebetiyle
217,233,279,282,
285,289,291,329,336,339,341
— İstanbul Milletvekili Mustafa Fev
zi Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Eifat öztürkçine'nin Toptancı
halleri kanun teklifleri münasebetiyle 805,903
— İzmir Milletvekili Burhanettin Asutav ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve
İsçi Bulma Kurumu Kuruluş ve görev
leri hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sa
yılı Kamımın yürürlükten kaldırılmasına
dair kanun teklifi münasebetiyle
146
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı
Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle
78,83
Mehmet tzmen (Mülltâ Savununa Baka
nı) (C, StenstosuCumhtırT>a§fe(nnıca®. ti.)
- Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün, ^
İstiklâl Madalyası sahiplerine bağlanmış
olan aylıkların geri alınması ve kaldırı
lan askerlik şubeleri konusunda gündem
dışı demecine cevabı
874

1 elinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle
80,89
Orham Kabiiibjay (istanbul) - 1632 sayılı
Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesi
nin (A) bendinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle
219
Adnan Başer Kiafaoğlu (Mrftiye Bafefaüpğı öeMelr Genel Müdürü) - 29.7.1970
tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin kaldırılması,
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
86
Mustafa Kaftan (Mafatya) - Kayısı ih
raç fiyatlarının düzenlenmesine dair gün
dem dışı demeci
535

