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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ile yut dışına gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, dönü
şüne kadar Başbakan Ferid Meleıı'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
03/941) (3/946) 117, 607 

— Vazife île yurt dışına gidecek olan 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar öz-
alp'a, dönüşüne 'kadar, Devlet Babanı Do
ğan Kitaph'nın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan-
lığı tezkeresi (3/938) 365 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
İçişleri Bakanı Ferit Kubat'a, dönüşüne 
>Kadar Devlet Bakanı tl'han öztrak'ın ve
killik etmesinin uygun görülmüş, oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 
(3/012) 117 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Sabahaddin Özbek'in 
dönüşüne kadar Millî Eğitim Bakanlığı, 
na, Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/944) 607 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Tarım Bakanı llyas Karagöz'e, dönüşüne 

Sayfa 
kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Me
sut Erez'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/910) 117 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Naim Talû'ya, dönüşü
ne kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mesut Erez'in; vekillik etmesine dair Cum 
'hurbaşbanlığı tezkeresi (3/530) 180 

— Vaa^ife ile yurt dışıma gidecek olan 
Ticaret Bakanı Naim Talu'nun dönüşüne 
kadar Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uy-
ıgun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi, (3/945) 607 

—'Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
(Bakanı Halûk Bayülken'e, dönüşüne ka
dar, Başbakan Ferid Melen'in vekillik et
mesinle dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/901) 180 

— Vazife ile yurt dışına gid'en Maliye 
Bakanı Ziya Müeszimıoğlu'na, dönüşüme ka-
•dar Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 
(3/913) ' 117 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Grup Baksan/vekillerinin, 3 ncü Beş 

Yıllık Kalkınma PMnı görüşmeleri müna

sebetiyle G-enel Kurulun çalışma gün ve 

saatleri ile grup sözcüleri, Hükümet, 
İPlân Karma Komisyonu ve Milletvekille
rinin konuşma sürelerine dair Önergesi. 

364 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 
— Ankara Milletvekili Suna Tural 

ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüızar'ın; 
Türk Sporunun bugünkü kötü durumunun 
nedenlerini ve gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle, Anayasanın 

88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me yapılmasına dair önergesi (8/50) 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn; 
12 Mart 1971 Muhtırasının hedeflerine va
ramamasının nedenlerini tespit etmek ve 

117 



Sayfa 
ülkemizde demokrasinin yerleşmesini sağ
lamak üzere gerekli tedbirleri saptamak 
amaeıyle, Anayasanın 88 ııci maddesi uya
rında bir genel .görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/52) 261 

— îçel Milletvekili Celâl Kartgılı'nm 
ITürkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi 
Kaçakçılığını tespit ve önlenmesi için 
alınacak tedbirlere ışık tutmak maksadıy-
k Anayasanın 86 nci maddesi uyarınca 

GENSORU 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
30 arkadaşının, tarım ürünlerinde uygula
dığı taban fiyat politikası nedeniyle Ana-

Sayfa 
ibir genel görügme açılmasına dair önerge
si (8/7) 18 

— Manisa Milletvekili Muammer Er-
tien'in, gelir dağılımında adaleti sağla
yıcı, tarımda çalışanların yaşama seviye
lerini yükseltici ekonomik ve sosyal ted
birleri tespit etmek ve gerçekleştirebil
mek amaeıyle, Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme yapılmasına 
'dair önergesi. (8/61) 120 

•ÖNERGESİ 

yasanın 89 neu maddesi uyarınca Ticaret 
Bakanı Naim Talû hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi, (11/23) 333, 369 



KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
1622 — Osman Yüksek hakkında özel 

Af Kanunu 24 822 
25 386 
26 58: 

-64 
1 775 
27 32 

1633 _ 5434 myıh T. C. Emekl Sandı
ğı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 
545 sayılı •Kanunun 5 nci maddesi 
ile eklenen >ek .maddenin 1 nei 
fıkrasının değiştirîlimesine ve bu 
kanuna geçiei maddeler eklenme
sine dair Kanun 1 602 

4 622 
6 164: 

175 
24 733; 

740 
26 365 
26 3, 

32:35 

No. • Cilt Sayfa 
1624 — 1472 sayılı Özel Yüksek Okul 

öğrencilerinin öğrenimlerine devam 
edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkındaki Kanu
nun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve 3 neü maddeye bir fık
ra eklenmesine dair Kanun 26 431, 

870,917:921 

1625 — 1972 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 26 778: 

779 
27 129, 

143,182,207,242:243,252,272,306:309 

1626 — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 26 778, 

182 =183,207,244:245,2 52,27 2,310:313 

KABAR 

No. CHt Sayfa 
581 — Pamuk üretimi konusunda bir 

Meclis Araştırması 'Komisyonu' 
teşkiline dair 27 17 

KOMİSYON KURULMASI VE YA tt A VALELER 

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Giresun 

Üyesi îhsan Topaloğlu, ve 96 .arkadasınıtı 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda 
değişiklik yapan G9&8 ve $987 sayılı ka
nunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı madde ve fıkralarının; kaldırılması, 
bâzı maddelerine fıkralar ve kanuna bir 
madde eikl-enmem hakkımdaki kanun tekli
finin 84 No. lu "Geçici KomiSsyooıda görü
şülmesi (2/632, 3/924) 563 

— Ctoıu'nuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 ankad&sının, akar
yakıt anadepo, ve anadepoda satış işleri
nin Detvlet eliyle yapılması ve anadepola-
n n devletleştirilmesi baklandaki kanun 

Sayfa 
teklifinin 84 No. lu Geçici 'Komisyonda 
görüşülmesi (2/635, '2/940) 562 

— Cumhuriyet iSenatosu Giresun Üye
si 'îhsan Topaloğlu 'v-e 36 sarkaadşınm, Pet
rol Ofisinin kaldırılması v-e mal varlığının 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
devri ve bu ortaklıkça 'kurulacak dağı
tım şirketlerine tahsisi hakkındaki kanun 
teklifinin, 84 No. lu Geçici Komisyonda 
görüşülmesi '{2/681, 3/M1) 563 

— Genel sağlık sigortası kuruluş ka
nunu taasrısmın, genel sağlık sîgortası ku
ruluş ve görevleri hakkındaki İtamın tek
lifini görüşmek üzere -kurulmuş bulunan 



Geçici Komisyonda görüşülmesi (1/700, 
8/917) 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve 47 arkadaşının halk hastalık sigortası 
İtamın tekliıEiıtin, genel sağlık sigortası 
kuruluş ve görevleri 'hakkındaki kanun 
teklifini görüşmek üzere .kurulmuş bulu-

Sayfa 

141 

Sayfa 
nam 'Geçici Komisyonda göruşülnıesi 
(2/362, 3/916) 141 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve 10 arkadaşının, Petrol Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve "bâzı mad
delerinin kaldırılması hakkındalki kanun 
teklifinin, 84 numaralı tö>eçici Komisyon-
da görüşülmesi (2/35, 3/943) 563 

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ 

— Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü-
oğlu'nun, pamuk üretiminin ihyası, teş
viki ve istenilen seviyeye ulaştırılması için 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
•uyarınea bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi (10/92) 17 

— Afyon Karalhisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu taun; haşhaş ekiminin ya
saklanması 'nedeniyle işsiz kalan üretici
lere yasama olanakları sağlamak ve ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/105) 264 

— İçel Milletvekili Clelâl Kargılı'nın; 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının me
murlara 'ödenmesi için .gerekli paranın ne
reden ve nasıl temin edileceğini tespit et
mek özere Anayasanın 88 inci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/103) 122 

— İçel Milletvekili Çettin Yıknaz'm eği
tim sistemimizin Öız, biçim, içerik ebonfo-
mik, temel hak ve özgürlükler bakımın
dan çağ dışı kalışının nedenlerini ve çö
züm yolarını tespit etmek amacıyle, Ana

yasanın 88 nci maddesi uyarınea bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/1-04) 262 

— Kahraman Maraş Milletvekili İb
rahim Öztürk'ün ruhsatsız silâh edinmek 
ihtiyacının meydana getirdiği sonuçlan 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/10) 320 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekü
lasyonunu önlemek, alınması gerekli ted
birleri tespit etmek ve bilgi edBnmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair Önergesi, (10/20) 17 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
PalaoğTu, ile Ekrem Kantgal'ın korunma
ya muhtaç çocuklar, malûller ve yaşlılar 
konusunda gerçekleri ve alınması gereteli 
tedbirleri tespit etmek için Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/21) 265 

— Türk basını ve mensuplarının sorun- . 
larmı tespit etmek üzere kurulması kalbul 
edilen Meclis Araştırması Kbmıisyonuna 
üye seçimi (10/81) 16,265 

ÖNERGELER 

— Amasya Milletvekili Yavuz Acar'
ın, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 32 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 
nci maddesi gereğince, gündeme alınması
na dair önergesi (2/006, 4/319) 

— Amasya Milletvekili Yavuz Acar'-
334 

ve 16 arkadaşının, 7129 sayılı Bankalar 
Kanununun 32 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi ve gün
deme alınma önergesi (2/606) 606e 

— Artvin Milletvekili Abdullah Naci 
Budaık'ın, Ulaştırma Komisyonu üyeliğin
den istifa ettiğine dair önergesi 180 



Sayfa 
— Balıkesir Milletvekili Mehmet Ni

yazi Gürer'in, Sanayi ve Teknoloji Ko
misyonu üyeliğinden istifa ettiğine daftr 
Önergesi 180 

— Bitlis Milletvekili Kenan Mümifcaz 
Akışık'ın, Anayasa Komisyonu üyeflâğin-
den İstifa ettiğine dair önergesi 180 

— Gunıiıuriyöt Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun, 
22 . 5 '. 1961 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair öneısgesi (5/6) 363 

— Denizli Milletvekili Hüdai Oral'ın, 
Plân Komisyonu üyeliğinden 'iteifa ettiği
ne dair öııengesi 141 

— Denizli Müüietvekili İlhan Aeık-
alm'm, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komis
yonu üyeliğinden istifa ettiğine dair öner
gesi 180 

— Elâzığ Milletöveküi Hayrettin Han-
ağası'nm, vatanî hizmet bölümünden özel 
kanumla-rına göre adlarına ayrı ayrı ay
lık bağlanmış 'bulunanların aylıklarının 
% 100 oranmda artırılmasına dair kanun 
teklifinin İçtüzüğün 36 neı maddesi gere
ğince gündeme alınmasına dair önergesi 142 

— Elâzığ Milletvekili Mehmet Ay-
tuğ'un, İmar ve iskân Komisyonu üyeli
ğinden istifa ettiğine dair önergesi 181 

— Eski Amasya Milletvekili Nevzat 
Şaner^in, Dilekçe Karma Komâsytonu Genel 
Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 399 sayılı kararın Ge
nel KuruMa görüşülmesin* dair önerge
si (5/2) 363 

Ajdaüeft IKıotniilsyttnra. «raporları 

— Anayasa Mahkemesin» yasama mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelik
ler için adaylığa başvurma, seçim esas ve 
usulü katkında karnın tasarısına dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değis/iklikler hakkında 
(1/591) 363 

Sayfa 
— Eski Mardin Milletvekili Talât 

Oğuz'un, 'Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 4 . 1964 tarifeli Haf
talık Karar Cetvelindeki 1494 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi {5/4) " 363 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Bütçe Karma- Komisyonu üyeliğinden is
tifa ettiğine dair önergesi 142 

— Hatay Mul'lefcvekili M.. Sait Reha'
nın, Gümrük ve Tekel Komisyonu üyeli
ğinden istifa ettiğine dair Önergesi 181 

— İstanbul Milletvekili Bahir Er&oy'-
un, Çalışma Komisyonu üyeliğinden İstifa 
attiğine dair önergesi 181 

— izmir Milletvekilli İhsan Gürsau'-
ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 3659 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi (5/5) 363 

— Tarım Bakanı llyas KaraÖz'ün, 
yem kanunu tasarısının havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan beser üyeden katli
ni asiyle kurula-cak bir geeici komıisyon-
da görüşülmesine dair önergesi (1/626, 
4/321) 563 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Tarım Komisyonu üyeliğinden istifa 
ettiğine dair önergesi 142 

— Urfa Milletvekili Vehbi Melikin, 
Bayındırlık Komisyonu üyeliğinden istifa 
ettiğine dair önergesi 181 

— Uşak Milletvekili Âdil Turau'ııı, 
Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden isti
fasına dair önergesi (4/320) 365 

— Bekirloğlu 1941 doğumlu, Ayşe'den 
olma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda 
kayıtlı Osman Yüksel hakkında Özel Af 
kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da (1/669) 32 

— 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nei maddesinin (A) bendinin deği^ti-

RAK>RLAR 



_ g — 

Sayfa 
rümesfine dair kanım tasarıma dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato-
sunea yapılan değişiklikler hakkında 
(1/163) 363 

— 1412 sayılı Ceza Muihake<me!İeri Usu
lü Kanununun bâzı maddelerinin değişfci-
ırilmesine ve bu kanıma bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı hakkırtia 
(1/616) 152,1«3,336 

— 1112 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun bâzı maddelerinin değîgti-
rilnreBİne ve bu kanunu bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(616) 37 

— Möhmefboğlu Eliften doğma» 1938 
doğumlu Boğazlıyan kazası Deveci Pınarı 
köyü nüfusuma kayıtlı AMülkadir Şener 
hakkında özel Af kanunu tasarısına daîr 
(1/673) 654 

— Uçakların kanun dışı yollarla ele 
geçiriltaıeskıin önlenmesine da&r 16 Aralık 
1970 tarihli La Haye Sözleşınsıaânın onay
lanmasının uyıgun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısına dair (1/657) 31,T7,143,lı83, 

167,238 
— Umumi Hıfzıssıbha Kanununun 262 

nei maddesinin değiştirilme&ine ve bu ka
nuna ikî ek madde eMenmesîme dair ka
nun tasarısı hakkında (1/103) 35 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü hürriyeti hafckrndaki Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
(1/520) 152 

Bütçe Kasma ^fmütgycaa^ raporları 
— 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılaması hakkında kanun tasarısı 
(1/692) 129 

i— İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağü cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında, kanun tasarısına dair 
d>691) 129 

Çtaihgam ıKomfeuncaDu ıraporu 
— Tek işçinin taşıyalbileceği yükün 

en çok ağırlığı hakkında 127 sayıh M51-
letler&rası Çabşmıa Söyleşmesinin uygun 
-bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkın
da (1/632) 30,75,143,161,176,234 

DışBgtarö Kttm&fymın ı«por$twı 
Sayfa 

— Milletlerarası Attom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında 
anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin katrimasmm uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı hakkında (1/34) 320 

•— Tek isçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesinin uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/632) 31,75,143,161,176,234 

— Uçakların kanun dışı yollarla ele 
geçiriimeöinîn önlenmesine dair 16 Aralık 
1970 tarihli La Haye Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısına dair (1/657) 31,77,143463, 

176,238 

DiLelkge Ktoma KkHnteyıomı naparitorı 
— Eski Amasya Milletvekili Nevzat 

Şener'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulumun 1 , 7 , 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 399 sayılı kararın 
Genel Kuralda 'göriîşülîme&kift dair (5/2) 363 

— Eski Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Dilekçe Karma Kornıfeyonu Genel 
Kurulunun 30 , 4 . 1S64 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1494 sayılı kararın 
Genel Kurakla görüşülmesine dair (5/4) 363 

— Eski Sürt Milletvekilli Süreyya 
öner, eski Amasya MületveMli Reşat Ar-
pacîoğhı, esM Diyaıibakır Milletvekili 
Ellimi Gühioğan ve Jstaribul MfflletvefeiB 
flhamî Sancar'ın Dilefcşe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
(Kurarının Genel Kurulda görüşülmeshıe 
dair (5/3) 363 

— Cumhuriyet Senatıosu Talbiî Üyesi 
VeMbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun, 
22 . 5 . 1961 tarihli Haftalık Karar Cefcve-
ündeld 2538 sayıb Kararın Genel Kurulda* 
gıörüşülmesine dair (5/6) 363 

i— İzmir Milletvekili ihsan Güman'ın, 
Dilekçe Karom Komisyonu Genel Kuru
lunun 9 . 7 , 1965 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 3659 sayıh Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dadr (5/5) 363 
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Sayfa, 
<kıçıtel Ktotm^oa ııaporlajrı 

— 6831 sayılı Orman Kanununun ba-
m. maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Antalya MiW>eıt(vekilî İhsan 
Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununa geçici bir ma'dde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
Orman ve Plân komisyonlarından 3'er 
üye seçilerek kurulan 73 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/588, 2/572) 143 

— Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Camnuıibaskanının geri gönderme tezke
resi ve îstatıfbul MületvekÜâ Reşit Ülker 
ve 9arkadaşraın, Çırak, Kalfa ve Ustalar 
hakkındaki kanun teklifi ve Sanayi ve 
Teknoloji, Ticaret, Adalet, Mülı Eğftîm, ' 
Çalışma ve Plân komisyonlarından ,4'er 
den kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru ('2/702, 2/577) 89 

— Eski eserler kanunu tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet özfbey'in, 
Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıka
ranlara bir seneden beş seneye kadar hapis 
cezası verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet, Malliye, Millî Eğitim ve PJ&n 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden ku
rulu 17 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/85, 2/428) • 150,193,347 

