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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Devlet Babanı İsmail Arar'm dönüşüne 
kadttr Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı 
ilhan öztrak'm vekilik etaıesüfte dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. 
.(3/949) 20 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, dönü
şüne kadar, Başbakan Ferid MelenJin ve
killik etmesinin uygun bulunduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı teskeresi (3/965) 434 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri 
Kodamanoğlu'na, dönüğüne kadar, Devlet 
Bakanı İsmail Arar'm vekillik etmesinin, 
uygun bulunduğuna dair Cumhurba^faaııh-
ğı teskeresi (3/966> 434 

— Vazife il* yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Mehmet îzmen'e 
dönüğüne kadar, Adalet Bakanı Fehmi Al
paslan'ın vekillik etmesinin uygun bulun
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/967) 434 

— Vazife ile yurt dışına gideeek olan 
(Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'e, 

ÇEŞİTLİ 

•— Genel Kurul çalışmalarına 13 Ka
sım 1972 Pazartesi gününe kadar ara ve
rilmesine dair Başlbakankğııı sunuşu 16 

— İçtüzüğü görüşmek bakımından 
Anayasa Komisyonunun; A. P/den (11), 
O. H. P.'den (6), D. P.'den (2), M. G. R-
den (1) ve C. P.'den (1) üye olmak üaere 
ceman (21) üyeden kurulmasına dair Baş
kanlığın sunuşu. 16 

Sayfa 
Ulaştırma Balkanı Rıfkı Danışman'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/9ö9) 280 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Naim Talû'ya, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nın 
vekillik etmesinin uygun bulunduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/968) 434 

— Vazife ile yurt dışına giden Çalışma 
Bakanı Ali Rıza Uızuner'e, dönüşüne ka
dar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/956) 167 

— Vazife ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplıya, Gümrük ve Te
kel Bakanı Haydar Özalp'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/958) 280 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Halûk Bayülken'e Başbakan 
Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/963) 368 

İŞLER 

— Şili Senatosu ve Millî Kongresi baş
kanlarının davetine, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinden kurulu bir heyetin 
icabet etmesine dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Müşterek Başkanlık Di
vanı Kararı. 168 ' 

— Vâki davet üzerine Şili'yi ziyaret 
edecek Parlâmento Heyeti için grupların 
gösterdikleri aday listesi, 434 
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DEMEÇLER 

Sayfa 
— 3 ncü toplantı yılı içinde Genel Ku

rulun çalışmaları hakkında Başkanlığın 
açıklaması. 

Sayfa 
14 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ 

— Manisa Milletvekilli Muammer Er-
ten'in, lturu üzüm üreticilerinin hakları
nın korunması ve aşırı fiyat farkının üre
ticiye iadesi yolunda gerekli tedbirleri tes

pit etmek auıacıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/53) 31 

KANUNLAR 

No. Cilt 
657 — Umumi Hıfzısıhha Kanununun 

282 nei maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna 2 ek madde ek
lenmesine dair kanun. 

Sayfa 

1628 — Osmanoğlu 1936 doğumlu 
met şen hakkında af kanunu 

Ah 

1 
6 
27 

17 
26 

404 
163 
35: 
37 

205 
52 

382:383 
1629 — 151 sayılı Kanunun ek ikinci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun. .. 26 3 

20 382 
671:673 

1630 — Dernekler Kanunu. 20 471 
23 683 
25 33: 

47, 86:112 121:170 186:2Ö6 235:258 275:318 
$46:369 386, 429, 430:431 437,485, 486:488 

495,538,540:541557,606, 608:611 
26 775 
29 40 
140:155 

1651 — Gelir Vergisi Kanununu değişti
ren 2Ö2 sayılı Kanunun değişik 

No. Cilt Sayfa 
ıgeçiei 4 ncü maddesinin tadili hak
kında Kanun. 22 798 

26 191 
734:739, 767,77^:771 783, 815, 816:817824, 
862,863:864 871, 907, 910:911 916, 949, 952: 

953 
27 32, 

65, 69:70 142:143, 152, 155:156, 176, 206, 
£22 £25, 

1632 — Jandarma Genel Komutanlığı
mın yeniden teşkilâtlanması, modern 
silâh, araç ve gereçlerîe donatılma
sı amacıyle içişleri Bakanlığı Jan
darma Genel Komutanlığına gele
cek yıMara geçici yüklenmelere gi
rişme yetkisi verilmesi hakkında 
Kanun. 26 51 
721, 729:734 ,767, 768:769 783, 815, 818:819 
824, 862, 865:866 871, 907, 908:909 916, 949, 