32 —

Sayfa
tiyas
Karaöz
(Taran
Balkanı)
-(C.
Se
— Malatya ilinin Arapkir ilçe hastane
'
si konusunda gündem dışı demeci
564 natosu Muğla Üyesi) • Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı'nm, kamu sektö
— Malatya'nın elektrik sıkıntısı konu
sunda gündem dışı demeci
^37 ründe tarım hizmetlerinin yeniden düzen
lenmesi ile ilgili .gündem dışı demecine .
E t e r n Kajıgal (Sivas) - Sivas ili çev
cavebı..
728
resindeki hayvanlarda görülen şap hasta
— Eskişehir Milletvekili Şemsettin Sön
lığı hakkında gündem dışı demeci
301
mezin, son aylarda vukua gelen dolu ve
İsmet Kapısız (Yozgat) - Yozgat ilin
sel âfeti karşısında çiftçilerimizin durumu
de yağışlar sebebiyle vukubulan can ve
mal kaybına dair gündem dışı demeci
538 konusunda gündem dışı demecine cevabı,
670
Mustafa Eaptejn (Sinop) - Maliye Ba
— Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın,
kanlığının bir tamimi münasebetiyle gün
Sakarya ili çevresinde vukubulan sel felâ
dem dışı demeci
314 keti izlemlerine dair gündem dışı demecine
Ahmtet Karaiasüain (M&Uatya) - Danış
-eevabı.
621
tay Kanununun bâzı maddelerinin değişti
— Kastamonu Milletvekili Hasan Tosrilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
yalı'nın, Kastamonu'da vukubulan dolu
lenmesine dair .Kanun tasarısı
329,337,341
âfeti hakkında gündem dışı dışı demecine
— Eskişehir Milletvekili M. Şemsettin
cevabı.
193
Sönmez ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Tür
— Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
bir evvelki birleşimde. yapmış olduğu gün
nunun 32 nci maddesine 1 fıkra eklenme
dem dışı konuşması ile ilgili demeci
?
sine dair kanun teklifi münasebetiyle
17,18
— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un,
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı
Toprak Mahsulleri Ofisinin tatbik ettiği
Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddele
barem ve alım fiyatları ile Yozgat ilinde
rinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bıı ka
vukua gelen sel ve dolu âfeti hakkında gün
nuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında
dem dışı demecine cevabı.
541
kanun tasarısı münasebetiyle
69
OBİâl Kargılı (İçel) - Et sıkıntısı konu
— Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve
sunda gündem dışı demeci.
613
görevleri hakkında kanun tasarısı münase
— Türk basını ve mensuplarının so
betiyle
.
355
runlarını tespit etmek üzere kurulması
Oıyasettıin Krfoaoa, (Erzurum) - 1632
kabul edilen Meclis Araştırması Komis
sayıh Askerî Ceza Kanununun 148 nci
yonuna üye seçimi münasebetiyle
557
maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine
— Danıştay Kanununun bazı madde
dair kanun tasarısı münasebetiyle
261
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı
Adnan Kaîtatküçük; (Ctetnçfflik ve Spor
maddeler eklenmesine dair kanun tasa
Baikam) (C. jSeaıaJtosu Matnaş Üyesi) rısı münasebetiyle
218,
Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk*
221,229,234
ün, Münih Olimpiyat Oyunlarında Türk
— Ruhsalız tabanca taşıyıp 6326 sa
ekibinin aldığı sonuçlara dair gündem dışı
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay
demecine cevabı
841 hapis ve 416,60 TL. para cezasına hü
flyas KaıriaÖz (Tanaru Balöa/nı) (C. Se
kümlü Bekiroğlu 1941 doğumlu Ayşe'den
natosu Muğla Üresi) - Afyon Karahisar
olma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda
Milletvekili Süleyman Mutlu'nun; et buh
îkayrtlı Osman Yüksek hakkında öael Af
ranı konusunda gündem dışı demecine ce
kanunu tasarıs münasebetiyle
60
vabı
194'
Mehmet Kazova (Tokat) - Tarım ürün
— Denizli Milletvekili Sami Aralan *uı,
lerine uygulama fiyat politikası dolayıDenizli ilinin sorunları konusunda gün
sıyle üreticinin çektiği sıkıntılar ikonudem dışı demecine cevabı
853 sunda gündem dışı demeci,
839
Sayfa
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Sayfa
Metanet Kılış (Ctesantep) - İstanbul
Milletvekili Mutftafa Fevzi Güıngör île C.
Senatosu istanbul Üyesi Riffat öztürkçine'
um Toptancı balleri "kanunu teklifleri mü
nasebetiyle
Abmıert İhsan Kırmalı (BaMtoeeir) - Es
kişehir Milletvekili M. Şemsettin Sönmez
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
32 nci maddesine 1 fıkra eklenmesine dair
kanun teklifi münasebetiyle
Doğan Kitaplı (Devlet Bakam) (Sam
sun) - Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya
Yılmaz, Yozgat Milletvekili İsmet Kapı
sız, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz, Kay
seri Milletvekili Mehmet Türkmenoğlu ve
Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'
nım gündem dışı konuşlarına cevabı
— Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'
in, pamuk: ve çiğitli taban fiyatlarına dair
gündem dışı demecine eevaıbı
— 1472 sayılı Özel Yüksek Oikul öğ
rencilerinin öğrenimlerine devam edebil
meleri için açılacak Yüksek Okullar hak
kındaki Kanunun 24 ııeü maddesinin de
ğiştirilmeğine ve 3 ncü maddeye îbir fıkra
dillenmesine dair "kanun tasarısı münase
betiyle
— Jandarma Genel Komutanlığının
yeniden teşkilâtlanması, modern, silâh,
araç ve gereçlerle donatılması amacıyle
içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komu
tanlığına gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetfkisi verilmesi 'hakkında
kannu tasarısı münasebetiyle
— Diyarbakır Milletvekili SabaMttin
Savcı, ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi
Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanu
nun değişik geçici 4 noü maddesinin ta
dili hakkmda kanun teklifi münasebetiy
le
-

741

17

548

309

920

731

737

Sayfa
Sadi Koçaş (Konya) - 1632 sayılı As
kerî Ceza Kanunun 148 nci maddesinin
(A) -bendinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı münasebetiyle
251
(M. Nuri Kadamanoğiu (Enierjt ve
Tatöâ Kaymaklar Bakanı) (Njğıdıe) - An
kara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun, Petrol Ofisi Genel Müdürünün iş
ten el çektirilmesi konusunda gündem dışı
demecine cevabı.
— Geçen Birleşimde Gaziantep Mil
letvekili Şinasi Çolakoğlu'nun, Gazian
tep içme suyu konusundaki gündem dışı
demecine cevabı.
'
— Köylerin elektrifikasyonu konu
sunda Hüjkümetçe sarf edilen gayretler
ve alman tedbirler konusunda gündem
dışı demeci.
— Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, Malatya'nın elektrik sakıntısı ko
nusunda gündem dışı demecine cevabı,