— İstanbul MiEetvekdli Mustarfia Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu îstanlbul 
Üyesi Kifat Öztürkçine'nin Toptancı hal
leri kanun teklifleri ve Sanayi ve Ticaret, 
İçişleri, ve Adalet komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 57 numaralı Geçici Komis
yon raporu (2/221, 2/173) 30,71,143,157,167 

226 
— Jandarma Genel Komutanlığının ye

niden teşkilatlanması, modern silâh, araç 
ve gereçlerle donatılması amacıyle İçişleri 
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
me yetkisi verilmesi haManda kanun ta-
sadısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Blân 
komisyonlarmdıan 5'er üyeden kurulu 87 
No. lu Geçici Komisyon, raporu (1/680) 31,67, 

142,153,176,218 
— Kayseri MMle*vekili Enver Turgut 

ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Os-

Sayfa 
man Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 
sayıb Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Amasya Milletvekili Salih Aygün 
ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın; 506 sayılı Kanunun 73 naü madde
sinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna üç geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilen ll 'er üyeden ku
rulu 64 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/597, 2/59-8, 2/726) 175,352 

İçişleri IKotmJsyoıun. lapoıferı 
.— Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-

kilboğlu ve 5 arkadaşının. 3201 sayılı Em
niyet Teşkilâtı Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifiî hakkında 
(2/723) 3 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü hürriyeti hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/520) 152 

l n w tv* dolsun lEamlapttnıa rapam 
— Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına ya

pılan zamlardan elde edilen hâsılatın 
T. G. Merkez Barakasında açılacak bir 
deprem fonu hesabında toplanmasına da
ir 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı Ka
nuna geçici ikinci madde eklenmesine da
ir kanun tasarısı hakkında (1/693) 251 

Malîye Kotmftetyomu raporları 

— ö. Senatosu Aydın Üyesi İskender 
Cenap Ege ile C. Senatosu Ankara üyesi 
Yiğit Köker ve 145 arkadaşının, 5434 sa
yılı Türfdye Cum(hnriy>eti Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/682) 3 

— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi 
Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun 
değişik geçici 4 neü maddesinin tadili hak
kında kanun teklifi hakkında (2/625) 32,69, 

142,155,176,222 

— MiEetlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyeUleri: hakkında 
anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükrükne-
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Sayfa 

tinin katılmasının uyıgun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı hakkında (1/34) 320 

Meclis Arastama Komlsyoıılu raporu 
— Kahraman Maraş. Milletvekili İb

rahim ö-ztürklün, ruhsatsız silâh edinmek 
ihtiyacının meydana getirdiği sonuçlun 
tespit etmek maksadıyla Anayasanın 88 
nei maddesi uyaraıca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair (10/15) 320 

Millî Eğ'îtJJm ÎKoüiiiiisyöiııu ıwporları 
— Ankara Akademisi kanunu tasarısı

na dair (1/540) 23 
— Hacettepe Üniversitesi kurulması 

hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 asyılı 
Kanuna ek kanun tasarısına dair (1/089) 606 

Plân KemSsyoauu sporları 
— 6 . 12 . 1971 taniıh ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için 
alınacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu 
tasarısı hakkında (1/59-6) 3 

—• 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı 
Kanunun 90 neı maddesi ile eklenen ek ge
çici maddelere «Ek geçici madde 38» ek
lenmesi hakkında kanun hükmünde karar
nameye dair (1/699) 129 

— Ankara Akademisi kanunu tasarısı
na dair (1/540) 23 

— Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hâsılatın 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir 
deprem fonu hesammda toplanması im 
dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı Ka
nuna geçici ikinci madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/693) 251 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, inhisar 
Beyiyeleri üçte birlerinin harp malûlleri
ne ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayıiı Ka
nuna ek kanun, teklifine dair (2/368) 152 

— Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi 
İskender Cenap Ege ile C. Senatosu Anka
ra Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının, 
5434 sayılı Türküye Ctntıhuriyeiti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/682) 3 

Sayfa 
— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 

Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi 
Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun 
değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifine dair (2/625) 32,69, 

142,155,176,222 
— Hacettepe Üniversitesi kurulması 

hakkında 4 . 7 . 1367 tarih ve 892 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısına dair (1/689) 606 

— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğa-n-
ı-n, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesiyle eklenen ek mad
denin birinci fıkrasının değiştirilmesine, 
İçel Milletvekili Celâl KangıLı'nın, 5434 sa
yılı T, C. Emekli Sandığı Kanununa bâzı 
maddeLer eklenmesine ve Cumhuriyet Se
natosu îstamlbul Üyesi M^ebrure Aksoley'in, 
15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 
5585 sayılı Kanunla değişik birinci mad
desine ıbir fıkra ile kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifleri hak
kında (2/176, 2/215, 2/245) 3,32 

— Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-
kiboğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Em
niyet Teşkilât Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/723) 

— Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında 
anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin katılmasının uygun bulunduğu-
aa dair kanun tasarısı hakkında (1/34) 320 

— 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 26 neı maddesine 
bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (1/708) 654 

— Üçüncü Beş Yıllık (1978 - 1977) 
Kalkınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli 
ve 77 sayılı Kanunun 1 nei maddesine gö
re sunulduğuna dair Başbakanlık tezkere
si ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
(3/906) 363,421,533,564,609,636,654,684 

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu-
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Sayfa 

hünun 3İ . 7' .• 19TO tarifli ve 1323 sayılı 
Kanunla değişik 137 nei maddesine ek 
7 sayılı eetveMnı değiştdrünıesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/687) '654 

tÇed#meiLer 
— Artvin Milletvekili Abduliaih -Naci 

Budak'm, Ulaştırma Komisyonu üyeliğin
den istifası 180 

— 'Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz 
Akışık'm, Anayasa Komisyonu .üyeliğin
den istifası 180 

— Balıkesir Milletvekili Mehmet Ni
yazi Gürer'in, Sanayi ve Teknoloji Ko
misyonu üyeliğinden istifası 180 

— Denizli Milletvekili Hüdai Oral'-
ın, Plân EomfoyKm.ii üyeliğinden istifası 141 

— Denizli Milletvekili İlhan Aeık-
alın'ın, Enerji ve Talbİî Kaynaklar Komis
yonu üyeliğinden istifası 180 

— Elâzığ Milletvekili Mehmet Ay-
tuğ'un, İmar ve İskân Kiom'Lsyoııu üyeli
ğinden istiifatsı İSİ 

— Hatay Mille*vekiM Hüsnü Özkan'ın, 
Bütçe Karma Komisyonu üyeliğinden isti
fası 142 

— Hatay Milletvekili M. Sait Reha'
nın, Gümrük ve Tekel Komisyonu üyeli
ğinden istifası 181 

— fatanlbul Milletvekili Bahir Ersoy'-
un, Çalışma Komisyonu üyeliğinden istifa
sı • 161 

— Traibzon Milletvekili Ahime* Şener'-
in, Tanm Komisyonu üyeliğindsen. istifası 142 

— Urfa Milletvekili Vetubi Melik'in, 
Bayındırlık Komisyonu üyeliğinden, isti
fası 181 

— Uşak Milletvekili Âddl Turan'ın 
Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden isti
fan (4/320) 365 

Mutta" 
— Adana, Milletvekili Alpaslan Tur-

keş'e için verilmesi (3/947) 608 
— Adana Milletvekili Hüsamettin Us-

lu'ya izin verilmesi (3/947) 608 

Sayfa 
Saghfe <v& l&oayû Ymâm IKjMnâsgronu raporu 

— Umumi HıfzıssıMıa Kanununun 282 
nei maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna iki ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/103) 35 

— Afyon Milletvekili Hamdı Hamam-
eıoğlu'na izin verihn-esi (3/936) 259 

— Amasya Milletvekili Yavuz Acar'a 
izin verilmesi (3/M7)' 608 

— Ankara Milletvekili Ceragdzhan Yo-
rulmaz'a izin verilmdsi (3/934) 179 

— Ankara Milletvekili İbrahim Güce-
oğlu'na izin verilmesi (3/936) 259 

— Ankara Milleifevekild Kemad Ata
manla izin. verilmesi (3/936) 259 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar'a izin verilmesi (3/928) 138 

— Ankara Milletvekili Yusuf Ziya 
Yağcı'ya izin verilmesi (3/936) 259 

— Antalya Milletvekili Hasan Akçalı-
oğlu'na izin verilmesi (3/926) 138 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'a izin verilmesi (3/936) 259 

— Balıkesir Milletvekili Kemal Er-
dem'e izin verilmesi (3/932) 332 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'a 
izin verilmesi (3/936) 138 

•— Bingöl Milletvekili Sıddık Aydaı-'a 
izin TCriknesi (3/947) 608 

— Bitlis MillefoveMH A. înan Gayda-
lı'ya izin verilmesi (3/926) 1SS 

— Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz 
Akışık'a izin verilmesi (3/936) 138 

— Burdur MiHetvekili A. . Mukadder 
Çiloğlu'na izin verilmesi (3/934) 178 

(3/947) 607 
— Bursa Milletvekili İbrahim ftktem'e 

izin verilmesi (3/932) 332 
— Bursa Milletvekili Nail Atlıya 'izin 

verilmesi (3/947) 607 
— Çanakkale Milletvekili Mustafa Ça-

lıkoğlu'na izin verilmesi (3/947) 332 
— Çanakkale Milletvekili Befet Sez-

gin'e kin verilmesi (3/934) 179 
— Denizli Milletvekili Fuat Avcı'ya 

izin verilmesi (3/932) 332 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İSLER 
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— Öemzli MiJfetoekiİd tlhan Açıkaİm'a 
izin verilmesi (3/996) 259 

— Piyanbakır Milletvekili Hasan De-
ğerV izin verilmesi (3/947) 608 

— Elâzığ Milletvekili Mıeihmet Aytuğ'a 
izin verilmesi (3/947) 608 

— Erzincan Milletvekili Naci YıDdı-
rnn'a izin verilmesi (3/996) 259 

— Erzurum Milfetvekili Gıyasettkı Ka-
raca'ya izin veril'metsi (3/937) 332 

— Erzurum Milletvekili Sabahattin 
Aras'a izlin verilmesi (3/932) 332 

— Eskişehir MJiHeftvekili Bekir Sıtkı 
İKaracaşebir'e izin verilmesi (3/947) 608 

— Gaziantep Milletvekili Erdem 
Ocak'a izin verilmesi (3/934) 179 

— Gaıaiantep Milletvekili Mehmet Ki-
lıe/a izin verilmesi (3/947) 608 

— Giresun Milletvekili M. Emin Tur-
-gutalp'a izin verilmesi (3/934) 179 

— Oiresun Milletvekili 1. Kayhan Nai-
fooğlu'ına izin verilmesi (3/932) 332 

— Hakkâri Milletvekili Abimet Zey-
dan,a isin. verilmesi (3/937) 332 

— Hatatv Milletvekili Hülsnü. Özkan'a. ' 
izin verilmesi (3/947) 608 

— içel Milletvekili Kadir Oetin'e izin 
verilmesi (3/947) 608 

— tsföaııbul Milletvekili A. Şeref Lâg'a 
izin verilmesi (3/932) 332 

— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'a izin verilmesi (3/937) 332 

— İzmir Milletvekili Fazlı Arnıç'a izin 
verilmesi (3/926) 138 

— İzmir Milletvekili lihsan Gürsan'a 
izin verilmesi (3/926) 138 

— İzmir Milleitıvekİli Mnstafa Akan'a 
izin verilmesi (3/934) 179 

•— İzmir MiHetve'küli Şevket Adalan'a 
izin verilmesi (3/936) 138 

— l'zm'ir Milletvekili Talât Orhıon'a 
izin verilmesi (3/926) 259 

— (Kars Milletvekili Veyis Kbçuluya 
jain verilmesi (3/92)6) 138 

•(3/934) 178 
(3/947) 608 
— Kastamonu MilletvielkiH Muzaffer 

Aıkdoğjnh'ya İzin verilmesi (3/934) • 179 

Sayfa 
— Kayseri MillatvıeikiH Enver Turgut'a 

izin verilmesi (3/936) 259 
— Kayseri Milletveikili Mehmet Türk

menoğlu'na izin vferiljmıasi (3/947) 608 
— Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşiye 

izin verilmesi (S/926) 138 
(3/947) ' 608 
•— Konya Milletvekili Ethem Kıhço-ğ-

lu'na kin verilmesi (3/937) 332 
•— Malatya Milletvekili Hakkı Oökçe'-

ya izin verilmesi (3/936) 259 
— Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'-

ya izin-verilmesi (3/934) 179 
— Manisa Milletvekili Selçuk Gümüs-

pala'ya izin verilmesi (3/926) 138 
— Kahraman Maraş Milletvekili Meh

met özdal'a izin verilmesi (3/947) 608 

— Mardin Milletvekili Abdii'rrahim 
Türkçe izin verilmesi (3/934) 179 

— Muğla Milletvekili Ali Düğerli'ye 
İzin verilmesi (3/934) 178 

— Muğla Milletvekili Muallâ Akarea'-
ya izin verilmesi (3/934) 179 

— Muş Milletvekili Kasım Emre'ye izin 
verilmesi (3/926) 138 

— Ordu MiH.'dtve'kili Ata Roduroğlu'na 
izin verilmesi (3/926) 138 

— Rize Milletvıeildli S. Zeki Köseoğlu'-
na İzin verilmesi (3/934) 179 

— Samsun Milletvekild Bahatttin Uzun-
oğlu'na izin verilmesi (3/926) ' 138 

— Samsun Milletvekili llyas Kıliç'a 
Lzân verilmesi (3/936) 250 

— Samsun Milletvekili - Mustafa Bo-
yar'a izin verilmesi (3/936) 259 

(3/937) 332 
— Samsun Milletvekili Nihat Kale'ye 

izin verilmesi (3/932) 332 
— Samsun Milletvekili Yasar Akal'a 

izin verilmesi (3/936) 259 
— Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'a 

kın verilmesi (3/926) 138 
— Tokat Milletvekili Mehmet Kaaova'-

ya izin verilmesi (3/934) 179 
— Tokat Milletvekili Osman Haviibai-

oğlu'na izin verilmesi (3/926) 138 
— Tokat Milletvekili Reşit önder'e iein 

verilmesi (3/936) 256 
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Sayfa 
— Urfa Milletvekili Necatı Aksoy'a . 

izin verilmesi (3/096) 259 
— Van 'Milletvekili Mehmet Emin Er

dinç'e izin verilmesi (3/934) 179 
— Yozgat Milletvekili Abdullah Ba§-

türk'e izin verilmesi (3/936) 269 

Sayfa 
— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'a 

izin verilmesi (3/934) 178 
— Zonıguldak Milletvekili Ahmet Gü-

ner'e İzin verilmesi (-3/937) 337 
— Zonguldak Milletvekili 'Gaihit ICara-

kaş'a izin verilmesi (3/926) 138 

ÖDENEKLER 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde 2 aydan faela izin alan Antalya Mil
letvekili Hasan Akçalıoğlu'na ödeneğinin 
Yerilmesi. (3/924) 140 

— Hastabğı sebebiyle bir toplantı yı
lı içinde 2 -aydan fazla izin alan İzmir Mil
letvekili Şevket Asdalan'a Ödeneğinin ve
rilmesi (3/923) 140 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde 2 aydan fazla izin alan Kars Millet-
vekili VeyİB KoçuhVya öd-eneğinin veml-
meşi, (3//920) 140 

— Hastabğı sdbebityle bir toplantı yılı 
içinde 2 aydan fazla isin alan Manisa Mil
letvekili Selçuk öünıüşpala'ya ödemeği
nin verilmesi (3/925) 139 

— Mazereti sebebiyle bir toplantı yıttı 
içinde 2 aydan faızla izin alan Bitlis Mil
letvekili Abidtn inan Gaydalıya Ödeneği
nin verilmesi (3/922) 140 

— Mazereti sebebiyle, bir toplantı yılı 
içinde 2 aydan fazla izin alan Muş Millet
vekili Kasım Emre'ye ödeneğinin verilme
si (3/921) 140 

SEÇİMLER 

— Türk basım ve mensuplarının sorun
larını tespit etmek üzere kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırması KJomi&yonuna 
üye seçimi (10/81) 16,265 

Yıaeaıma tlokıuaıılSrujaiaMtteo 
— Adana {Milletvekili Emir Posta-

eı'nın yasama dokunulmazlığı (3/928) 
— Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ile 

Sakarya Milletvekilli Nuri Bayar'ın yasa
ma dokunulmazlıkları (3/929) 

— İstanbul Milletvekili Akgün SÜÂV-
riii'nin yasama dokunulmazlığı (3/936) 

175 

175 

251 

SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SOBVLAR VE CEVAPLARI 

20 

81 

AdaJkrt Bekzaamdm 
— İstanbul Milletvekili Eşref Derin-

çay'm, Cumhuriyet 'savcılarının durumu
na dair (6/56) 

— Sinop Milletvekili Hü"mi İşgüzar'm, 
Sinop cezaevinin durumuna dair (6/230) 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Siuop'un Boyalbat ilçesi Cezaevine dair 
C8/M8) 19,272 