950*51 31, 65, 67:68 176, 206, 218:221 
,27 

1633 — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
'Topluluğu arasında geçici anlaşm-a 
hükümleri uyarınca, bu anlaşmanın 
kapsamına giren maddelerin güm
rük vergilerinde, anlaşmada yer 
alan esas ve oranlar çerçevesinde 



No. Cilt Sayfa 
yapılan indirimlerin onaylanması 

hakkında Kanun. 19 186 
24 823 
27 29: 

01,65:66„73:74 143,152, 159 d«0 176,206: 
i2O7,23)0:233 

1634 — Uçakların Kanundışı yollarla 
•ele geçirilmesinin önlenmesine da
ir 16 Aralık 1970 tarihli La Haye 
közleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında Kanun.24 150 

27 31, 
26 535 

166,77:78 143, 152, 163:164 176:177, 207, 
238:241 

1635 — Tek işçinin taşıyabileceği yü
kün en çok ağırlığı hakkında 127 
sayılı Milletlerarası Çalışma Söyleş
mesinin uygun bulunduğuna dair 
Kanun. * 23 334 

26 535 
27 30: 

31, 66,75:76 143,152,161:162 176, 207, 
238:241 

. Sayfa 
— Maliye Baltanı Ziya Müezzinoğlu-

nun, 1/721 numarada kayıtlı 7 . 2 . 1969 
tarih ve 822 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına dair kanun tasa-

— Adıyaman Milletvekili Zeki Adı
yaman'ın, Çalışma Komisyonundan istifa 
ettiğine dair önergesi (4/334) 281 

— Aydın MiMetvekili Kemal Ziya 
öztürk'ün Ege ve Antalya bölgeleindeki 
pamuk üreticilerinin T, C. Ziraat Bankası 
ve tarım kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlemdirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin kurulacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi. 
4/340) 371 

— Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yıl-
maz'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 

No. Cilt Sayfa 
1636 — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 27 319 

29 253: 
254:254,288 742, 393, 394:397 

1637 — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 26 915 

29 254, 
1289:290,353,392:393,398:401 

1638 ^- Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde deği
şildik yapılması hakkında Kanun, 29 254, 

290:292 353,393,402:405 
1639 — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

;{A/1) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 27 170 

29 254, 
292 353,392,406:409 

1640 — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
•cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun. 27 85 

29 254 
372:374, 393, 410:411 435, 465, 466:469 

Sayfa 
rısının, evvelce kurulmuş bulunan 59 
numaralı Geçici Komisyona havale edil
mesine (1/721, 4/328) 139 

ve görevleri hakkındaki 633 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin, geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/646, 4/341) 368 

— Bâzı saym üyelerin, seçilmiş bulun
dukları komisyonlardan istifa ettiklerine 
dair önergeleri. 137 

— Bolu Milletvekili Halil ibrahim Cop' 
un, Orman Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi. (4/333) 281 

KOMİSYON KURULMASI VEYA 
HAVALELER 

. ÖNERGELER 
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Sayfa 
— Bursa Milletvekili Nail Atlınım, 

Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa et
tiğine dair önergesi, (4/323) . 118 

— Çalışma Bakam Ali Rıza Uzuner' 
in, Tarım ve Orman İş kanunu 'tasarısının 
kurulacak geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (1/728, 4/337) 372 

•— Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğİ-
li'nin, iSanayi ve Teknoloji ve Adalet 
komisyonlarından istifa ettiğine dair öner
gesi. 168 

— Gençlik ve Spor Bakanı Adnan 
Karaküçük'ün 10 , 8 . 1961 tarih ve 351 
sayılı Yüksek öğretim. Kredi ve Yurtlar 
•Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının, 
kurulacak bir geçici komisyonda görüşül
mesine dair önergesi '(İ/731, 4/339) 371 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, Hataylı Mehmet Sevilen Çavuşa 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanma
sı hakkındaki kanun teklifini geri aldığı
na dair önergesi (4/322) 30 

—> içel Milletvekili Turhan Özgü-
ner'in, Maliye Komisyonundan istifa etti
ğine dair önergesi (4/342) 368 

.— Kars Milletvekili Kemal Güven'in, 
Adalet ve Kamu iktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonundan istifa ettiğine da
ir önergesi, 168 

— Kars Milletvekili Turgut Artae'm, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ile tmar ve 
İskân komisyonlarından istifa ettiğine dair 
'önergesi. 168 

Adalet Koanteyomı raporları 
— Arşiv kanunu tasarısına dair 

(1/143) 416 

— Ku'mluca*nın Sanfcavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline ka
yıtlı Ali Rıza oğlu Teslitme'd«n doğma 
1 . 7 . 1947 doğumlu Mehmet Özcan'ııı 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresine dair (3/856) 432 