827

615

871

838

Ferit Kubat (Jtçüşlled. Bakanı) - Niğde
Milletvekili Mevlût Ocakçıoğlu'nun, bâzı
bölgelerde jandarmanın köylüye yaptığı
kötü muamele konusundaki gündem dışı
demecine cevabı.
845
— Tunceli Mül'letvekiUi Hüseyin Yenipmar'm, bir evvcljki birleşimde yap
mış olduğu gündem dışı konuşması ile
ilgili demeci.
351
Oevat Küçük (ıSinop) - 29 . 7 . 1970
tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergiîsi Ka
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması,
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler etkilenmesi hakkında kaınun tasa
rısı münasebetiyle.
79
Earlas Küntay (Bursa) - Meclis baş
kanlarının isminin törenlerde bulunduk
ları, halde, TRT bültenlerine geçmediği
konusunda gündem dışı demeci.
191

M
Bötoymam Mutlu (Afyon Karahisar) Et buhranı Jkanusunda gündem dışı de
meci193

— Ruhsatsız tabanca taşıyıp 6326 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10
<ay hapis ve 416,60 Tl. para eezasına hüOilt : 2$
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Sayfa
— Suni böbrek maldnalan hafekında
gündem dışı •demeci.
8
— Toprak ve Tarım reformu Önted'bit'ler jkaıuınıı tasarısı uıünasebctiy'l'e.
425

Sayfa
IkiimlU Bekiroğlu 1941 doğumlu Ay
şe'den doğma, Taşova'nın Şehli fcöyü nü
fusunda, kayıtlı Osman .Yüksek hakkın
da Öaol Af 'kamunu tasarısı münasebe
tiyle.
59
Baha Miidıarrisoğlu (Konya) - Esikıişehir Milletvekili M. Şemsettin Sön
mez ve 9 arjkadaşının, 5434 sayılı Türîkiıye Cıumhurîyetİ Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesine 1 fıkra cklen•ui'osinc dair kamın ıtckllifi münasebe
tiyle.
15
— İlâç fiyatları ve bu husustaki Ba
lkanlar Kurulu kararı ile ilgili gündem
dışı demeci.
422

Ziya MüezzûLoğu (Ma%ı& Bakam) Anfkara Milletvekili ŞıinaiSj Özdenoğllu'ıran, momunların Personel Kanunundan
doğan 9 aylık maaş farkı alacalkları ile
hulbdbat tavan fiyatı münasebetiyle gün
dem dışı demecine eevatbı.
832
— Manisa Milletvekili Mmmimmer
Ertomlâi' Avrupa Ekonomik Topluluğu
ile ilişkifeıöımia konusunda gündem dışı
demecine cevaibı.
'
367

N
Hayrettin
Naikilboğilfu (Kayseri) Jandarma Genel Komutanlığının yen ti
den teşkilâtlanması, modern silâh, araç
ve gereçlerle donatılması amacıyle İçiş
leri Başkanlığı Jandarma G-eneil Komu
tanlığıma gelecek yıllara geçidi yklome-

İ'cre girişme yetkisi verilm<esi halkflmıda
kaıi'uın tasarısı münasebetiyle,
733
•Kevaril Nedütmoğ-lu. (ZangrıldöJk) - Da
nıştay Kanonunun bâızı maddelerinin
•değiştirilmesine ve bu kanuna 'bâızı miaddeler eklenmesine dair [kanun tasarısı
•ııüinase'batiyle,
229,235,283,291