'Bflffimitavntiaaı 
— İzmir Milletvekili Talât Orhun'un, 

İzmir Ticaret OazeteskkLe yayınlanan «Me
suliyeti .kim yüklenecek, başlıklı makaleye 
dair (6/37) 19,272 

Enerji ve Talbfi KaynaikOıaır Eateamiaüdan 
— Afyon KaraShisar Milletvekili Ham

dı Hamameıoğlu'iMin, Eher ve Akşehir göl
lerinin meydana getirdiği taşkınların ön
lenmesine dair (6/39) 19,272 

— İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı (Bergama - Kınık -Lİçelerinden. 
den geçen Bakrrşayın meydana getirdi
ği taşkınlara dair (6/32) 19,272 

— Tokat (Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat ilinde 1970 yılı içerisinde hubu
bat, pancar, tütün, sebze, meyve ve ka
vaklık sulanmasında dönüm bağına alman 
paraya dair (6/232) 317 
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Ctea0lk ve Spor BaJkaınındaaı 
Sayfa 

— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair (6/231) 81 

Miülî Eğitim. EaİHummdaaı 
— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 

Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihti
yacına dair .{6/231) 81 

MÜH Saıvnamıa Bakanımdan' 
— İzmir Milletvekili Talât Orhon'mı, 

izmir'in, Seferbisar Ecesinde yapılan NA
TO tatbikatında sarara uğrayan köylüle
re dair (6/29) 19,271 

Sayfa 
Tamm iBâtkgunındıait 

— İzmir Milletvekili Talat Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair (6/31) 19,272 

~ Adana Milletvekili Tungut Topal-
oğlu'mın, tanm ilâçlanna dair (6/109) 272 

Ticaret Balkanından 
— İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 

İzmir Ticaret Gazetesinde yayınlanan «'Me
suliyeti kim yüklenecek» ibaştokh makale-
ye dair (6/37) 19,272 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğflu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsa
sı kurulmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair (6/62) 19,272 

B) YAZILI SORULAR 

Adaûet Kakamamıdaıı 

— Afyon Karaihisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'muı, Yoagat - Boğazlayan 
ilçesi Ceza mahkemeleri (Başkâtipağiıne 
tayin edilen şahsa dair (7/1298) 128 

— Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
'basm suçundan hükümlü bulunanlara dair 
(7/1262) 84 

— Ankara Milletvekilli Sakıp Hiçeri-
mez'in, 12 Mart 1971'den önce anarşik 
olaylara katılan memur sendikaları ile yö
neticilerine dair (7/1306) 317 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ııın, 
Cumhuriyetin ilânından 'bugüne kadar 
Türkiye'de suç nevilerine göre sabıkalı 
insan sayısına dair (7/1312) 318 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel bir basın affı çıkarılmasının düşü
nülüp düşünülmediğâue dair (7/1200) 81 

— İstanbul Milletvekili Necdet Uğur'-
un, İstanlbul'da Kayabaşı ve Samlar köy
lerindeki Resneü çiftliğine dair (7/1274) 127 

Bâ baJkîmdamı 
— Afyon Karaihisar Milletvekili Sü

leyman Mutlu'ıra-n.j Sandıklı üeeai Ballık 
kasabası Belediye ıMuhasiıbâııin durumuna 
dair (7/1300) 128 

•— Ankara -Milletvekili Osman Soğuk-
pünıar*to, Japonya'da açılan Eıcpo - 70 

fuarına 'gönderilen Devlet 'görevlilerine 
dair (7/314) 273 

— Ankara 'MiUetvekiÜ Osman Söğuik-
pmar'ın, kamu kuruluşlarına ait sabit tesis-
li kamplara dair (7/1302) 128 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pmar'm, televizyon alıcılarının miktarı ile 
bu alıcıların vergi duşı bırakılmalarının 
düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1336) 319 

— Ankara Milletevkili Sakıp Hiçeri-
mez'in, 12 Mart 1971'den "önce anarşik 
olaylara katılan memur sendikaları ile yö
neticilerine dair (7/1306) 317 

— Aydın Milletevkili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Aydın Tekstil Fabıûkasmdaiki hu
zursuzluğun giderilmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair (7/1057) 516 

— Bilecik Milletvekilli S/adi Binay'm, 
Bilecik ilinin fabrika kurulacak 33 il ara
sında ^bulunmaması nedenine dair (7/1268) 84 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
fiyatların artmaması i<şkı ae #b î tedbirler 
alındığına dair (7/1285) İ27 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz>bey'-
bey'in, Bakanlar Kurulu karan alınmadan 
il imar müdürlüklerince şehir imarında 
değişiklik yapılmasına dair (7/425) 282 

— Bursa Milletvekili (Mehmet Tur
gut'un, Yükseliş Kolejinin Devlet tara-
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ıSayfa 
fmdan satınalındığı halberinin doğru olup 
olmadığına dair '(7/1039) 504 

— içel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
adı, büyük çapta suiistimal ve yolsuzluk 
olaylarına karışan ve yurt dışına kaçan 
Mığırdıç Şellefyan'ın Türkiye'ye getiril
mesine dair (7/716) 288 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Ahmet Oğuz Akal adlı bir şahsın, kurduğu 
Kromit Iimİted Şirketine verilen krediye 
dair {7/1269) 84 

— İçel Milletvekili Celâl Kattgılı'nm, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ
retim görevlilerinden bâzılarının sıkıyöne
tim maihkemelerinee gözaltına alınış ne
denlerine dair (7/1040) ' 505 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
arsa ve 'bina spekülâsyonunu önlemek işin 
ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
(7/1231) 82 

— İçel Milletvekili Celâl (Kargıiı'nın, 
A. P. Genel Raşikanı Süleyman. Demirel ile 
C H. P. Genel Başkanı Bülent' Ecevit'in 
beyanlarına dair (7/1392) . 128 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
•bankaların verdiği kredilerin dağılımın
daki adaletsizliğin giderilmesi için ne gibi 
Çalışmalar yapıldığıma dair '(7/1232) 82 

•— (tçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Bolu'da bir gazeteciye verilen ibey-anatlara 
dair (7/1197) 81 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
depremlerin ekonomük ve sosyal facialara 
sebelb olmaması için ne gibi çalışmalar ya
pıldığına dair (7/1227) 82 

— tçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Gebze - -Çayırova bölgesinde kurulan Elek
tro - Fer Çelik Sanayii Anonim Şirketinin 
makine ve malzemelerinin gümrükten alı
nış. durumuna dair (7/1271) 84 

•— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Genel bir basın affı çıkarılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair (7/1200) 81 

— îçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
her yıl 'kaybolan 10 milyon baş koyuna 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/1231) 82 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bıakanhğınız 

Sayfa 
bünyesinde çalışan personel 'hakkında açı
lan adlî ve idarî takibatların .miktarına 
dair (7/1308) 318 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Muhtaç çocuklar, malûl ve yaşlıların ko
runması için ne gibi çalışmalar yapıldığı
na dair (7/1236) 83 

— îçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Personel Kanununun yürürlüğe konmasın
dan bu yana bakanlıklarda ve Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinden istifa eden idarî ve 
teknik personel sayısına dair (7/965) 293 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Rüşvet almanın ve kırtasiyeciliğin önlen
mesi için ne 'gibi çalışmalar yapıldığına-
dair (7/1338) 83 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Su ürünlerimizin korunması ve değerlen
dirilmesi ' için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair (7/1237) 83 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
tarım .arazilerinin daha iyi değerlendiril
mesi için ne gi'bi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1240) . • 83 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Tarım arazisi kullanma plânlaması yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1237) 83 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Tarun üreticisinin mağdur olmaması için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1234) 83 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Tarım ürünlerimizin hammadde olarak ih
racından doğan döviz kaybı miktarına 
dair (7/1222) 82 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Tarım ürünlerinden iyi verim elde etmek 
için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
(7/1293) 82 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Tanın ürünlerinin değerlendirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1235) 83 
üvbgkü 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu eliyle Öğrencilere dağıtılan ödüllere 
dair (7/1305) 317 
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Sayfa 

— İçel Milletvekili Celâl KargılTnın, 
vergi kaybı ve 'kaçakçılığım Önlemek için 
ne gîbi çalışmalar yapıldığına dair (7/1229) 82 

— içel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
yabancı teknik eleman ithalime son ver
mek dçin tedbir alınmasının düşünülüp 
dü§ünıül>mediğin>e dair (7/857) 291 

— İçel MilletveMli Celâl Kangıh'ıım, 
yalbaneı ülkelerde Türk savaş esimlerinin 
bulunup bulunmadığına dair (7/1201) 81 

— 1-çel MiLletvelkili Celâl Kargık'nm, 
Devlet personeline verilen disiplin cezala
rının affının düşünülüp düşünülmediğine 
dair {7/134S) 420 

— İçel MiHetveltfiM Celâl Kargıtt'ıım, 
Millî Eğitim (Balkanlığınea cezalandırıl
mak üzere hazırlaman öğretmen listelerine 
daıir (7/1304) 317 

— İstanbul Milletvekili Mustafa Fev
zi Güngör'ün, ithal edilen hurdj&nm vergİ-
ye tabi tutulup tutulmayacağına dair 
(7/1196) 81 

— İstanbul Milletvekili Necdet Uğur'-
un, İstanbul'da Haizin*, Vakıf ve Belediye 
arsaları üzerinde; yapılan yolsuzluklara 
dair (7/1349) 532 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'iıı, 
O. H. P. Genel Başkanımın. Başbakanlığı 
esnasında oğlu Ömer İnönü için kredi sağ
ladığı iddialarına dair (7/1018) 299 

— Manisa Milletvekili Velî Bakıdı'nın, 
Türk parasının devt&lüe edilmesinden son
ra tütün müstalı^inin uğradığı zarara 
dadr (7/386) 281 

1— Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, A. P. Oenel Başkanı Süleyman 
Demirelfoı, beyanatlarına dair (7/1288) 127 

— Muğla Milletvekili Atomet Bul-
danlı'nın, Rus Devlet ve Prezidyum Baş-
İkam Podgorntfnin Türkiye'yi ziyaret ne
denine dair (7/1007) 297 

— Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
•cıoğlu'nun, yiyecek, giyecek ve üretimde 
kollanılacak mal ve malzemenin satış fi
yatına fahiş kâr koyduğu iddiasına dair 
<7/1345) 

Sayfa 
— Ordu Milletvekili Memduîh Ekşi'nin, 

Holanda'da yaşayan Türk vatandaşlarının-
güvenlisine dair (7/1246) 83 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, fındık ve üzüm tajban fiyatlarının 
yükseltiİTnesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair (7/1225) 88 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Millî Eğitim mensuplarının tümü
ne yan ödeme verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair (7/1296) 128 

— Sinop Milletvekilli Hilmi İşgüzar'ın, 
Hükümet binalarının yapılmasının veya. 
onarılmasının Beş, YılhJc Kalkınma plân-
lanma alınmasının" nedeninıe .dair (7/1250) 83 

•— Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Yakıt Ofâsinin kurulmasının düşünülüp 
düşümUnıediğine dair (7/1193) 81 

— Uşak Milletvekili Adil Turan'm, 
4 ııcü Altın Koza Film Feötüvaünde alınan 
kanarlara dair (7/1330) 319 

— Yozgat Milletvekili Abdullah Ba§-
türk'ün, memurların Pertsonel (Kanunu uy
gulanmasında doğan 9 aylık maaş fark
larına dair (7/1389) 128 

Bajyınduribk BateamınuJafli 
—'Antalya Milletvekili İhsan Ataüv'ün, 

Antalya ilindeki Korfeuteli - Elmalı yolu 
inşaatının durdurulma nedenine dair 
(7/1047) 510 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ün, 
Bilecik Hinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı döneminde yapılacak yatınımlara 
dair ,(7/1280) 127 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çileaiz'in, Giresun - Yavuszkemal-'Şe-
binkaraÛıisar üre öiresun - Bereli yolları
nın ne zaman yapılacağıma dair (7/1195) 81 

— İçel MafletvelkSH Celal Kargıh'min, 
1969 yılından bugüne 'kadar İçel ilinde ya-
püan yatınmlara dair (7/12Û4) 81 

— İçel MilletveMM Celâl Ear«ılıteB, 
'kuruluşundaıı bugüne kadar Bakanlığınız 
•bünyesinde çalışan peıeonel haMtıüd-a açı
lan adli ve idarî takibatlara miktarına 

632 | dair (7/1317) 318 

< 
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Sayfa 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Yeşilköy, Yeşilyurt ve Ataköy 
kanalizasyonlarının "birlikte yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1257) ~84 

••— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun limanına akıtılan kanalizasyonun 
durumuna dair (7/1303) 317 

Çalışma Baikamınıdıafli 
— Atukara Milletvekili İbrahim Sıtkı 

Hatipoğlu'nun, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanunu kapsamına giren işyerlerinin 
teftiş sistemine dair (7/1028) 489 

— Diyarbakır Milletvekili Saibabaıttin 
iSavcı'nın, dış memlûektlerde çalışmakta 
olan işçilerimizin, okonomıik ve kültürel 
somunlarına dair (7/1347) . 532 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıhfaın, 
1"969 yılından bugüne kadar İçel ilinde ya
pıdan yatırımlara dair (7/1212) &1 

— İçel Milletve'kili Celâl IKargıh'nın, 
Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalardan 
emekli aylığı alan T. B. M. M. üyelerine 
dair (7/1215) 82 

— İçel MilletveMli Celâl Kargılı'nm, 
kuruluş/undan bugüne ;kadar Bakanlığınız 
bünyesinde çalışan personel hakkında açı
lan adılî ve idarî takibatların miktarına 
dair (7/1322) 318 

— Maraş-Milletvekili İbrahim özfcürk'-
ün, yurt dışına 'gitmek için doğal âfetler 
nedeniyle öncelik -tanınan işçilere dair 
(7/1260) 84 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
yurt dışına işçi şevkinin ikıolaylaştıtrılma-
sına ve İşçi dövizlerinin köy kalkınmasın
da kullanılmasına dair (7/1058) 519 

Devlet Balkaaıaadan 
— İçel Milletvekili Gelâl Kargılı^nın. 

1569 yılından bugüne kadar İçel ilinde ya
pılan yatırımlara dair (7/1214) 82 

— İçel Milletvekili Oellâ Kargılı'nuı, 
kuruluğundan bugüne kadar Bakanlığınız 
.bünyesinde çalışan personel hakkında ası
ları adlî ve idarî takibatların miktarnıa 
dair (7/1309) 318 

Sayfa 
—. îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

Türkiye'deki topraksız ve az topraklı çift
çi ailelerine dair (7/1190) 81 

— Trabzon 'Milletvekili Ahmet Şener'
in, İktisadî Devlet Teşekküllerinde ve 
bakanlıklarda istihdam edilen basın mü
şavirlerine dair (7/372) 487 

Dışişleri Ealkanmdan 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

Cumhuriyetin İlnâından bugüne kadar 
hangi devletlerle anlaşma yapıldığına dadr 
(7/854) 291 

.— İçel Milletvekili 'Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan 'bugüne kadar Bakanlığınız 
bünyesinde çalışan personel hakkında açı
lan adlî ve idarî takibatlarım miktarına 
dair (7/1314) 318 

Enerji ve TaJbil KaynaMar (Bakanımdan 
— Afyon Karahisar Milletvekili Sü

leyman Mutlu'mın, Afyon Karahisar'da 
inşa edilen Selevir barağının sulama proje
lerine dair (7/1301) 128 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Ba-
lan'nı, Türkiye'nin fcömür sıkıntısına dair 
(7/1261) 84 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pmar'm, yakacak ihtiyacının giderilmesi 
için alınan tedbirlere dair (7/1291) 128 

— Bilecik Mülettvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik'te DSİ Başmüdürlüğü kurulmalı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1282) 127 

— Bilecik Milletvekili îŞadi Binay'ın, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Blâni' döne
minde Bilecik ilinde yapılacak yatırımla
ra dair (7/1267) 84 

— Diyarbakır Milletvekili Safbahafctin 
Savcı'nuı, Doğu ve Güney - Doğu bölgele
rimizde bir yakıt ofisinin kurulmasının, dü
şünülüp düşünülmediğine dair (7/1244) 83 

— İçel. Milletvekili Celâl Kaırgılı'nm, 
1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde ya
pılan yatırımlara dair (7/1205) 81 

— İçel Milletvekili 'Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 

<Slt27 
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Sayfa 
(bünyesinde çalışan, personel hakkında açı
lan adlı ve idarî takibatların miktarına 
dair (7/1324) 316 

— İçel Milletvekili 'Celâl Kargılı'nın, 
Berdan Barajı ile Aksuvat -goletinden ya
rarlanmak iiçn ne gibi çalışmalar yapıldı
ğım dair (7/1338) 420 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kömür fiyatlarınım, düşürülm esinini düşü
nülüp düşünülmediğine dair (7/1335) 319 

— Marasş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Petrol Ofisi .Genel Müdürünün 
görev inden alınışının »eednlerine dair 
(7/1254) 83 