Mavlût Ocafeçiıoğlu (Niğde) - Bâzı
bölgelerde jandarmanın |kcyîüye yaptığı
ıkotü -muamele (konusundaki gündem dışı
demedi.
— 1412 saydı Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununun •!bâzı maddelerinim
değLşjtirislmesJİne ve bu kanuna bâzı (mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı
münasebetiyle.
—• l^taulbuıl Emniyet Müdürlüğümle
yapılan atanma'Iarm usulsüzlüğü mü
nasebetiyle gündem dışı dem>eci,
— Istatibul
Milletvekili Mustafa
Fevzi GüınıgıÖr ile Oumhuriıyet Senatosu
Istanlbul
Üyesiİ Rifat öztürkçine'min
Toptancı haleni kanun teklifleri müna«dbetiyle.
Mustafa Ok (Maaütea) - Çekirdeksiz
fkuroı üzüm için tespit edüen taban fi'ban fiyatı ve yüksek siabe-m bağcılığı
Jkomusunda gündemi dıgı daraeoî,

Mebnuet Uetoü Oktay (Satot) - Toprak
ve Tarım reformu öntedıbirler (kanunu
tasarısı 'iminaselbetiylc.
35,456,506,605,688
844

443

546

892

481

— Zongutdafc Milletvekili Cahit Karakaş ve 2 arkadaşının, Efrada kargı
suimıımale ed'en hükümllü Ömer Ant ve
Mehmet Gökman'in özel affına dair ka
nun tejklifj münasebetiyle,
300
Caivit Okyıayiiz (ttçfcl) - Danıştay Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştlirSl,mesine ve bu kanuna bâzı maddeler ©fcJenımesme dair 'kanun tasarısı münnasdbetiyle,
290
— Topraık ve Tarım reformu öntedbiııler kanunu tasarısı anün-aısebetiyle 453,461
Sesai Oıtouııt (istanbul) • 1632 sayılı
Askerî Ceza Kamıaronun 148 ııei maddesi
nin (A) bendinin dej^iritaesinıe dair
kanun tasarısı münasebetiyle.
258

- & -

ö
Sayfa
öaer ölçmen (Konya) - Ortak Pazar
ikomısu üzerinde gündtem dışı demeci.

318

Kasım
önadıan (Bursa) • istanbul
MÜÜûtve'kili Mustafa Fevzti Güngör île
Cumûıuriyet Senatosu İstanbul Üyesi TCifalt Öatürkeine'nin, Toptancı halleri ka
nun tekBifleri münasebetiyle.
796,809
Oemat Ömıdıar (Eruzurum) . Danıştay
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı (maddeler e^klemneısine dair kanun tasarısı.
334
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı
Emlâjk Vergisi Kamununum bâzı madde
lerinin kaldırtlmıası, değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı hüikiimler eM'cnmesi hak
kında kanun tasarısı (münasebe<tiy)e.
74,81,
110,128
(Kemal Önder (İzmir) • tzrnh- Beledi
yesi ile Buca Belediyesi -arasında çıkan
ihtilâf münasebetiyle gündem dı^jı demeci
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı
Emlâjk Vergisi Kaımınuııun bâzı maddeİer'iriin >kaldın'ltaası, değiştirilmesi ve bu
kanuna •bâ'zı hükümler Eklenmesi hak
kında 'kanun tasarısı münasebetiyle,
Salbahattin ödbefk (Mülî Eğitim Ba
kamı) - Kayseri MilletveMll'i Tufan Do
ğam Avşargilîin, Miıllî Eğitim Bakanlığı
nın teftiş sistemi ve ilköğretim ımüfettişlerintm durumları, iıle ilgili gündem dışı
demecime cevabı.

321

121

883

fjjrinasi özdetaoğlu (Ankara.) • Anka
ra'da vuikugolen sel felâ&eti münaseibetiyle gündem dışı demeci,
317
— Danıştay Kanunumun bâzı madde
lerinim d eğiştiri İlmesine ve bu tamına
bâzı maddeler eMeıımesine dair kanun
tasarısı münasebetiyle.
226,232,
237,238,281,284,287,335,346
— Hubulhat ta/ban fiyatları ve mali
yetlerinin düşürülmesi konuşumda gün
dem dı§ı deoneci ve Tiearet Balkanı
Naim Talû'num cevabı.
5
— Memurların Personel Kanunundan
doğan 9 aylık maş farkı alacakları ile

Sayfa
hububat tavan fiyatı münasebetiyle gün
dem dışı demeci.
830
— Seçim ve önseçim kotlusunda bek
lenilen değişiklilk hakltında gündem dışı
demeci.
722
M. Kâzım özeke (İstanbul) - Ba'kmıJara sorulan yazılı soruların cevaplarının
geç verildiği ve taitminkâr almadığına
dair gündem dışı demeci.

108

Turhan özgüller (İçle!) - 1632 sayılı
Asken Ceza Kanılınınım 148 nei mad
decinin
(A) bendinin
değiştirilmesine
dair kamın tasarısı münasebetiyle.

207

— Gühmr ilçesinde görev yapan bir
savcının görevikıi kötüye kullandığı hak
kında gündem dışı dcımeci,
423
— îstarttml
Mil'letveUviıli Mustafa
fcVvzi Güırgör ile Cumhuriyet Henatosu
İstanbul
Üyesi Rifat ÖztÜrkç,ine'ndn
Toptancı haileni kanun teklifleri müna'Sülıetiylo.
795,797,800,807,886,889,893
— Ruhsatsız tabanea taşıyıp 6326 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmede* en 10
-ay hapfe ve 416,60 Tl. ı>ana cezasına hü'kümlii Bekireğlu 1941
doğumlu Ay
şe'den doğma, Taşova'nın Şehli fcoyü nü
fusunda kayıtlı Osman Yüksek haikfcıııda Özeıl Af 'kamunu tasarısı münasebe
tiyle.
60
— Topraik ve Tarım reformu Üntedbiıier kanunu tasarısı münasebetiyle. 434,438,
444,450,459,467,570,522,528,002,634,645
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 13J9 sayılı
Emlâjk V-ergisİ Kaınununun' bâzı maddelerlinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu
kamına bâzı hüikümler efelenmesi hak
kımda kanun tasarısı münaseibıctiylc,
— Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş
ve görevleri hajkkmda İtanun- tasarısı müımsebtiyle.
— Zonguldak Mlletvcflîili Cahit Karakaş ve 2 arkadaşının, Efrada karşı
suimumale eden hükümılü Ömer Anı ve
Mehmet G-ökmen'in özel affına dair ka
nım- tejkllfi münasebetiyle.

872

357

360

Sayfa

Sayfa
Hüsnü Özkan (Hatay) - 29 . 7 . 1970
•tarih ve 1319 sayılı Emlâlk Vcrgli»; Ka
mımın bâzı maddelerinin kaldırılması,
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler dkileıımosi hakkında -kamun tasa
rısı .münasebetiyle.

Tanım retforımu öntedbinler kanunu tasa
rısı münasebetiyle.

88

Mulkıaicidtem özbeMoı ı(Ba,yamdırlık Ba
bam) (Öwnhuriİ!yi&t
Senatosu Adajna
üyesi) - Kastamonu Milletveöi Mehmet
Seydibeyoğlu'mui', Kastamonu bölgesinin
yoil •sorunu ve hal tarzları 'konusundaki
günde'in dışı d-omecîne cevabı.
879
fiihaıı öztrak (Bavtet Balkanı) - Top
rak ve Tarım reformu Önt celbini er kanu
nu tasarısı mü n as ebet iy İte,
24,150,168,173,
452,007,514,515,593,647,677,68.7
İbrahilm öztüvk (Maraş) - Toprak ve

iSalbafoatttfm Savcı (Dityaıfbalkır) - İs'tantal Milletvekili Mustafa Fevzi Gün
gör ile C, Senatosu İstanbul "Üyesi Itifat
Üatürkçine'nim Toptancı halleri kanunu
teklifleri münasebetiyle.
742
— Karım sektöründe tarım hizmet
lerinin yenidten düzedlenmesi ile ilgili
gündem dışı demeci.
726
— Toprajk ve Tarım reformu öntedbit'ler ıkanumı tasarısı münasebetiyle. 173,674
—• Diyanbakn- Milletvekili Sabahattin
Savcı ve 30 arfeadaşmın1, Gelir Vergisi
Kamımımu değiştiren 202 sayılı Kanu
nun değişik geçidi 4 ncü maddesinin
tadili hakikında kanun teklifi münasebe
tiyle.
735
Mehmleit Saydübeyoğlu (Kastamonu) İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Gün
gör ile Oınnıhuriyeıt Senatosu İstanbul
Üyesi Rifat Öatür.kçine'tıin, Toptancı
halleri kanun teklifli eri münasebetiyle.
808
— Kastamonu bölgesinin yol sorunu
ve hal turalan .konusun-dalki gündem dışı
demeci.
877