Genişlik ve Spor 'Batanmdajn 
— Ankara Milletvekili Kemal Ata-

man'ın, Türk sporunun bugünkü çıkmaz
da bulunuşunun nedenlerine dair (7/1198) 81 

— Ankara Milletvekili Orhan (BİFgrt'in, 
Marmaris'te inşa edilen yüzme spora te
sislerine dair (7/1263) 84 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1969 yılından 'bugüne kadar İçel ilinde ya
pılan yatırımlara dair (7/12Ö8) 81 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bünyesinde çalışan personel hakkında açı
lan adlî ve idarî tafcfbatlarm miktarına 
dair (7/1329) 319 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Tarsus İdmanyurdu Gençlik ve Spor Ku
lübünün deplasman ımaçl&rmdıa uğradığı 
haksızlıklara dair (7/1331) 319 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, 12 . 3 . 1972 Pazar güniü Gaziantep'te 
oynanan Türkiye Amofcör Grup Şampiyon
luğu maçı sırasında meydana gelen olay
ların sorumlularına dair (7/1034) 492 

Criiımruk ve Tekel Bafcammdaan 
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 

Bilecik veya ilçelerinde Üçüncü Beş TiliUk 
Kalkınma Plân dönemimde bira. veya şarap 
M>rikası kurulup kuruknaya'C&ğıiia dair 
(7/1265) . 84 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Gebze - Çayırova 'bölgesinde fcuralan 
Elektro - Fer Çelik Sanayii Anonim §ir* 

Sayfa 
ketinin .makine ve malzemelerimin gümrük
ten alınış durumuna dair (7/1271) 84 

— İçel .Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bünyesinde çalışan personel hakkında açı
lan adlî ve idarî takibatların miktarına 
dair (7/1314) 318 

— İçel Milletvekili Cellâ Kargılı'nın, 
Türkiye'ye gümrüksüz hurda gomi itha
line dair (7/1272) 84 

tç%lerlL tBlakamıntiian 
— Afyon Karathisar Milletvekili Süley-

. inan Muthı'nun, Afyon Karalhisar ili Emir
dağ ilçesi Odbansaray köyünde bulunan 
mermer taşının işletme hakkının köy koo
peratifinle verilmemesi nedenine dair 
(7/1286) 127 

— Ankara Milletvekili Orhan Birgit* 
in, İstanbul'da. bâzı şahısların kaçınlıg ne
denleri ve Istanfbul emniyetinin lûkayt 
davranışına dair (7/704) 287 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ım 
Bileeik ilinde Hükümet Konağı yaptırıl-
masHim düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1283) 127 

— Gaziantep Milletvekili Şiııasi Ço-
lakoğlu'nun, Türk soylu olup Kııdey Suri
ye'de yalamakta iken 1909 yılında geçici 
ikamet belgesiyle Türkiye'ye iltiea edenle- * 
lerin Türk vatandaşlığına alınıp alınmaya
caklarına dair (7/1051) 513 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
ıCumhuriyetin ilânından bugüne kadaı» 
Türkiye'deki doğum ve ölüm miktarına1 

dair (7/1OT3) 530 
— İzmir Milletvekili Talât Onhon'un, 

izmir - Göztepede'ki mukim bir şahsın pa
saport alamayış nedenine dair (7/1052) 514 

— Maraş'Milletvekili UbraÜıim öztürk' 
ıün, 12 . 3 , 1372 Pazar günü Gaziantep'te 
oynanan Türkiye Amatör Grup Şampiyon
luğu maçı sırasında meydana gelen olay
ların sorumlularına, dair. (7/1034) 492 

— Siirt Milletvekili Mdhmet Ndbil Ok
tay'ın, Şiirtte bir gazetecinin polisler ta
rafından dövüldüğüne dair (7/1069) 929 
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Sayfa 
— Sinop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'm, 

mülkî idare âmirleri ve kaymakamlık mü-
•essesesine dair (7/1247) 83 

— Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın, 
Sivas - Şarkışla ilçesi Akçakışla bucağı 
jandarma karakol komutanının köylü va-
ttandaşla-nmıza kanun dışı muamele yaptı
ğı iddiasına dair (7/987) 294 

— Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk'ün, Zonguldak ili Ereğli ilçesi Be
lediye Başkanının yasa dışı işlemlerine 
dair (7/1334) BW 

tear ive ttskân B&karaffldJan 
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 

Bilecik ilinde sosyal konut yaptırılıp yap-
ıtırılmayacağına dair (7/1381 127 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
arsa ve bina spekülâsyonunu önlemek için 
ne gibi çalınmalar yapıldığına dair 
'(7/1331) 82 

•— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1989 yriından bugüne kadar İçel ilinde ya
pılan yatırımlara dair (7/12(19) 82 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
depremlerin ekonomik ve sosyal facialara 
sebebolmanıası için ne gibi çalışmalar ya
pıldığına dair (7/1227) 82 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığı
ma 'büny-esinde çalışan personel hakkında 
açılan adlî ve idarî takibatların miktarına 
dair (7/1326) 319 

— Samsun Milletvekili Tasar Akal'ım 
iSamsun limanına akıtılan kanalizasyonun 
durumuna dair (7/1303) 317 

Köy İşleri BaÛsaımradflaı 
— Amasya Milletvekili Kâzım Ülu-

soy*un, Amasya - Merzifon - Oymaağaç ile 
Amasya - Yaylacık feöy yollarının ne za
man yapılacağına dair (7/1394) 188 

— Bilecik Milletveikili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ilinde Üçüncü Beş YıHıfc Kalkınma • 
Plânı döneminde yapılacak yatırımlara 
dair (7/1279) 127 

— Dİyanbakır Milletvekili Safbalbaıfctin 
ıSavcı'nın, Dicle, Palu Ergani arasında ya
pımı devam eden yolun ne safihada olduğu.- . . 
na dair (7/1948) '.ÇB8" 

Sayfa 
— Diyaribakır Millettıvekili Sabahattin 

Savcı'nıaı, ev ekonomisi, ve el sanatlarını de
ğerlendirmek için Diyarbakır'da bîr bölge 
müdürlüğünün kurulmasına dair (7/1243) 83 

— tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1969 yılından bugüne kadar İçel İlinde ya
pılan yatırımlara dair (7/11210) 81 
(7/1B13) 81 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığıma 
bünyesinde çalışan personel hakkında açı
lan adlî ve idarî takibatların miktarına 
dair (7/1327) 319 

— İçel Milletveikili Celâl Kargılı'nın, 
Su ürünlerimizin korunması ve değerlendi
rilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına' 
dair (7/1307) ' 83 

— tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tarım arazilerinin daha iyi değerlendiril
mesi için "ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1240) 83 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım arazisi kullanma plânlaması yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1039) 83 

— tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım üreticisinin mağdur olmaması için 
ne gîbi çalışmalar yapıldığına dair (7/1234) 83 

— İçel Milletveikili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım ürünlerinden iyi verim elde etmek 
için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
•(7/1388) 82 

— İçel Milletvekili Çiftin Yılnıaz'm, Ada
na Toprafosu örgütünde çalışan bir nıÜhen^ 
disiü durumuna dair, (7/1340) 420 
— içel MÜlötvekİîi Çetin Yılmaz'iri, Tür
kiye'deki (kooperatiflerin ımıktan ile bu 
kooperatiflere yapılan yardımlara dair 
(7/1341) 420 
— İstanbul M'İHetvcMli llhaani Sanear'rn, 
istanbul belediye, şuurları dışında kalan 
ilçelere bağlı (köylerin yol, elektriik ve sn 
mtryaçlarına dair. (7/1037) 494 
— Kars Milletveklili Turgut Artaç'm, Kars 
üi (köylerinin yol ve su ihtiyaçlarına dair. 
(7/1258) 84 
— U§aik.Milletvekili. Âdil. Turan'm, yurt 
dışına işçi setrinin kolaylaştırılına'sına ve iş-
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çi dövizlerinin köy kalkınmasında kul'laml-
nıasma dair, (7/1058) 

Sayfa 

519 

Maliye Bakanından 
— Aydın Milletvekili Kemal Ziya öztürk' 
un, 1318 sayılı Kanunim tatbikatına daür. 
(7/375) 278 
— Aydın MiMetvekffi M, Kemal Yılmaız'm, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan me
mur ve hizmetlilerin, Personel Kanununu 
uygulamasından doğan kayıplarının gide
rilmesi için n« gibi tedbirler alındığına da
ir. (7/751) 488 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
turîzra gelirlerinin azalmasını önlemek 
için ne gilbi tedbin-ler'dügüsnüMü^üne dair. 
(7/1045) 508 
— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Personel Kanunundan çıkan aksaklıkların 
düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair (7/797) 290 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ban
kaların verdiği kredilerin dağılımındaki 

' adaletsizliğin giderilmesi için ne gibi ça
lışmalar yapıldığıma dair. (7/1232) 82 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Emek
li Sandığı ile Sosyal Sigortalardan emekli 
aylığı ıafen T. B. M. M. üyelerine dair. 
(2/1215) 82 
— İçel Milletveiikl& Celâl Kargılı'nın, ku
rulduğundan bugüne kadar Emelkli Sandı
ğına kayıtlı üye sayısına dair. (7/984) 293 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuru
luşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün-
yesindte çalışan personel hakkında açılan 
adlî ve idarî takibatların miktarına dair. 
(7/1319) 318 

— tçel MÜlletvıekiîl Celâl Kargılı'nın, 
15 Ekim 1970 - 13 Aralık 1971 tarihleri 
arasında yurt dışına gitmek için döviz 
alan parlamenterlere daif. (7/1216) 82 
— içel Milletvekili Celâl Kargılının, Tür-
ldyo'ye gümrüksüz hurda gemi ithâline 
dair. (7/1272) 84 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, vergi 
kaybı ve 'kaçakçılığını önlemek için ne 
gibi çalışmalar yapıldığıma dair. (7/1229) 82 

Sayfa 
— tçel Mîlfetvakili Çetin Yılmaz'ın, kamu 
tüzel İmliklerinde çalıdan teknik persone
le yan ödemıe verilmesinin düşünülüp diişü-

nuhmaMğitafl. dair. (7/1333) 319 
— İstanbul Milletvekili Iteşit Ülker'in, 
Istannırl özel İdaresine 60 milyon lira 
avans verilmesinin düşünülüp düşünül'me-
dİği'ne dair. (7/1256) 84 
— Maraş Miletvekili İbrahim Öztürk'ütı 
Cumhuriyetten bugütoc 'kadar elife memle
ketlerden alınan yardımlara ve ödeımte şe
killerine dair. (7/327) 277 

— Niğde Milletvekili Mevlüt Oeak-
eıoğlu'nun, memurların, Personel Kanunu 
uygulamasından doğan 9 aylık maaş fark
larına dair (7/1270) 84 

— Sinop Milletvekili Hilmi îşgü-
zar'ın, memurların intibak! arından doğan 
haksızlıkların ne zaman giderileceğine 
dair (7/1251) 83 

Millet MecHsi Bakanından 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

reform tasarılarını görüşecek olan komis
yonların toplan mamasının nedenine dair 
(7/1343) 420 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
T. B. M. M. üyelerinin yurt dışı seyahat
lerine dair (7/1249) 83 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
İftGÖ yılından bugüne kadar yurt dışına 
giden Parlamenterlere dair (7/1337) 

Milî Eğitim Balnanuıd&n 
— Ankara Milletvekili Suna Tural'ın 

Ankara'da bulunan Eğitim Fakültesine 
dair (7/1252) 83 

— Antalya Milletvekil İhsan Ataöv-
ün, Antalya'da Karaboynuzlar Okul Mü
dürünün Kastamonu iline naklinin nedeni
ne dair (7/1048) 511 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
nıaz'uı, sergilenmek üzere yurt dışma gön
derilen eski eserlerin durumuna dair 
(7/1060) 523 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik il ve ilçelerinde Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı döneminde eğitim saika
sında yapılacak yatırımlara dair (7/1266) 84 
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Sayfa 

— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin. 
Savcınm, Diyarbakır'da ilçe ve köylerin
de bulunan ilkokul sayısı ile ildeki öğre
tim kadrosuna dair (7/1245) 83 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde 
yapılan yatırımlara dair (7/1203) 81. 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
'bünyesinde çalışan personel hakkında açı
lan adlî ve idarî takibatların miktarına 
dair (7/1318) 318 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
okuma - yazma bilmeyenlerin okur - yazar 
bale getirilmeleri için ne gibi çalışmalar 
yapıldığına dair (7/1293) 128 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk öğrencilerinin yurt dışında öğre
nim yapma arzularını ortadan kaldıra
cak ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair (7/1016) 298 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
1971 - 1972 öğretim yılında ortaokul ve li
selerde yıl kaybeden ve mezun olan öğ
renci miktarına dair (7/1339) 420 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerinde 
Şubat sınav hakkının uygulanmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair (7/1332) 319 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker" 
in, geçen yıl yüksek öğrenim için sınava 
giren ve yüksek öğrenime devam imkânı 
bulan öğrenci sayısına dair (7/1220) 82 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, İstanbul Işık Mühendislik Yüksek Oku
lu öğrencilerinin sınav hakkına dair 
(7/1344) 532 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, 7 Temmuz 1972 tarihinde yapılan üni
versitelere giriş sınavı sorularının Büyük 
Fen Anahtarı adlı kitapta yer alıp almadı
ğına dair (7/1224) 82 

— Kayseri Milletvekili Enver Tur
gut'un, bir öğrencinin Erzurum Sağırlar 
Okulu ve Yetiştirme Yurdundan Eskişehir 
Sağırlar Okulun naklinin nedenlerine 
dair (7/1001) 295 

Sayfa 
— Maraş Milletvekili İbrahim öztürlt' 

ün, yatılı bölge okul müdür ve yardımcıla
rına yan ödeme verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair (7/1255) 84 

— Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçı-
oğlü'nun, ilkokul öğretmenlerine eğitim 
ödeneğinin tekrar verilip verilmeyeceğine 
dair (7/1269) 84 

Millî Savunma Balkaramlafli 
— Afyon Earahisar Milletvekili Süley

man Mutlu'nuın, Afyon Karahisar ili Ş/u-
hut ilçesinden bir şahsın şeref aylığına 
dair (7/1297) 128 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
un bâzı şahısların İstiklâl Madalyası alma
ları için yaptıkları müraoaatm sonucunun 
ne olduğuna dair (7/740) 289 

— Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
askerlik şubelerinin ilçelerden kaldırılma- . 
sının nedenine dair (7/1253) 83 

— Aydm Milletvekili Mehmet Ç elik'in, 
10 Kasım 1970 ünü Aydm'da düzenlenen 
Atatürk'ü anma törenine dair (7/431) 283 

— Diyarbakır Milletvekilli Sabahattin 
Savcı'nm, Deniz ve Hava Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakıflarına birleştirilm€8İ-
ndn mümkün olup olmadığına dair 
(7/1242) 83 

— Erzurum Milletvekili' Gıyıasettin Ka-
raca'nın, Erzurumuda mukim bir şahsın İs
tiklâl Madalyası almak için yaptığı ınüra-
eaa-ta danr (7/1066) 527 

— Erzurum Milletvekili kiyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum İM Aşkale ilçesi Egeman-
sur köyünden bir şahsın IstMâl Madalyası 
almak içim yaptığı müracaata dair (7/1033) 491 

— Erzurum Milletvekili Gryasetıtm Ka-
raea'nın, Erzurum ild Aşkale ilçesi Taze-
gül köyünden /bir şahsın İstiklâl Madalya
sı almak için yaptığı müracaata dair 
(7/1030) 490 

— Erzurum Milletvekili Gıyasetıtİn Ka-
raoa'nın, Erzurum ili Aşkale ilçesi Topal-
çavus. köyünden bir şahsın İstiklâl Madal
yası almak için yaptığı ımüraeaata dair 
(7/1031) 491 

— Erzurum Milletvekili kiyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum tâli Mü&ürgıe köyümden 
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Sayfâ 
bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için 
yaptığı müracaata dair (7/1042) 507 

— Erzurum Milletveflrili kiyasettin Ka-
raea'nm, Erzurum ili Narıman İlçesi Ko-
yıvnören köyünden bir ş&hsm İstiklâl Ma-
dalyası almak için yaptığı müracaata dair 
(7/1041) 506 

— Erzurum MalletvakâK Gıyasebtin Ka- v 

raca'nın, Erzurum -ili Oltu İlçesi Başaklı 
{Kiğik) köyünden bir pahsın İstiklâl Ma
dalyası almak içki yaptığı müracaata dair 
•(7/1044) 507 

— İçel Mileltvelkili Celâl Kargılı'nın, 
kurulıısundan bugüne kadar Bakanlığınız 
Ihünyesinde •çalışan, personel hakkında acı
lan -adlî ve idarî takibatları miktarına dair 
(7/1307) 317 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Yabancı ülkelerde Türk savaş esirlerinin 
bulunup 'bulunmadığına dair (7/1201) 81 

— iSıinop MüLetvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Öülhane Aakerî Hastanesûnde tedavi eddlen 
hastalara ıdair (7/1248) 83 

Ûmaan Balkanmdan 
— Bileeik MSllletvıekili Sadi Binay'ın, 

Bilecik ilinde 1973 yılında yapılacak ya
tırımlara dair (7/1277) 127 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1969 yılından bugüne kadar îçel dlinde ya
pılan yatırımlara dair (7/1206) 81 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluğundan imgüne kadar Bakanlığımız 
bünyesinde çalışan personel hakkında açı
lan adlî ve idarî takibatların miktarına 
dair (7/1328) 319 