29

Seyfi öztüı(k (Eskişehir) - 1632 sayılı
Askerî Ceza Kanununun 148 nei mad
desinin (A) bendinin
değiştirilmesine
dair kanun tasarısı münasebetiyle.
203,
210,263
— Tafâl münasdbtiyle çıktığı geziler
de gördüğü çeşitli konulardaki gecik
meler İle pancar fiyatları
.konusunda
gündem dışı denveci.
824
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı
Enılâfk Vergisi Kanununun1 bâzı maddeierüriin kaldırrlnıası, değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı hükümler efelenmesi hak
kımla kanun tasarısı münasebetiyle.

— Ka3batmion.il ilçelerinde büyük za
rara sebebolan dolu ve sel felâketi komisunda gündem dışı demeci
Necini ISBaımles (Köy işleri Batanı) Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, Sa
karya ili çevresinde vukubuılan sel felâ
keti İşlemlerine dair gündem.dı§ı deme
cine cevabı.
Şemsettin Sönartes (Eskişebiilr) - Son
aylarda vukua gelen dolu vte sel âfeti
karşısında çiftçilerimizin durumu konu
sunda gündem dışı demeci
— Sunî hayat pahalılığı konusunda
gündem dışı demeci,
Öefflâl Ahmst Stogur (YcK^at) - Es
kişehir Mjrlertjvekili M. Şemsettin Sön
mez ve 9 -arkadaşının, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesinıe 1 fıkra eklen
mesine dair kamun ıte'Mfi münasebe
tiyle.
— Toprak Mahsulleri Ofisinin» tatbik
ettiği barem ve alım fiyatları ide Yoz
gat ilinde vukua gelen sel ve dolu âfetti
hakkında gündemi dışı demeci.

84

483

622

670
859

15

15

— 3 7 -

Sayfa
Ahmet Şener (Trabzon) - 1632 sayılı
Askeri Ceza Kanununun 148 nci maddesi
nin (A) 'bendinin değiştirilmesine dair
kamın tasarısı münasebetiyle
209
— Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanunu tasam münasebetiyle
26,

Sayfa
171,432,442,448,457,468,498,531,598,653,652,
659,675,678,690,715
— 357 sayılı Askeri Hakimler v« As
kerî Salcılar Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve üç 'dk, iki gemici
•madde eklenmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle
395

T
NaSim Talû (Ticaret Bakanı) - Ankara
Milletvekili Şinasi özdenoğlu'mın, hubu
bat taban fiyatları ve maliyetlerinih düşü
rülmesi konusunda gündem dışı demecine
cevabı,

Turgut Topaloglu (Aldlana) - Toprak
ve Taran Reformu öntedlbîrler kanunu ta
sarısı münasebetiyle
713
8

— Çorumı Milletvekili Kemar Demir'in,
1972 - 1973 alım kampanyası huibuibat fi
yatları konuşundu gündem dışı demecine
cevabı.
369
— Kırklareli Milletvekili Beyti Ar
da'nın, Trakya. tarım ürünlerinin değerle
ri konusunda -gündem dışı demecine cevabı
307
— Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, tarım ürünlerinde ve uygulanan
taban fiyat politikası fkonıısunda gündem
dışı demecine cevabı.
836
Vefa Tanır (Konya.) - Toprak ve Ta
rım Reformu öntedbirler kanunu tasarısı
münasebetiyle
25
Neşet Tanrıdağ (Yozgat) - İstanbul
Milletvekili Nuri Eroğan üe Eskişehir Mil
letvekili İsmet Anıgı'nın, 1186 sayılı Ka
nunun 21 nci maddes ile eklenen geçici
3 neü maddesine bir fıkra eklenmesiııeı
dair kanun teklifi münasebetiyle
379
İamaffl Haikkı TeMnel (tstanbua) - Top
rak ve Tarım Reformu öntedbirler kanu
nu tasarısı münalbesetiyle
430,
441,446,462,467,501,636,690,699
Turgut Toker (imar ve tskân Bakanı)
(Ankara) - İmar ve İskân Bakanı H. Tur
gut Toker^n, Sakarya ve Bolu illerinde
vukua gelen son seylâp olayı hakkında
gündem dışı demeci.
4