— îçel MilIfltvelkiÜ Celâl Kargılı'nın, 
Ormanların korunması ve orman ürünle-
iii'nıın değerltefn^rilmıe&i için ne gibi çalış
ılmalar yapıldığına dair (7/1217) 82 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akalanı, 
Vazirköprü Orman İşletmesi ile halk ara
sındaki ihtilâfa dair (7/1299) 128 

Sag-lık ve -Sosyal Yardım Batenmdara 
— Biledik Milletvekili §adi Binay'ın, 

Bilecik ilinde Verem Hastanesi açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1234) 127 

Sayfa 
— îçel MilIebveMli Celâl Kangılı'aın, 

1969 yılmdan bugüne Ikadar İçel ilinde ya-
pılan yatırımlara dair (7/1211) 81 

— İçel Milletvekili Ceîâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin kuru'luşunıdan 1955 yılına ka
dar tıp fakültelerinden anezun .olan hekim 
sayısına dair (7/1310) 318 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin kuruluşundan. 1955 yıkına ka
dar Türkiye'de mevcut askerî hekim mik
tarına dair (7/1311) 318 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bünyesinde -çalışana personel hakkında acı
lan adlî ve idarî takibaıtlarm miktarına 
dair (7/1315) 318 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Muhtaç çocuklar, maliü ve yaşlıların ko
runması için ne gaibi çalışmalar yapıldığı
na dair (7/1236) 83 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop Üi Durağan ilçesinin sağlık ihtiyaç- • 
larana dair (7/1050) * 512 

Sanayi ve Teknoloji Bakaauai'dan 
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-

maz'm, 1972 yıh içinde Türkiye'de yapı
lan gübre tahaisme dair (7/1223) 82 

— Bileeik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bileeik veya ilçelerinde üçüncü Beş Yıl
lık Kalkmana Plânı dönemlinde seramik 
veya çrâmeato fabrikası (kurulup kurul
mayacağına dair (7/1264) 84 

— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcımın, ev ekonomisi ve el sanallarını 
değerlendirmek için Diyarbakır'da bir 
bölge müdürlüğünün kurudmasına dair 
(7/1243) 83 

— Gümüşante Milletvekili Ekrem Saat-
çi'nin, Ereğli Detmir ve Çelik Fabriıtoası-
•nın tevsii ihalesine dair (7/1194) 81 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1969 yılından bugüne 'kadar İçel ilinde 
yapılan yatırımlara dair (7/1209) 81 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bünyesinde çalışan personel hakkında açı
lan adlî ve idarî takibatların miktarına 
dair (7/1323) 318 
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Sayfa 
— 'Kars Mallatvakrli Turgut Artaç'ın, 

Sümenbank teşpkilâ'tında çalışan persone
lin. fasla çalışma 'durumuna dair (7/1068) 528 

— Kocaeli Milletvekili Vehbî Engiz'in 
1960 - 1971 yıllan arasında Ooca - Cola, 
Pepsi - Cola ve Tuborg firmalarına hangi 
şartlarla -müsaade venildiğine dair 
(7/1019) 301 

— Uşak Milletvekili Âdi! Turan'ın, 
sunî gübre fiyatınım, düşürülnıesli 4gin ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair (7/1059) 521 

— Uşak MilleSyelîiK ÂdÜ Turan'ün, 
Sümerbanlkın imal .ettiği' dokuıma İplik
lerinin dağıtma şeklime dafir (7/1063) 525 

Tamım B&kaauMdam 
— Afyon Karahîsar MilletvekiH ıSüley-

ıman Mutlu'nun, Afyon Karahdsar ili Emir
dağ ilçesi Davulca (bucağında doludan za
rar görenlere yeniden tohumluk ve ziraî 
fcne&i verilmesinin düşünülüp dıüşünülime-
diğine dair (7/1287) 127 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
ımiaz'ın, 1972 yılı içinde Tünkiye'de yapı
lanı; .gübre tahsisine dair (7/1223) 82 

— Biıleeife Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ilinde airaat meslek olculu açılma
sının ıdrüşünülıip düşünütmediğine dair 
(7/1276) 127 

— Diyarbakır Milletvekili Sahatoattim 
Savcı'nm, (kurak: btflgeHerdıe buğday g«-
İkjitirme projesinin uygulanmasına dair 
.(7/1241) 83 

— Diyarbakır Milletvekili S&bahatitdn 
Bavcı'nın, Topraıksu örgütünün Tarım Ba
şkanlığına [bağlanması konusuna dair 
(7/1346) 532 

— İçel ıMillerbvetoili Celâl Kargılı'mn, 
av hayvanlarımızın ikbrtuntması içim ne gi
bi çalışmalar yapıldığına dair (7/1228) 82 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Hayranların (korunması ve hayvan ürnin-
leriııih değerlendirilmesi oıçin ne gibi ça
lışmalar yapıldığına dair (7/1218) 82 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
'kuruluşundan 'bugüne kadar Baikanlığınız 
[bünyesinde çalkan peırsıonel hakkında açı
lan adlî ve idarî takibatların miktarına 
dair (7/1320) 318 

Sayfa 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

tanım araaMerrnfin daha. iyi değerlendi
rilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair (7/1240) 83 

— İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, 
Tarım arazisi kullanma plâmlaana&ı yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine daar 
(7/1239) 83 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Tarım ürünermden iyî verim «İde etımek 
için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
(7/1233) 82 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Tarım ürünleriıan dıeğerlendirilmesi için ne 
gıiÎM çalışmalar yapıldığına dair (7/1235) 83 

— İçel Mİllatveİkin Celâl Kargılımın, 
Türkiye'deki topraksız ve az topraıkh çift
çi ailelerine dair (7/1190) 81 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
yaş sebze ve (meyve ihracatını ıgelişürmek 
için ne gîıbi tedbirer alındığıma dair 
(7/1230) 82 

— Uşalk Milletvekili Âdil Turan'ın, 
haşhaş ©Meallerine verilen afyon tazmina
tından doğan aksaklıkların çideıilmıesi için 
ne gibi tedîbirler düşrünüldüğüme dair 
(7/1061) 524 

TiKKtreıt Bakatoiııdatt 
— Afyon KaraMsar Milletvekili Süley

man Mutlu'mun, T. C. Ziraat Bankasınca 
verilen kontrollü ziraî "kredilere dair 
(7/1290) 128 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, 1972 yılı içinde TürkfiyeVIe yapı
lan çübre tahsisine dair (7/1223) . 82 

— İBileeik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik'te muattal bırakılan ipekflatur 
fabrikasına dair (7/1275) 127 

— Diyarbakır Milletvekili Hasan De*-
ğer'in, Et ine Balık Kurumunun dana ve 
sığır etine yaptığı zamlara dair (7/1056) 515 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Ahmet Oğuz Akal adlı bir şahsın kurdu
ğu Kromit liîmSted Şârketkue verilen kre
diye dair (7/1259) 84 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
bankaların verdiği kredİIeı&n dağılımın-

http://Tub.org
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Sayfa 
TorMm ve Tanıtıma BalkfeııındiaKL 

Sayfa 
üaOd, adaletsizliğin giderilmesi için ne gibi 
••çalışmalar yapıldığına dar, (7/1232) 82 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılıyım, 
Gelbze, Çayrrova bölgesinde bulunan De
mir - Oelilk Fabrikasının Howard Inter-
mationall İnç, Firmasına olan borcuna dair 
(7/1273) 84 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Gebze - Çayırova Ibölgesirnde kurulan 
Elektro - Fer Çelik Sanayii Anonim Şir
ketinin makine ve malzemelerinin güm-
trükten almış durumuna dadr (7/1271) 84 

— tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
huîbıubat fiyatlarının ilânına ve tespitine 
dair (7/173) 273 

— tçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
ibünyesinde çalışan personel hakkında açı
lan adlî ve idarî taıHbaHarın miktarına 
dair (7/1315) 318 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
£îu ürimleriimdziıı korunması ve değerlen
dirilmesi içim ne gibi çakşmalar yapıldığı
na dair (7/1237) 83 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım üreticisinin mağdur olmaması için 
ııe gibi çalışmalar yaptldığma 'dair (7/1234) 83 

— İçel Millatveünilİ Celâl Kargılı'mn, ' 
ııe gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1235) 83 

— İçel MÜlleıtveürili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'ye .gümrüksüz hurda g«mi ithali
ne dair (7/1272) 84 

— İçel ıMillatveMli Celâl Kargılı'mn, 
yaş sdbze ve meyve (ihracatım gelîştir-
mdk İçin ne ıgibi tedbîrler «alındığına dair 
•(7/1230) 82 

— tstanlbul Milletvekili Kâzum özeke' 
nin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 - 11 Kasım tarilhle-
frönde yapacağı iboykota dair (7/361) 277 

— Sakarya Milletvekili Barbaros Tur
gut Boztepekin, Türkiye Halik Bankası 
teşkilâtında yapılan yolsuzluklara dair 
(7/626) 284 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Üy-
sal'ın, fındık ve üzüm talban fiyatlarının 
yükseltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dadr (7/1225) 82 ı 

— Aydın Milletvekid M. Kemal Yıl-
maz'ın, turizm ge&lerinin azalmasını Ön
lemek için n« gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair (7/1045) 506 

— Bilecik Mlletveknili Sadi Binay'ın 
Bileeük ilindeki turi&tük yerlerin ıslahının 
düşünülüp düşünülmedğine dair (7/1278) 127 

— içel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
av hayvanlarımızın 'korunması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair (7/1228) 82 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1969 yılından bugüne kadar İçel Binde ya
pılan yatırımlara dair (7/1207) 81 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bünyesinde çalışan personel hakkında açı
lan adlî ve idıarî takibatların miktarına 
dair (7/1325) 318 

Ulaştınma Bakamından 
— İçed Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde ya
pılan yatırımlara dair (7/1202) 81 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetân ilânından bugün* kadar 
Türkiye'deki ruhsatlı radyo miktarına dair 
'(7/1072) 530 

— İçel MilletveOdli Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bünyesinde çalışan personel halikında açı
lan adlî ve idarî takibatların miktarına 
dair (7/1321) 318 

— tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'ye gümrüksüz hurdıa geımi ithaline 
dadr (7/1272) 84 

— İzmir Milletvekili Münir Daldai'ın, 
T. H. Y. uçaklarında yapılan istisnaî mu
amelelerin nedenlerine dair (7/1295) 128 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Devlet Hava Yollarının Özel sektöre dev
redilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair (7/1226) 82 

— izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir - Ankara 'arasında daha önee yapı
lan jet seferlerinin yeniden düzenlenmesi
ne dair (7/1064) 526 
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TASARILAR 

Sayfa 
.— Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş 

kanuıiı -tasarısı (1/709) 167 
— Anayasa Mahkemesine yasama tmee-

Kslerindea Bec/üecek asıl ve yedek öylelik
ler içîn adaylığa başvurma, seçim esas ve 
usulü hakkında kanun tasarısı (1/591) 363 

— 6831 sayılı Orman Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 'kanu
na bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/583, 2/572) 143 

— 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı 
Çay Kurumu Kanununun uygulanması 
için alınacak tedbirlerle İlgili Yetki kanu
nu tasarısı (1/596) 3 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı 
Kanunun 90 ncı maddesi ile «ödenen ek 
geçici maddelere «Ek geçici mtadde 38» 
eklenmesi hıafkfcmda kanun hükmünde 'ka
rarname (1/699) • 129 

— Ankara Akademisi kanunu tasarısı 
(1/540) 23 

— Ankara, İstanbul ve nüfusun yüz 
binden yuîoarı olan şehirlerde içme, kul
lanma ve endüstri suyu ıteminî hakkında-
(kl 1053 sayılı Kanunun 1 inci ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı (1/707) 133 

— Askerî okullar ve askerî Öğretmen
ler hakkındaki kanım tasarısı (1/221) 141 

— Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan «ilde edilen hâsılatın T. 
0. Merkez Bankasında açılacak bir dep-
nem fonu hesabında toplanmasına dair 
9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna 
geçici Skincff madde eklenmesine dair ka
mun tasarısı (1/693) 251 

— Bekfooğlu 1941 doğumlu, Ayşe'den 
olma, Taşova'nın Şefti köyü nüfusunda 
kayıtlı Osman Yüksel hakkında özel Af 
kanunu tasarısı (1/669) 32 

— Belediye kanunu tasarısı (1/718) 606 

— 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nei maddesinin: (A) bendinin değigti-
nihnıesme dair kanun tasarısı (1/163) 363 

Sayfa 
— 1972 Bütçe Kanunrana fcağlı (A/l) 

ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/692) 

1291,143,182,242,252,306 
— 1972 yılı Bütçe Kanununa tbağU 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/705) 85 

— 1412 «ayılı Ceza Mahkemeleri Usu
lü Kanununun bâzı maddelerinin değişti-
rilmesiine ve bu kanuna (bâzı anaddeler ek
lenmesine dair kanım tasamı (1/616) 152, 

183,336 
— 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake

meleri Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/111) 363 

— 1112 saydı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanumunun ibâzı (maddelerinin de-
ğnştiriJmesine ve bu kanumıa kâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/616) 37 

— Devlet Bakanlığının, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 1327 sayılı Ka
nunun 90 ncı maddesi İle -eklenen ek ge
çici maddelere <«Bk geçici madde 38» ek
lenmesi hakkında kanun Mkmüııde ka
rarname (1/699) 181 

— Devlet Su taleri Genel Müdürlüğü 
1972 yflı Bütçe Kanununda değdgîklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ı(l/715) 175 

— Ege Ümâversîbeai 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/710) 170 

— Eski eserler kanunu (tasarısı (1/85) 152, 
193,347 

— Faruk oğlu 1950 doğumlu Mete 
Yatmaz'm Özel affına dair kanun tasarısı 
(1/704) 23 

— Genel Sağlık Sigortası kanunu ta
sarısı (1/70Û) 3 

— Hacettepe ÜnihrensiteBİ kurulması 
hakkında 4 . 7 . 1967 tarin ve 892 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı (1/689) 606 

— İsmail oğlu 1931 doğumlu likan 
Cumhur TÜrkerlin özel affına dair kanun 
tasarısı (1/702) 23 
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Sayfa 

— İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe Kanununa ıbağlı oetvelertde d-eği^klik 
yapılması hıalkfkında kanun tasarısı (1/691) 

129,182,244,252,310 
— Jandarma Genel Komutanlığının ye

niden ıteşkâLâtlanması, modern silâh, araç 
ve gereçlerle donatılması atmacıyla İçişle
ri Bakanlığı Jandarma G t̂oel Komutanlı
ğına gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişme yeUküsa veıdlmeai hakkında kanun 
tasarısı (1/680.) 31,67,142,153,176,213 

— Kalkınana Finansman Bantkası ka
nun 'tasarısı (1/706) 129 

— Kimlnfe 'bildirme 'kanunu tasarısı 
(1/711) 170 

— Mehmefcoğlu Eliften doğma, 1933 
doğumlu (Boğazuyan (kazası 'Deveci Pınarı 
köyü nüfusuna ikayıtlı AbdüSkadir Şener 
hakkinlda öztel Af kanunu tasansı (1/673) 654 

— Milleftlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve ımuafliyetleri hakkında 
anlatmaya Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin katümıasmun uygun bulunduğuna dair 
•kanun tasarısı (1/34) 320 

— Muhittin oğlu 1934 doğumlu ALtan 
Artoalk'ın özel affına dair Ikanun tasarısı 
((1/703) 23 

— 15 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sı-
foyönetanı Kanununun 26 ncı raaddesnfne 
bîr fıkra ve bu (kanuna ıgıeıcîci ımadde ek
lenmesine dair kiamm taBarısı (1/708) 133,654 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nu Başkanlığının, genel sağlık sigortası 
•kuruluş 'kanunu tasarısı (1/700, 3/917) 141 

— Silâhlı Kuvvetlerde ıkadro dışı edi
len veya ihtiyaç fazlası 'bulunan m-allzeıme-
lerin 'satılması, devredilmesi veya hibe edil
mesi ve eğitim, ıgöreeek yabancı sSlâhlı 
kuvvetler personeM hafküunlda kanunun 1 
ve 2 inci maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir eik madde ilâvesi h«ak!kmda 
kanun tasansı (1/716) 319 

Sayfa 
— Taşınmaz mal zilyedliğine yapılan 

tecavüzlerin önlenmesi haikkıoda kanun ta
sarısı (1/712) 170 

— Tak işçinin taşıyabileceği yüküm en 
çok ağırlığı haMunda 127 sayılı MHÜletler-
arası Çalışma Sözle§mesinlin uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı (1/632) 30,75, 

143,161,176,334 
— 'Türkiye ile Avrupa Elkonoımik Top

luluğu 'arasında geçici anlaşma hükümleri 
uyarınca bu anlaşmamın kapsamına giren 
maddelerin Oümrük vergilenfcde anlaşma
da yer alan esas oranlar çerçevesinde ya
pılan indiıimlenin onaylanması haîkkmda 
kamm tasarısı (1/571) 39,73,143,159,176,230 