Hasan Tosyalı (Kastamonu) • Cumhu
riyet 'Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köıtoer
ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri üçte
birlerinitı harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziiine dair 30.5.1929
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi münasebetiyle
569
ı— Danıştay Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
münasebetiyle
236,
237
— İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi
'Gön/gör ile Cramburiyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Toptancı
halleri kanun teklifleri münasebetiyle
750,
765,786,788,792,801
— İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve
l$c| Bulma Kurumu Kuruluş ve Görev
leri haMnndafei Kanunun 13 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair
kanun teklifi münasebetiyle
145
— Kastammıulda vukuftmlan dolu âfeti
hakkında gündem dışı demeci
192
— Polis memuru Öner Sarman hakkın
da özel Af kanunu tasarısı münasebe
tiyle
566
— Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanunu tasarısı münasebetiyle
698

_ & _
Sayfa
— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin
(Savcı ve 30 arikadaşının, G-elir Vergisi
Kanununun değiştiren 202 sayılı Kanunun
değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili
hakkında kanun tekliif münaseJbetiyle
736
— Yaptığı geızide temas ettiği yurttaş
ların dert ve ihtiyaçları ile Hükümetten
853
dileklerine dair gündem dışı deımeci.
— 29.7.1970 tatıih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun tazı ımaddelerînin.
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı hükümler dkleumıesi halekmda kanun
120,
tasarısı münasebetiyle
124
£una Tural (Anfcara) - 1632 sayılı As
kerî Oaza Kanununun 148 nei maddıesinin
(A) bendinin değiştirilmesine dair kamın
tasarısı münasebetiyle
198,
293
— Öğretmenlerin kadro ve intibakla
545
rına dair gündem, dışı demeci
— Ruhsatsız tabanca taşıyıp 6326 sa
yılı Kanuna aykırı hareket «tmefeten 10 ay
hapis ve 416,60 TL. para ceaasına hüküımlü Beki-roğlıı 1941 doğumlu Ayşe'den ol
ma, Taşova'nın Şehli köyü' nüfusunda Ifcayıth Osman Yüksel hakkında Özel Af ka
nunu tasarısı münaseibetiyıle
63

Sayf"a
Âdiü Taran (Uşak) - Eşme üıçesınîn
•Güllü köyünde meydana gelen müessif
•olay hakkında .gündem dışı demeci,
— Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirlesr kanunu tasarısı münaselbetiyie
Enver Turgut (Kayseri:) - İzmir Millet
vekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşı
nın, 4837 sayılı İş ve İşçi Bukna Kurumu
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanu
nun 13 nen maddesine bir fttkra eklenuneşin<e ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun teklifi
münasebetiyle
— Toplu sözleşme müzakereleriaıdien
:
bir netice alınamaması ve Yüksek Hakem
Kurulunun toplanamayışi
tamlarında
tgüridem dışı demeci.
Hasan Türtoay (İstanbul) • istanbul
Mİ'lletvdkiIi Nuri Eroğan ile Eskişehir
Milletvekili İsmet Angı'nm, 1186 sayılı
Kanunun 21 nei m'add^esi ile lefkferoen ge
çici 3 ncü maddesine bir fikra eklenmesi
ne dair kanun teklifi münasebetiyle
— Topralk ve Tarım Reformu öntedibirler kanunu tasarısı münasebetiyle:
Mehmet Türkmıenoğfoı (Kayseri) - Sel
baskınları hakknıda gündem dışı demeci