— Türkiye Tabip Odaları ve Tabip 
Odaları Birliği (kanunu tasansı (1/701) 23 

— UçaMarın kanun dışı yollarla tele-
geçiittlmesini'n önlenmesine idair 16 Aralık 
1970 tarihli La Haye Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hattında 
'kanun tasarısı (1/657) 31,77,143, 

163,176,238 
— Umumî Hıfzıs&ıhha Kanununun 282 

nei maddesinin değdştinilmesİne ve bu ka
nuna ilki ek ımadde 'eklenmesine dair ka
mun tasarısı (1/103) 35 

— Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş 
ve işleyişi haMlamla (kanun tasarısı (1/713) 175 

— Yatımnı] an n, ihracatın turizm ve* 
döviz ikazaıiıdmeı hizmetlerin teşviki için 
Ikanun tasarısı (1/714) 175 

— 27 , 7 . 1967 tarih ve 926 sıayık 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Ka
munla değişik 137 nci maddesine ek 7 sa
yılı cetvelin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/687) 654 

— 171 sayılı TopLantı ve Gösteri Yü
rüyüşü hürriyeti hakkındaki Kanunda de-
ğigîklk yapılmasına dair (kanun tasarısı 
(1/520) 152 
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TEKLtPLBE 

Sayfa 
— Amasya MîlilıettvökiE Yavuz Acar ve 

16 arkadaşımın, 7129 »ayılı Bankalar Ka
nununun 32 nci (maddesine bar fıkra ek
lenmesi hakikındakî kanun tefetâft (2/606) 606 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanumu-
na geçici 'bir madde eklenmesine dair Jka-
nun teklifi (2/572) 143 

— Balıkesir MiHetvekâli Cihat B&lge-
han'ın, 27 . 7 . 1967 tarihli 926 sayılı As-
ikerî Personel Kanununun 14 noü madde-
smin değiştirilmesi hakkında Ikanun tek
lifi (2/736) 23 

— Bilecik Mlletveikffi Mehmet EngüT 
ün, Şeı*bet<jâotu Ziraatı kanunu teklifi 
(2/744) 240 

— C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 2 arkadaşının, Atatürk Onman 
Çiftliği arazisinden 167 dönüm beş yüz 
metrekareMk kısanının Ankara Belediyesi
ne satılması hafeikmıda kanun teMifi 
(2/737) * 23 

— O, Senatosu Aydın Üyesi İskender 
Cenap Ege ile C. Senatosu Amkara Üyesî 
Yiğit Köker ve 145 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli (Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair" 
kanun teklifi (2/682) 3 

— C. Senatosu îstanibul Üyesi Metoru-
re Afcsoleytn, •çıatanî hikmet tertibfiîniden 
1102 sayılı özel (kanunun değiştirilmesi 
hdkkında 'kanun teklifi (2/743) 319 

— C. Senatosu istanfcul Üyesi Rüfalfc 
O^ürkcinıe'ndn, Özel sekltör tarafından ku
rulacak tedavi ve sosyal Mamet kuram-
ları kanum teklifi. (2/734) 3 

— C. Senatosu tamik* Üyesi Mümin 
Kırlı ile lamir Milletvekili Ali Nail Er
demlin, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanunu 46 - 52/3 maddesi delayısıyle 100 
ncü maddesi gereğince »mahkum olan tü
tün eMcsflerfcıiin affına dair kanarı teklifi 
(2/739) 170 

— C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özerin, bir Kooperatif Bakanlığı kurul
ması hakkında kanun teklifli (2/746) 606 

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Be
yiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine 
ve şehit yetimlerinle tahsis ve tevsiine dair 
30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 saydı Kanuna 
ek kanun tefkifi (2/368) 152 

— Cumhuriyet Senatosu GÜresun üye
si İhsan Topaioğlu ve 36 arkadaşının, 
Akaryakıt anadepo, ve anadepoda satış iş
lerinin Devlet eliyle yapılması ve anade-
pölanaı devletleştirilmesi hakkındaki 'ka
nun teklifi (2/635) 662 

— Chımhuriyet Senatosu Giresun Üye
si İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının 6326 
sayılı Petrol Kanunu ile bu (kanunda de-
ğigffldilk yapan 6558 ve 6967 «sayılı kanun
ların bazı maddelerinin. değ%târilmeei, bâ
zı madde ve fıkralarının 'kaldırılması, bâ
zı maddelerine fıkralar ve (kanuna bir 
madde eMenmesî hakkındaki kanun tek
lifi (2/632) 563 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üye
si İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğına devri ve hu. ortaklıkça kurulacak da
ğıtım şirketlerine tahsisi hakkındaki ka
nun teklifi (2/631) 563 

— Cumihuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Möbrure Aksoleyfe, Etütçe Kanununun 
(Ç) eetveMn.de yazılı vatanî hüamet (terti
binden aylık alanların (maaşlarının ytüade 
yüz artırılması hakkında kanun teklifi 
(2/740) 175 

— Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu aile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme teskere
si ve İstanbul Mdlflıafevekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Çırak, Kalfa ve Ustalar 
haıMondaki (kanun teklifi (2/702, 2/577) 89 

— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
tin Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergi
si Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanu
nunun değişik geçici 4 ncü maddesinin ta
dili hakkında kanun teklifi (2/625) 32,69 

142,155,176,225 
— Elâzığ'Milletvekili Hayrettin Han-

ağası'nm, vatanî hizmet bölümünden özel 

http://eetveMn.de
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Sayfa 
kanunlarına göre adlarına ayrı ayrı aylık 
bağlanmış bulunanların aylıklarının % 100 
oranında artırılmasına dair kanun teklifi 142 

— Eski «serler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbcy'in, Türki
ye müzelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara 
bir seneden beş seneye kadar hapis ceza
sı verilmesi hakkında kanım teklifi 
(2/428) 152,347 

— Genel sağlık sigortası kuınıluş ka
nunu tasarısının, genel sağlık sigortası 
kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 
teklifi (1/700) 141 

— İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin Toptancı halle
ri kanun teklifleri (2/22.1, 2/173) 32,71,143 

157,176,226 

— İstanbul Milletvekili Nuri Enoğan' 
m, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna 23 , 2 , 1965 gün ve, 545 sayılı Ka
nunun 5 nei maddesiyle eklenen ek madde
nin birinci fıkrasının değiştirilmesine, 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Mebrurc Aksolcy' 
in, 15 . 1-. 1943 gün ve 4379 sayılı Maraş 
Kanununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün 
ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinei 
maddesine bir fıkra ile kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri 
(2/176, 2/216, 2/245) 3,32 

— İstanbul "Milletvekili Reşit Ülker ve 
47 arkadaşının halk hastalık' sigortası ka
nun teklifinin, genel sağlık sigortası ku-

Sayfa 
ruluş ve görevleri hakkındaki kanun tek
lifi (2/362) 141 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
10 arkadaşının, Petrol Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ye bâzı mad
delerinin kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifi (2/35) 563 ' 

— İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan' 
in, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
104 ncü maddesinin son fıkrasının kaldı
rılması hakkında kanun teklifi (2/745) 420 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Os
man Soğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı mad
deler'eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
Amasya. Milletvekili Salih Aygün ile İzmir 
Milletvekili Burhanettin Asııtay'm, 506 sa
yılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) ben
dinin değiştirilmesine ve bu kanunu üç ge
çici madde eklenmesine dair kamın tek
lifleri (2/598, 2/726) 175,352 

— Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-
kiboğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Em
niyet Teşkilât Kanununda değişiklik ya-
pılmasına dair kanun teklifi (2/723) 3 

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/738) 170 
(2/742) ' 319 

— Nevşehir Milletvekili Hüsamettin 
Başer ve 9 arkadaşının 17 . 7 . 1972 tarih
li ve 1610 numaralı Kanunun 24 neü mad
desine ekli 4 neü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/741) 251 

TEZKERSIıEB 

BaşttaNalribJk tesfcjefrf&llerl' 
Çeşitli tş>fr 

— Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 
Kalkınma Plânının sunulduğuna dair 
(3/906) 3 

Oerövermie 'istefkftetrlü 
— Askerî okullar ve askerî Öğretmen

ler hakkındaki kanun tasarısının geri ve
rilmesine dair (3/918) 141 

— Devlet Bakanlığının 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 1.327 sayılı Ka
nunim 90 nei maddesi ile eklenen ek geçici 
maddelere «Ek geçici madde 38» eklenme
si hakkında kanun hükmünde kararna
menin geri verilmesine dair (3/932) 181 

Ölüm Cezaları 
— Başbakanlığın ölüm cezasına hü-



M — 
Sayfa 

kümlü Aziz Güçlü'ye ait mahkûmiyet dos
yasına dair (8/907, 3/933) 181 

— Fatsa ilçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı Yusuf-
oğlu 1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm: 
cezasına çarptırılması hakkında (3/914) 129 

— Kars - Göle ilçesi Köprülü köyünde 
kayıtlı olup, 36 neı Piyade Alayı 2 nci Ta
bur Karargâh ve Destek Bölüğü çavuşla
rından Arslanoğlu 1950 doğumlu Rasim. 
Topçu'nun Ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair (3/927) 175 

Yasaimla Bolttıaulims^bM^rı 
— Adana Milletvekili Emir Postaeı'mn 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/928) 175 

— Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ile 
Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılmasına 
dair (3/929) 175 

— İstanbul Milletvekili Akgüıı Silivri-
li'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/936) 251 

Bütge Karııntai KomÜsycmu Baç&taailıgı 
Tezkter|eleri 

— 1972 Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma. Komisyonu raporuna dair 
(1/692) 129,143,182,242,252,306 

— İstanbul üniversitesi 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair 
(1/691) 129,182,244,252,310 

GnmhıtrbagfctaNhğı tezlhsHUiri 
— Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununa 

dair 89 
— "Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, dö
nüşüne kadar Başbakan Ferid Melen'in 
vekillik etmesinin uygun görülmüş, oldu
ğuna dair (3/911) 117 
(3/946) 607 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Gümrük ve Tekel Bakauş Haydar özalp'a, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Doğan Ki
taplının vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair (S/988) . 365 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

İçişleri Bakanı Ferit Kubat'a, dönüşüne 
kadar Devlet Bakanı İlhan öztrak'ın ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair (3/912) 1.17 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Sabahaddin Özbek'in 
dönüşüne kadar Millî Eğitim Bakanlığına, 
Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair (3/944) 607 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Tarım Bakam llya-s Karaöz'e, dönüşüne 
kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Me
sut Erez'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair (3/910) 117 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Naim Talû'nun dönüşüne 
kadar Ticaret Bakanlığına, Devlet Baka
nı Zeyyat Baykara'nm vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/945) 607 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakam Naim Talû'ya dönüşüne 
kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Me
sut Erez'in; vekillik etmesine dair (3/930) 180 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Halûk Bayülken'e, dönüşüne 
kadar, Başbakan Ferid Melen'in vekillik 
etmesine dair (3/931) 180 

->~ Vazife ile yurt dışına giden Mali
ye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, dönüşüne 
kadar Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair (3/913) 117 

0. Senaıtosu Başkanlığı 7e&lecra$eîri 
— 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alı
nacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasa
rısı hakkında (İ/596) 3 

— Anayasa Mahkemesine yasama mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelik
ler için adaylığa başvurma, seçim esas ve 
usulü hakkında kanun tasarısına dair 
(1/591) 363 

— Bekiroğlu 1941 doğumlu, Ayşe'den 
olma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda 
kayıtlı Osman Yüksek hakkında özel Af 
kanunu tasarısına dair (1/669) 32 

— 1632 sayılı Askerî Ceza Kanumınun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değişti-. 
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Sayfa 
rilmesine dair kanun tasarısına _dair 
(1/163) 363 

— 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
{A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair (1/692) 129,143,182,2.42,252,306 

— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan' 
in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 nei maddesiyle eklenen ek mad
denin bir'inei fıkrasının değiştirilmesine, 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley' 
im 15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş 
Kanununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün 
ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinci 
maddesine bir fıkra ile kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri 
hakkında (2/176, 2/215, 2/245) 32 

— İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair 
(1/691) 129,182,244,252,310 

— Üçüncü Be§ Yıllık (1973 - 1977) 
Kalkınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 
77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair 
(3/906) 363,421,533,564 

609,635,654,684 
MaÜyö Komdsyfllnu Başkanlığı 

tezkeresi 
— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üye

si İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Akaryakıt anadepo ve anadepoda satış 
işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anade-
poların devletleştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin 84 No. lu Geçici Komisyo
na havalesine dair (3/940) 562 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının 6326 
saydı Petrol Kanunu ile bu kanunda deği
şiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunla^ 
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 

Sayfa 
madde ve fıkralarının kaldırılması, bâzı 
fıkralar ve kanuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin 84 No. lu Ge
çici Komisyona havalesine dair (3/942) 563 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun üye
si İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Pet
rol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığının 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
devri ve bu ortaklıkça kurulacak dağıtım 
şirketlerine tahsisi .hakkındaki kanun tek
lifinin, 84 No. lu Geçici Komisyona hava
lesine dair (3/941) 563 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
10 arkadaşının, Petrol Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı mad
delerinin kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifinin, 84 numaralı Geçici Komisyona .* 
havale edilmesine dair (3/943) 563 

MSMet MecM Eaştenfllğı teskerelieıî 
— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 

içinde 2 aydan faala isin alan Antalya 
Milletvekili! Hasan Akçalipoğlu'na ödeneği
nin verilmesine dair (3/924) 140 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde 2 aydan fazla izin alan tamir Mil
letvekili Şevket Adalan'a ödeneğinin ve-
rümıesine dair (3/923) 140 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde 2 aydan fazla izin alan Kars Mil-
lefevekili Veyis Koçulu'ya ödeneğinin ve
rilmesine -dair (3/920) 140 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde 2 aydan fazla izin alan Manisa Mil
letvekili Selçuk Gü'müşpala'ya üdıeneğinin 
verilmesine dair (3/925) 139 

— Mazereti sebesiyle bir toplantı yılı 
içinde 2 aydan fazla izin -alan Bitlis Mül-
leftvekiîi Abidin İnan Gaytda'lı'ya ödeneği
nin verilmesine dair (3/922) 140 

— Maızerefei senesiyle bir toplantı yılı 
içinde 2 .aydan faala izin alan Muş iMillet-
•yekili Kasım Emre'ye ödeneğinin verilme
sine dair (3/921) 140 

— Sayın üyelerden bâzılarına izm ve
rilmesine dair (3/926) 138 
(3/934) 178 
(3/939) -259 
(3/937) 332 
(3/947) 609 
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Sayfa 
Plan Komisyonu Başkanlığı teztoereieri 

— Cuımhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Oenap Ege ile Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 145 arkadaşının, 5434 sayılı 
Tüririye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde dilenmesine dair 
kanun teklifinin geri 'verilmesine dair 181 

— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında geçici anlaşma hükümleri 
uyarmea bu anlaşmanın kapsamına giren 
maddelerin G&mriîk vergilerinde anlaşma
da yer alan esas ananlar çerçevesiod-e ya
pılan İndirimlerin onaylanıması hakkımda 
kanun tasarısına dair (1/571) 29,30, 

143,159,176,230 
Sağlık v* Sosyal Yardım Komisyonu 

teaktenesii 
— Genel sağlık sigortası 'kuruluş ka

nunu tasarısının, genel sağlık sigortası 
kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 
teklifini görüşmek üzere kurulmuş bulu
nan Geçiei Komisyona havalesine dair 
(Ö/917) 141 

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 

ve 47 arkadaşının hafife hastalık sigortası 
(kanun teklifinin, :genel sağlık sigortası 
ikuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 
teklifini göriişmdk üzere kurulmuş bulu
nan Geçici Komisyona havalesine dair 
(3/916) 141 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
— Ceza ve Mahevleri ve îşyurttlarınm 

1969 yılı Genel Bilançosunun sunulduğuna 
dair (3/909) 89 

— Hudut ve .Sahiller Sağlık G«nel Mü
dürlüğünün 1969 yılı Kesirohesabma ait 
genel uygunluk bildiri'ni'inin sunulduğuna 
dair (3/915) 

— Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Ge
nel Müdürlüğünle bağlı döner sermayeli 
işletmelerin 1968 yılı Genel Bilançosunun 
.sunulduğuna dair (3/908) 

— 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ııcı 
iinaddesi gereğince Sayıştaydaki açık üye
liklere dair (3/939) 

133 

23 

606 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

18 . 9 . 1972 tarihli 134 ncü Birleşime 
aât tutamak, özeti 

20 . 9 . 1972 tarihli 135 nei Birleşime 
ait tutanak özeti 

22 . 9 . 1972 tarihli 136 ncı Birleşime 
ait tutanak Özeti 

25 . 9 . 1972 tarihli 137 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 

• 27 . 9 . 1972 tarihli 138 nci Birlerime 
ait tutanak Özeti 

29 . 9 . 1972 tarihli 139 nou Birleşitae 
ait tutanak Özeti 

2 . 10 . 1972 tarihli 
ait tutnak özeti 

4 . 10 . 1972 tarihli 
ait tutanak özeti 

140 ncı Birleşime 

141 nei Birleşime 

22 

80 

89 

126 

133 

166 

170 

6 . 10 . 1972 tarihli 142 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 175 

9 . 10 . 1972 tarihli 143 ncü Birleşime 
<ait tutanak özeti 250 

11 . 10 . 1972 tarihli 144 ncü Birleşime 
ait tutanak özeti 316 

13 . 10 . 1972 tarihli 145 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 362 

16 . 10 . 1972 tarihli 146 nei Birleşime 
ait tutanak özeti 419 

18 . 10 . 1972 tarihli 147 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 532 

19 . 10 . 1972 tarihli 148 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 606 

20 . 10 . 1972 tarihli 149 neu Birleşime 
ait tutanak özeti 654 

YOKLAMALAR 

Sayfa 
24, 89,129,134,170,176, 252, 320,364 



Söz alanlar 

«Soya'dton aSifalbei* ışımama, g^rte* 

A 
Sayfa 

Hröejîiaı AMbais (ToOîait) - Eski Essr-
ler kanunu tasarısı ile Burdur Milletvekili 
Mehmet öz^bey'in, Türkiye müzelerinden 
Asya'yı dışarı çıkaranlara rbir seneden "beş. 
seneye kadar hapis cezası verilmesi hak-
ikında kanun teklifi münaselbetiyle 196 

— Orta Öğretim müesseselerinin sorun
ları ile ilgili ^gündem dışı demeci 2S7 

— Üçüncü Beş Yıllık (!97<3 -1077) Kal
kınma Plânının 16 . 10 , 1968 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nei maddesine göre su
nulduğuna dair Başbakanlık; tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kalbul edilen değiştirgelere dair 
•Oumlhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Plân Karma Komisyonu raporu 
münasebetiyle 696 

Yfllvna Acar (Amanıya) - 7120 sayılı 
(Bankalar Kanununun 32 nei maddesin* 
Ibir fıkra eklemriesi 'hakkındaki kanun tek
lifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince, gündeme alınmasına dair önergesi 
münasebetiyle 3314 

Keman Mümltes Afloştlc '(B&s) -
Bitlis'teki Arıcılık Enstitüsüne dair gün
dem dışı demeti 3Ö8 

— Üçüncü Beş. Yıllık (1OT3 -1977): 
-Kalkınma Plânının 16 . 10.. 1962 tarihli ve 
77 sayılı Kanunun 1 nei maddesine göne 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
-ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kafbul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senattosu Başkanlığı tezke
resi ve Plân Karma Komisyonu raporu 
nıünaseibetiyla 594 

Hifataanettârı ' Akmramou ' ((İsparta) -
Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma 
Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 saydı 
Kanunun 1 nei maddesine göre sunuldu-

Sayfa 
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kal
kınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca 
kalbul edilen değiştirgelere dair Cumhtıri-
yet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve Plân 
Karma Komisyonu raporu münasefbetiylo 

655 
Bnvflr Abffva (SSlvas) - Üçüncü Beş 

Yıllık (1978 - 1977) Katarıma Plânının 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 
1 nei maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı 
ile Cumlhuriyet Senatosunca kaibul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Plân Karma Ko
misyonu raporu münasebetiyle 544 

Muötetfa Altsoy (Kırşeter) - Üçüncü Beş" 
Yıllık (1978 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 
1 nei maddesine göre sunulduğuna dair 
Başjbak anlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı 
ile Cumhuriyet Senatosunca kaibul edilen 
değiştirgelere dair Cumlhuriyet Senatosu: 
Başkanlığı tezkeresi ve Plân Karma Ko
misyonu raporu münasebetiyle 691 

NecalK Alp (CHimitişamıe) - Gümüşane ve 
Baylburt^ttaki tifo salgım hakkında gün
dem dışı demeci. H 

Eetaml Alpakan (AdaJiett Balkanı) (0. 
StemaitOBU Artvin tfyesi) - 140.12 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun nâzı mad
delerinin değiştirilmıesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 40,49,61, 

184f16Stu347 
— îçel Milletvekili Tuıüıan öâgüner' 

in, Türkiye demokrasisinin geleceği konu
sunda gündem dışı demecine cevabı 99 

Mlefamett ttsmeft Angı (Esfeiişelhfiır) » 
Eskişehir'de yapılan kanunsun istimlâk-
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Sayfa 
ler ile Öğretmelilerin inıtübafelarından do
ğan haklan konularında gündem dışı de-
ımeei 94 

tamaafl Arar (Devlöt Bakanı) - Eski 
Eserler kanunu tasarısı ile Burdur Millet-
»vekili Mehmet ö-zibey'in, Türkiye müzele
rinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir sene
den beş seneye kadar hapis cezası veril
mesi 'hakkında da kanun '.teklifi re Ada
let, Maliye, Millî Eğitim ve Plân Komis
yonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 
17 Numaralı Geçici Komisyon raporu mü-
naselbetiyle 207,216 

BeytS Arda (Kırkİajr»li) - Üçüncü Baş 
yıllık (1073 - 1977) Kalkınma Plânının 
.16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı 
ile Cumhuriyet Senatosunca kalbul edilen 
değiştirgelere dair Cumihuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Plân Karma Ko
misyonu raporu münasebetiyle 646 

Maöh&r Anlklam (îçfeN), - Mersin naren
ciye bahçelerinin karşılaştığı, susuzluk ve [ 
sulama işleri konusunda gündem1 dışı de
meci. 101 

Tuırgıuft Auta» (Kara) -1412 sayılı öeza 
Mahkemeleri Usulü Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 37,47,60,56,190 

ButfbamleHttfin Asutöay (tamir) . BAĞ -
KUR uygulamasıyle ilgili sorunlar hak
kında gündem dışı demeci 256 

— 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve 'bu kânuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 191,344 

— Kayseri Milletvekili' Enver Turgut 
•ve 13 arkadaşı i'le Ankara Milletvekili Os
man iSoğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklif-

Sayfa 
leri ve Amasya Milletvekili Salih Aygiiıı 
ile izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ııı, 506 sayılı Kanunun 73 neü madde
sinin (D) bendinin değiştirilmesine ve İm 
kanuna üç geçici madde eklenmesine dair 
kanun teküifleri münasebetiyle. 356 

t&mn Afcaöv (Antalya,) • .6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bîr ok madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antal
ya Milletvekili İhsan Ataov ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa goçiei 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(münasebetiyle :144,147 

ÜSaibttt Osman Avcı (MüüDelt MedM Baş
tanı) (Aaftfvitai) - Yozgat Milletvekili Neşet 
Tanrıdağ'm, Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi konusundaki ka
nun teklifinin basın ve kamuoyunda yan
lış tefsir edildiğine dair gündem dışı de
mecine açıklaması 325 

T u t a Doğum AyşjalrgÜ (Kaıy&grS) • Baş
bakan Perid Meleıı'in T. B. M. M, nin 19 
ncu Birleşiminde öğretmenler ve memur
larla ilgili sözleri hakkında, gündem dışı 
denneci. 106 

laaffiih Aygtüin (Aona&yu) - Üçüncü Beş 
Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . 196S tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen değiştingelere dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Kat'-
nıa Komisyonu raporu münasebetiyle. 549,703 

MettmKalt Aytmğ {Efâağ) - 1412 sayılı 
Ceza Malhkem'eilerİ Usulü Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 38,45,48 

— tş riskî, iş güçlüğü ve eleman temi
nindeki güçlük zammından Yargıtayda 
çalmn memur ve zabıt kâtiplerinin de is-
t'Fade ettirilmeleri hakkında gündem dışı 
demeci. m 

C41ft27 
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B 
Sayfa 

V«Qi Batolı (Mamto) - Pamuk üreti
cisinin durumu ve Hükümetin uyguladığı 
politika hakkında gündem dışı demeci. 102 

'HÜimntftltfaı Bager (Mtevşehü') - 6331 
sayılı Orman Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletevkili îhsan Ataöv ve 2 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 151 

— 1412 sayılı Ceza Mahkemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve 'bu kanuna 'bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle, 48,53, 

342 

— Eski Eserler kanunu tasarısı ile 
Burdur Mîlletevkili Mehmet özbey'in, 
Türkiye müzelerinden «şyayı dışarı çıka
ranlara bir seneden beş seneye kadar ha
pis cezası verilmesi hakkında da kanun 
teklifi münasebetiyle 199 

Sayfa • 
Zeyyaıt Bayteatfa (DtfvÜlet BaMtaa) « 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkın
ma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nei maddesine göre su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet .Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Plân Karma Komisyonu raporu müna
sebetiyle. 426 

Hüasiyitt Bagtttöirlk {Zoıngufflalk) Üçüncü 
Beş Yıldık (1972 -1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 
1 nei maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı 
ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet iSenatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Plân Karma Ko
misyonu raporu münasebetiyle 643 

Tarihsin, Bügfaı (ErKulnıfm!) - Son zaman
larda Parlâmentonun uğramış okluğu hak
sız ithamlar konusunda, gündem dışı deme
ci. 95 

Baöjtm, OülmMî (EBaumımt) - üçüncü Beş 
Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . İİO . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nei maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakauihk tezkeresi ve Kalkınma 

Plânı île Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet iSe
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Kar
ıma Komisyonu raporu münasebetiyle 626,ı636 

«73 

Baaam Çfiertffinlkaya (Errfnıoaıt) . Erzincan 
ili sağ sahil ve Mercan sulaması konusun
da gündem dışı demeci. 

— Üçüncü Bes Yıllık (1973-1977) Kalkın
ma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nei maddesine göre 6u-
nuîduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

13 

ve Plân Karma Komisyonu raporu müna
sebetiyle 648 

Şüntaal ÇoMîDpu (Ctaiziatnlt&p) - Manisa. 
Milletvekili Mustafa Ok ve 30 arkadaşı
nın, tarım ürünlerinde uyguladığı taban 
fiyat politikası nedeniyle Anayasanın 89 
ncu maddesi uyarınca Ticaret Bakanı Na-
im Talû hakkında (Jensorıı açılmasına da
ir önergesi münasebetiyle. 386 
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Sayfa 
Wm TMtötâmagkL ity&rfaû) - Çapa 

Yüksek Öğretmen Okulunun Arnavut-
iköy'e taşınması konusunda gündem dışı 
demeci. 9 

MtHaa Doğala (Kattis) - üçüncü Beş 
Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . 1962 tarihlî ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet .Senatosunca kabul 
edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Pân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle. 585 

BÜffleMt EoevSt (ZaMgüHdıak) - Üçüncü 
Be§ Yı'lhk (1973-1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 .. 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı 
ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Plân Karma Ko
misyonu raporu münasebetiyle. 564 

Me&ult Erfee {Tafram EalkaJmı V*Wi 8&y 
VİBsyi ve Tdkinloffioji Batana) (Kültalhya.) '• 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 
iülubaihşi'nin, haşhaş ekimi konusunda 
vermiş olduğu kanun teklifi üzerinde gün
dem dışı demecine cevabı. 26 

ı— Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun haşhaş ekimi konusunda 
gündem dışı demecine cevabı, 4 

— 3 Ekini 1972 günkü Birleşimde Ha
tay Milletvekili M. Sait Keşan'ın Sümer-

HaflsÜa Gölkçe (Mailafeya.) - 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun M-
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasaınsı münasebetiyle. 39 

Sayfa 
Şövihet Doğası (Kayseri) - Üçüncü Beş 

Yıllık- (1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Kar
ıma Komisyonu raporu münasebetiyle. 561 

Ahnflett Duraflooğhı (SStvas) • 1412 sayılı 
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle. 37 

Tjankın pamuk alımları hakkındaki gündemi 
dışı d-eme-eine cevabı. 177 

Nuıri Ertoğam (ttftaffllbull) - Emlâk Yer
gisi ve tatbikatı hakkında gündem dışı 
demeci. 5 

Hurt Brtğtainı (fcrtamlbull) - Üçüncü Beş 
Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakan/lık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Pân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle, 589,674 

İnham Ensoy (KtüttıaSbyu) - Eski Eserler 
kanunu tasalısı ile Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey'İn, Türkiye müzelerinden 
eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş. 
seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında da kanun teklifi münasebetiyle, 203,204, 

B10 

— Malatya sigara fabrikasının duru
mu ile ilgili gündem dışı demeci. 330 

BaBan ADI Giüdain (Anftalfeyta.) • Pamuk 
taban fiyatlarına dair gündem dışı demeci. 13 
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Sayfa 

Jtalzfl Güleç (Ajdtal&) - Pamuk taban 

fiyatları hakkında gündem dışı demeci. 15 

Hjalmldi Haimatmıeırogüfıı (Afyoaı KatnaJhiİH 
öaır) - Eski Eserler kanunu tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'İn, 
'Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıka-
<rnnlara bir seneden beş seneye kadar ha
pis cezası verilmesi hakkında da kanun 
teklifi münasebetiyle. 203,211 

— Üeüneü Beş Yıllık (1973-1977) Kalkın
ma'Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nei maddesine göre su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 

M. Kıtbüîây îâmeır (Konya) - 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve hu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı münascıbetiyle. 345 

>— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Os
man Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 
sayılı JSosyal Sigortalar Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Amasya Milletvekili SaJih Ayıgün 
ile izmir Milletvekili Burhanettin.Asu-

t'hsatti BaJbtaklajyı (Komya,) - Eski Eser
ler kanunu tasarısı ile Burdur Milletvekili 
Mehmet Ötfbcy'in, .Türkiye (müzelerinden 
eşyayı dışarıya çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar -hapis cezası verilmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 200 

— Üçüncü Beş Yıllık (1972-1977) Kalkın
ma Plânının 16 .' 10 . 1962 tarihli ve 77 
«ayılı Kanunun 1 nei maddesine güre su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato-

Sayfa 
Atomale* OHimer (Zongtıflldaik) - Zongul

dak kömür havzasındaki işçilerle ilgili so
runlar hakkında gündem dışı demeci. 253 

Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi • 
ve Plân Karma Komisyonu raporu müna
sebetiyle. 679 

Haçsmaötffin HamağaBi (ESl&mğ) - Türk 
kamu oyunu yakından ilgilendiren bâzı 
konular hakkında gündem dışı demeci. 91 

AUnmat Safap H£$etıfimftz {Antertu) * 
Faaliyetleri durdurulan memur sendikailla-
n ve birilikleri Kanunu hakkında gündemi 
dışı demeci. 108 

tay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 neü madde
sinin (D) bendinin değiştirilmesine ve hu 
kanuna üç geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifleri münasebetiyle. 352 

HHUmB îşgüaaır (ISStoap) - Üçüncü Beş 
Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . 1962 tarifeli ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nei maddesine göre sunulduğuna 
dair Bas/bakanlık tezkeı<esi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle. 557 

şunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Plân Karma Komisyonu raporu müna
sebetiyle. 5*97 

Mustafa Kaptanı (MaftaRŞya.) -1412 sayılı 
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle. 44 

Ekriam. KanggaJt (öivtais) - Sivas çiftçisi-
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Sayfa 
ndri~ tohumluk, gübre ve ziraî kredi sorunu 
hakkında gündem dışı demeci. 12 

— Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal 
Palaoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya 
muhtaç çocuklar malûller, ve yaşlılar ko
nusunda gerçekleri ve alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek için Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi münase
betiyle. 266 

— Üçüncü Beş Yıllık (19724977) Kalkın-
ma' Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
«ayılı Kanunun 1 nei maddesine göre su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Plân Karma Komisyonu raporu müna
sebetiyle. 621 

Ctaıyaiaeitfciltt Klamaida (Eraurnm) - Genel 
af konusunda gündem dışı demeci. 326 

Bahri Kajmlke<p! (Urtfa) - Üçüncü Beş, 
Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . 1962 tantali ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nei maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Pân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle. 646 

tifiym Klaır&öz (TaJntaı Saikama) (O. Bb-> 
Maltam Muğla %*elBİi') - Bitlis Milletvekili 
Mümtaz Akışık'ıaı, Bitlis'teki Arıcılık Ens
titüsüne dair gündem dışı demecine ce-
vaibı. 330 

Salbrî Ketsfe&ı (Kasttetoıtotalu) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antal
ya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6881 sayılı Onman Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle. 148 ] 

Doğam. Klttapdfc (Berrilefc Batanı) (Sam- \ 
tfUM) - Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp 

Sayfa 
Hiçerimez'in, faaliyetleri durdurulan me
mur sendikaları ve birlikleri Kanunu hak
kında gündem dışı demecine cevabı. 110 

•— Ankara Milletvekili Yusuf Ziya 
Yağeı'nın, Ticaret Bakanı Naim Talû'nun 
tutumu ve sarf ettiği sözlerle ilgili -konuş
masına cevabı. J17 

— Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal 
Palaoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya 
muhtaç çocuklar malûller, ve yaşlılar ko
kusunda gerçekleri ve alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek için Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi .münase
betiyle. 268 

Nmlni Ko4aiB t̂HoigHa (Eaarji vıe TafblÜ 
K%ma)klar Eajkattu) (Mülga») - Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güner'in, Zoonguldak 
kömür havzasmdaki işçilerle ilgili sorun
lar hakkında gündem dışı demecine cevabı, 254 

Ttefvflfc Karaflitfaaı (BBIVBS) - 1412 sayılı 
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle. 337,340,-343 

ltaft Kubat (Içrçtetri Bafcatan) - Bu
günkü Hürriyet Gazetesinde çıkan afyon 
kaçakçılığı ile ilgili habere dair gündem 
dışı demeci. 252 