110
102

138

310

376

705

543

ü
HayrtettEm Uysal (Sakarya) - Rmhsatsız
talbanca taşıyıp 6326 sayılı Kanuna aykırı
hareket etmekten 10 ay hapis ve 416,60
TL, para cezasına hükümlü Bekinoğlu
1941 doğumlu Ayşe'den 'olma, Taşovatom
Şethli (köyü nüfusunda kaytılı Osman Yük
sel hakkında özel Af kanunu tasarısı mü
nasebetiyle

61

Ali Bıaa Uzuner (Trabzon) - teımir
Milletvekili Burfhanettin Asutay ve 12 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İ$çi Bulma
Kurumu Kuruluş ve Görevleri haikkındaiki
Kanunun 13 ncü maddesine 'bir fıkra, efe
lenmesinle ilişkin 7332 saydı Kanunun.
yümrlkben kaldırılmasına dair (kanun
teklifi münasebetiyle
141

ü
RıeşU ÜUöer (İstanbul) - 6785 sayılı
İmar Kanununda bâzı değişikliMer yapıl
ması hakkında teınun tasarısı münasebe
4&6,
tiyle.
48S

— 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148 nei maddesinin (A) bendinin değişti-

rilmesine dair kenun tasarısı münasebetiyle
196,
275
— 1472 sayılı özel yütksgk okul öğren
cilerinin öğrenimlerine devam edeMlmeleri için açılacalk Resmî Yüksek Okullar
hakîkındaki Kanunun 24 neü 'maddesinin

— 39 —
Sayfa
değiştrilmesime ve 3 ncü maddeye bîr fık
ra ektenMesine dair fcanun tasarısı müna
sebetiyle

918

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, inhisar Be
yiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine
ve şahit yetimlerine tahsis ve tevziine
dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Ka
nuna ek kanım teklifi münasebetiyle
570,
576,625
—Danıştay Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı

Sayfa
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
münasebetiyle
213,
219,327
— İstanbul .Milletvekili Mustafa Fevzi
Güngör île C. Senatosu İstanbul üyesi
Rifat Öztürkçine'nin Toptancı Halleri ka
nunu teklifleri münâsebetiyle
745,
755,756.,759,784,791,803,814,887,890,902
— Toprak; ve Tarım Reformu öntedbirler "kanunu tasarısı münasebetiyle
497,
506,662,700
— Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve
görevleri hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
355

"

Sayfa
Orhan Vural <Ordu) - Basın suçlarının
affı (konusunda gündem dışı demeci,
422

Hüseyin Yeniipmar (Ttuuoeili) - Tun.
eeii'ınde cereyan eden zabıta alaylarına
dair gündem dışı demeci.

34

HüseySın Yanipmar (TumoeM) . Tun
celi'de cereyan eden zabıta olaylanna dair
•gündem dışı dönmeci
352
A!H Yıtaaz (Hatay) - Diyanet İsteri
Başkanlığının bloke edilen 3 50Ût adet
kadrosu 'hakkında gündem dışı demeci1
350

Mevlüt YıÜmaz (Balıkesir) - Toprak ve
Tarım Reformu öntedbirler Ocanunu tasa
rısı münasebetiyle
716
M. Kemal Yılmaz (Aydın) -1472 sayılı
özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenim
lerine devam edebilmeleri iıçin alınacak
Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Kanu
num 24 noü maddesinin değiştirilmesine
ve 3 neti maddeye bir fıkra eklenmesine
dair kanun tasamı münasebetiyle
918

[Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) - iz
mir Milletvekili Buriıanettin Asutay ve 12
arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulmıa
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle
139,149
Şevket Yihnaz (Adana) - İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşı
nın, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu
Kuruluş ve G-örevleri halbkındalki Kanu
nun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine İlişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun teklifi mü
nasebetiyle
140
Yusuf Ziya Yılma* (Adıyamtem.) - Adı
yaman ilinin sorunlarına dair 'gündem dışı
demeci
536
— Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanunu tasarısı münasebetiyle
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