Zefbtetöjytaı Kürşaît (Matria )̂ - Eski Eser
ler kanunu tasarısı ile Burdur Milletvekili 
Mehmet öz'bey'in, Türkiye müzelerinden 
eşyayı dışarıya çıkaranlara bir seneden 
ibeş seneye kadar hapis cezası verilmesi 
hakkında ikamın tekflifi (münasdbertiijile. 209 

— Ü§üncu Beş Yıll& (1970-19717). Rstikm-
ma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair 

| Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
j ve Plân Karma Komisyonu raporu müna

sebetiyle. 539 
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M 
Sayfa 

jFtetrSd Mefeıı (Başbafem) (0. Senûjbosn 
Vian ÜyBIffl) - Afyon Karahisar Milletvekili 
(Süleyman Mutlu'nun, yazılı soruların ce-
vaplandırılmanıası konusunda gündem dı
şı demecine cevabı. 331 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
son aylardaki öğretmen huzursuzluğu ko
nusunda gündem dıgı demecine cevabı. 137 

— ÜgümeüBeşYiMîk (19734977) Katem-
tna Plânının 16 , 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 ncî maddesine göre su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kalbul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Plân Karma Komisyonu raporu müna-
sehetiyle, 421 

İVtelhlbi M^huir (AjmJateya) - Amasya İli
nin 3 ncü Beş Yıllık Plân yönünden bâzı 
sorunları hakkında gündem dışı demeci. 256 

— İlkokul öğretmenleri ile idarecilerin 
maddî yönden uğradıkları mağduriyetleri 
hakkında gündem dışı denn-oci. 7 

âüBeiytmiahı MuittLU (Afyon EadlaMiaatr) -
Haşhaş ekimi konusunda gündem dışı de
meci. 4 

.Mlavfllült Ocialkgiiopı (NÜğicfc) - Köylu-
tmüzün Maliyeye ve Ziraat Bankasına olan 
iborçları ile son kuraklık konularında gün
dem dışı demeci. 95 

— ÜçüncüBeş Yıllık (1973-1977) Kalkın- • 
ma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Plân Karma Komisyonu raporu müna
sebetiyle. 694 

Orfkapc Oğuz (EBİkügtetıüır) - Üçüncü Beş 
Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 

— Üçüncü Beş Yıllık (1973-1977) Kalkın
ma Plânının 16 . 10 . 19*62 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nei maddesine göre su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Plân Karma Komisyonu raporu müna
sebetiyle. 552 

— Yazılı sorunların oevaplandırıima-
•ması konusunda gündem dışı demeci, 331 

Balla MJuJcJefflteüğ-lu (K<onya) - Kara
man - Ermenek - Mut yolu hakkında gün
dem dışı demeci. 105 

Zçraı Miezziaiüğflu (MaOlijy* Balktajuı) -
Parlamenterlerin emekliliği ile ilgili teklif 
[münasebetiyle yaptığı açıklamanın yanlış 
akse tt irildiğin e dair gündem dışı demeci, 366 

ISalftfk Tekfin MüfâSüogfa (ZöngulcBaK) + 
Manisa Milletvekilli Mustafa Ok ve 30 ar
kadaşının, tarım ürünlerinde uyguladığı 
taban fiyat politikası nedeniyle Anayasa
nın 89 ncu mıaddesi uyarınca Ticaret Ba
kanı Naim Ta-lû hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi, münasebetiyle. 354 

ıdaiı* Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Kar
ma Komisyonu raporu m mıasebetiylc. 476,676 

Mueteıfa Ok (Mamfaa) - Manisa Millet
vekili Mustafa Ok ve 30 arkadaşının, ta
rım ürünlerinde uyguladığı taban fiyat 
politikası nedeniyle Anayasanın 8& ncu 
maddesi uyarınca Ticaret Bakanı Naim 
Talû hakkında Gensoru açılmasına dair 
Önergesi münasebetiyle (11/23) 370 

Hfflmî Okçu (MaJnÜ3&) - 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka-
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Sayfa 
nuıı tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle. 45 

MJefomielt NdUffl Oblt&y (3iM) - Üçüncü 
Beş Yıllı'k (3973 - 1977) Kalkınma Plânı
nın 10.10.1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunim 
1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı 
ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Plân Karma Ko
misyonu raporu münasebetiyle. 456 

Oaivalt Oîityafjmiz (îçeS1) - Üçüncü Beş 
Yıllık .(1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanı!ık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet »Senatosunca kabul 
edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle. 547 

HüjdTaıi Ör&l (DffiinlMi) - üçüncü Beş 
Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . ,1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu-

Kleimal önıdıer <lamir) - Üçüncü Beş 
Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma. Plânmın 
16 . 16 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine giiı-c sunulduğuna 
•dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Se
natosu Başjkanlığı tezkeresi ve Plân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle 382 

MuBtaifa VwM öuöaJl (Sajkajrya) . Ma
nisa Miletvekili Mustafa Ok ve 30 arka
daşının, tarım ürünlerinde uyguladığı ta
ban fiyat politikası nedeniyle Anayasanın 
89 ncu madd«si uyarınca Ticaret Bakanı 
Naim Talû hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle. 382 

— Salbaihaittin <ö4belk (MMî EğiiltÜim Balka
nı) - İstanbul Milletvekili İlhan Darendeli-
oğlu'nun, Çapa Yüksek Öğretmen Okulu
nun ArnavutkÖy'e taşınması 'konusunda 
gündem dışı demecine cevabı. 10 

Turtnatfi Öagüner (İçel) - 6831 sayılı 

Sayfa 
nuıı 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul : 
edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Se
natosu Başfkaıılığı tezkeresi ve Plân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle. 659 

SeMad Orfcunt (feıtlanbnl) - Manisa Mil
letvekili Mustafa Ok ve 30 arkadaşının, 
tarım ürünlerinde uyguladığı taban fiyat 
politikası nedeniyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Ticaret Bakanı Nainı 
Talû hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 393 

—.Üçüncü Beş Yıllık (1973-1977) Kalkın
ma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı İle Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Plân Karma Komisyonu raporu müna
sebetiyle. 464 

Orman Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arakadaşı-
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 149 

— 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bası maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 186, 190 

— Türkiye demoknasisînin geleceği 
konusunda gündem dışı demeci 97 

Muba4dter öabeflrin (tBayındurihk Ba
kam) (O. Senatoteu Adana üyasi) - Konya 
Milletvekili Baha Müdderisoğlu'nun, Ka
raman, Ermenek - Mut yolu hakkında 
ıgündem dışı demecine cevabı 105 

ÎMfcret öveıt (Sinop) - Çeltik müstah
sillerinin sorunları ve trol ile balık avcı
lığı konularında gündem dışı demeci 178 

Ö 
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Sayfa 
Emin. Patett (Ankara,) - Manisa Mil

letvekili Mustafa Ok ve 30 arkadaşının, 
tarım ürünlerinde uyguladığı taban fiyat 
politikası nedeniyle Anayasanın 89 neu 

Sayfa 
maddesi uyarında Ticaret Bakanı Naim 

Talû hakkında Gensoru açılmasına dair 

önergesi .münasebetiyle 399 

M. Sait Re$a (Hatay) - Sümcrbankm pamuk alımları konusunda gündem dışı 
demeci 134 

iSafaahaJtttin Savcı (Diyarbakır) - Pa
muk taban fiytları konusnnda gündem dışı 
demeci 

Mefctmet HSeydSbıeyoğllu (Kastamonu) -
Üçüncü Beş Yıllık (1073 - 1977) Kalkın
ma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 

S 

90 

sayılı Kanunun 1 nci maddesine gere su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosun
ca kabul edilen değiştirgelere dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Plân Karma Komisyonu raporu münase
betiyle 639 

Katana Şalbimoğln (Manisa) - Kurul
muş bulunan Meclis Araştırma Komisyo
nunun çaİKjmalariyle ilgili olarak pamuk 
konusunda gündem dışı demeci 

Ahmet Şenler (Trafcaon) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin de-

27 

getirilmesi ve bu kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun, tasarısı ve Antal
ya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 145 

Vadini Talû (Ticanelt Balkanı) - Antal
ya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'm pamuk 
taban fiyatlarına dair gündem dışı deme
cine cevabı 13 

— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Saıvcı'nm, pamuk taban fiyatları, 

— Mğde Millfttve'kiK Mevflüt Ocaikeıoğ-
lu'nun, köylümüzün Maliyeye ve Ziraat 
Ban'fcasına olan borçları ile son kuraklık 
konularında, 

— Manisa, Milletvekili Veli Baknrlı*nım, 
pamuk üreföici&inân durumu ve Hüküme
tin uyguladığı politika hakkındaki gündem 
dış,ı demeçlerine cevabı 103 

— Manisa Milletvekili Kâmil ğahiııoğ-
lu'nun, kurulmuş bulunan Meclis Araş
tırma Komisyonunun çahşmalanylle ilgili 
olarak pamuk konusunda gündem dışı de
mecine cevabı 

— Manisa Milletvefcili Mustafa Ok ve 
30 arkadaşının, taran ürünlerinde uygula
dığı tabam fiyat politikası nedeniyle Ana
yasanın 89 neu maddesi uyarınca Ticaret 
Bakanı Naiim Talû hakkında Gensoru aeıl-
nıasına dair önergesi münasebetiyle 

Neşet Tanrıdağ (Yozgat) — Emekli 
Sandığı Kanununa bir efe madde eklenme
si konusımdaîd kanum teklifinin basın v§ 

29 

404 
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Sayfa 
kamuoyunda yanlış ijefair gidildiğine dair 
gündem-dışı demeci 322 

Hasan Tosyalı (Kastamonu) -f- Bu yıl 
fcöylero jimaıın kadrosaınun hiç v$riGta!Pm% 
olması ûconwwnxia, gnndıffla dm demmİ 259 

— Üçüncü Be$ Yıllık (1973 - 1977) 
Kalkınıa Plâmınan 16 . 10 . 1902 tarakü w 
77 »ayılı Kanjuımm 1 net maddesine göre su
nulduğuna dair Bagbakanhk teakeFest ve 
Kalkınma Plânı üa öumhumyet Senatosun-
ca kabul edilen dJegiştilPgteJeire dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve 
Plân Karma KomiisyoaiiU raporu münase
betiyle 537, 701 

— Adİl Tartan (Uşak) — Eski eserler 
Kanımu 'tasarım ite Burdur Milletvekilli 
Mehmet öabey'in, Türkiye müzelerinden 
eşyayı dıgarı çıkaranlara bir seneden beg 
seneye kadar hapis cezası verilmesi hak-
kundada 'kaman teklifi münâsebetiyle 194 

— öğretmen ve nyeınurlaFin "bâzı so1-
runlarına d&ir gündem dıgı demeci 390 

Mehmet Turgut (Bursa) — Üçün
cü Beş Yılılıik (1973 -1977) Kalkınma Plâ-

Sayfa 
nmın 16 . 10 . 1&72 tarihli ve 77 sayılı Ka
nunun 1 !iai niaddestine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi v« Kalkınana 
Plâm ile Cumhuriyet Senatosunca kabul 
«Utan diöğûjitirıgekrfe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Karma 
Komisyonu raporu münfl^ebelaytc 433 

Hasan Türkay (İstanbul) — Asgarî 
ücretlerin yeniden tespiti konusunda gün
dem dı&ı demeci 367 

— Kayser^ Müüetveküi Enver Turgut 
ve 13 arkadaşı 'ite Ankara MffletMekİlİL Os
man Soğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 
«aydı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı* 
maddeler Kskkaımtesâale dair kamın t'eküifle-
leri ve Amasya Milletvekili Sa}ih Aygün iîe 
îzmJr M#l(0fcvttkfi Burhanelftiın Asaljay'ın, 
506 sayılı Katounun 73 ncü maddeşiniııı (D) 
bendimin değ%Uriimej}ifn-a ve bu kanuna üç 
geçîeî madde ieklcmmesine dair 'kanun tek
lifleri münasebetiyle 352 

Fuat TÜrkoğJu (Vftft) — Van'da cere
yan eden, pautûtanea harekieiÜerıe daitr gün-
'dem dışı demeci. 107 

u 
ASI Kaan ühıbahşi '(Afyon Karam

sar) — Haşhaş ekümi konusunda vermiş ol
duğu kanun teklifi üzerinde gündem dışı 
demeci 24 

AH Rıza Usuaer (Çalışma Bakanı) 
(Trabson) — latentbııl MnletvekÜIi Hasan 
Türücay'ın asgarî ücretlerin yenMen tespih 
ti konusunda gündem dışı demecaine ceva
bı 367 

—' KayaerJ Mfiiletvekitil Enver Turgut 
ve 13 arkadaşı ile Ankara MüetveMH Os
man Soğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 

sayılı 'Sosyal Sigortalan? Kanununa bâzı 
maddeler 'öktenuıscsıîne dair< kanun' teMifte-
lerf ve Amasya MUJâtvekili Salih Aygün ile 
İzmir MSiBertaraMli 'Burhanöttin AsutayVn, 
506 sayıîiı Kanıunun 73 ncü maddes5njin (D) 
•bendinin değ^tîrilınesine ve bu kanuna üç 
geçM madde leMeranesine dair kanun tek
lifleri münasebetiyle 356 

Bahattin Uzunoğlu (Samsun) — Par-
lâmentıerlerin emekliliği konusunda gün-
dam dışı demeci 326 

Beşit Ülker (İstanbul) — 6831 sayılı 
Orman Kantmunun bâzı maddelerinin dft-
ğiştirüLmesî ve bu 'kamuma bîr ek madde ek
lenmesine dair 'kanun tasarısı ve Antalya 
MMletveMK ihsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici "bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi <mü-
nasıetbetâyle 150 

— 1412 sayılı Ceza Mahkemeleri Usulü 
Kamınutnım bâzı maddeterinim, değiştiril
mesinle ve ;bu kanuna bâzı maddeler ekten-
nres&nte dair 'kanım tasarısı münasebetiyle 52 
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Sayfa 
— Eski Eserler 'kamum tasamı ite 

Buldur Milletvekili Mehmet özbey'in Tür
kiye müzelerinden -eşyayı -dışarı çıkaranla-
ra bir -soneden beş aeneye kadar hapfe ee-
aası verilmıesi hakkındaki 'kanun teklifi 
.münasebetiyle 196, 202, 347 

— Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 
Ealkırta Plânının 16 . 10 . 1962 -tarifhlâı ve 
77 sayılı Kanumun 1 nei maddesine göre su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plân» ile Cumhuriyet Senatosun
ca kabul -edilen değiştirgelere dair Cum-

Yuauf Ziya Yağa (Ankara) — 1412 sa
yılı -Ceza Maihkemeleri Usulü Kanunun bâzı 
midelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na 'bâzı m'add^ler eklenmesine dair kanun 
tasamı münasebetiyle 61 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
PaülaoğlU ile Ekrem Kangal'ın Ittorunmaya 
muhtaç çocuklar, malûller ve yaşlılar ko
nusunda gerçekleri ve alınması gerekü! ted
birleri Uespüt etmlek ieüı Anayasanın 98 nci 
maddesi] uyarınea bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi münasebetSytlJo 269 

— Ticaret Bakanı Naim Talû'oun tutu-
"mu ve saırf ^ettiği sözlerle Siğili konuşması 113 

Âdil Ya§a (Süi£rt) - Üçüncü Beş Yıl
lık {'1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Ka
nunun 1 nei maddesin* göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tez&eresi ve Kalkın
ma Plâna ile Cumhuriyet Senatosunca 
ka/bul «dilen değiştirgelere dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezlkeresi ve 
Plân Karma Komisyonu rapora münase
betiyle ' 592 

Çeltün tüarn (tçel) - Sen aylardaki 
öğretmen huzursuzluğu konusunda .gün
dem dı§ı demeci 135 

• . . . > . . . 

Sayfa 
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Plân Karma K-emfayoaıu raporu münase-
%fe 581, 618 

Ali Nalri ttaer (İzmir) — Üçüncü Beş 
Yılhık (1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
16 . 10 . 1962 teriflıli ve 77 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre sunulduğuma dair 
Ba^bakanîlk tezkeresi ve Kalkurmıa Plânı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edfflien de
ğiştirgelere dair Cumhuri/vet Senatosu Baş
kanlığı tıezUaeresi ve Plân Karma Komüsyo-
>nu raporu münasîeibetiyle 533 

— (üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 1 nei maddesine göre sunuHduğu1-
na dair Başbakanlık teskeresi ve Kalkın
ma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca 
kalbul edilen değiştirgelere dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Plân Karma Komisyonu rapora münase-
ibetiylo 686 

Öeagi^hm Yorulmaız (Autkı&m) • 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usu'lü Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler elcleınmesfoıe 
dair. kanun taasnsı münasebetiyle 339 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Os
man Sıoğuikpmar ve 30 arkadaşının, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Amasya Milletvekili Sallı Ay-
gün ile İzmir Milletvekilli Buriıanettin 
Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 neü 
maddesinin (D) bendinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna üç geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve Plân komisyonlarından steçilen l l 'er 
üyeden kurulu 64 Numaralı Greçiei Ko-
•müByıon raporu münasebetiyle 354 
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