Sayfa 
— Konya Milletvekili Baha Müder-

risoğlu'nun, seçilmiş bulunduğu Sağlık 
Komisyonu Üyeliğinden istifa ettiğine dair 
.önergesi. (4/343) 435 

— Malatya Milletvekili ismet inö
nü'nün, milletvekilliğinden istifa ettiğine 
dair önergesi, 40 

•—• .Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğ-
lu'nun, istimlâk Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler ilâvesi hakkındaki kanun tasarısının 
kurulacak geçici bir komisyonda görüşül
mesi .hakkında önergesi (1/697, 4/336) 371 

— Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci' 
nin, ıSayıştay Komisyonundan istifa ettiği
ne dair önergesi. (4/335) â81 

— Sözleşmeli Siubay Kanunu tasa
rısının kurulacak bir geçici komisyonda 
görüşülmesine dair Millî Savunma Bakanı 
Vekili, Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın 
önergesi. (1/753, 4/345) 435 

— Tarım Bakanı llyas Karaöz'ün 
Yem kanunu tasarısının kurulacak geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önerge
si. (1/626,4/338) 372 

— Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nın, Tokat ilinde 1970 yılı içerisinde 
hububat, pancar, tütün, sebze, meyve ve 
kavaklık sulanmasında dönüm başına alı
nan paraya dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözilü sorusunun yazılı so
ruya çevrilmesine dair önergesi (6/233) 31 

— Zonguldak Milletvekili Fuat Ak'ın, 
Bayındırlık Komisyonundan istifa etti
ğine dair Önergesi (4/332) S81 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeotoglar 
Odası Kanunu teklifine dair (2/197) 416 

Anayasa Kcnmüsyonu raporu 

— Çorum Milletvekili A'bdurralnnan 
Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 
Muş Milletvekili Nermİn Neftçi, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Konya MîMetve-

RAPORLAR 
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Sayfa 

ikili M. Kulbİlay İmer ve Van Milletvekili 
Salih Yrldız'm, içtüzük teklifine dair 
(?/706) 254,435,418,477, • 

587,646 

Bütçe Kaıtmıa Komsyonu Raporları 

— 1972 yılı Bütçe Kanrununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
•kanun tasarısına dair (1/705) 254,351, 

372,410,435,465 
— Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kamın tasarısına dair 
(1/710) 254,290,353,402 

— Millet Meclisi idare Âmirleri M. 
(Salih Yıldız ve M. Yavuz Kurt'un, 1972 
yîlı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
ikanun teklifine dair (2/734) 254,289, 

353,398 

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1972 yılı Bütçe kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak-
-kmda kanun teklifine dair (2/742) 252, 

353,394 
— Mil'I et Meclisi idare Âmiri erinin, 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifine dair (2/738) 254,292 

Di|Sşleri KoanÜsyonu raporu 

— Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında 
anlaşmaya Türkiye Ommhuriyeti Hükü-
ımetnıin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısına dair (1/34) 416 

Euttrjj ve Tabiî EaynaMar Komfeyonu rapora 
— Nevşehir Milletvekili Esat Kırath-

ıoğIu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeotoglar 
Odası Kanunu teklifine dair (2/197) 416 

Gteçjci Komisyon raporları 

— 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
'maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun ta-

Sayfa 
sarısı ve Antalya Milletvekili thsan AtaÖv 
ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun. 
bâzı maddelerinim değiştirilmesine ve bir 
ek madde ile bir geçici •madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teş
kili ile Orman Köyleri Kalkındırma Koo
peratifleri kurulması hakkında kanun 
teklifi Anayasa, Adalet, Orman ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/583, 2/572, 2/515) 29,199,281 

— Dernekler kanun tasarısı hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Anayasa, tçişleııi Ve Ada
let komisyonlarından seçilen 5'er üyeden 
kurulu 70 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/606) 40,140 

— Eski eserler kanunu tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet Özhey'in, 
TürMye müzelerinden eşyayı dışarı çıka
ranlara bir seneden beş seneye kadar ha
pis cezası verilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden ku
rulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ra (1/85, 2/428) . 169 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Os
man Soğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Amasya Milletvekili Salih Aygün 
ile İzmir Milletvekili Burhaneıttin Asun-
tay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 neü madde
sinin (D) bendinin değişt irilmesi ne ve bu 
kanuna üç geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilen l l 'er üyeden ku
rulu 64 numaralı Geçici Komisyonu rapo
ru (2/597, 2/598, 2/726) 196,380 
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'Sayfa 
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 

ve 8 arkadaşının, 6594 sayılı Karadeniz 
Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir 
üniversite kurulması hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 8'er üyeden ku
rulu 90 No. lu Geçici Komisyon rapoTU 
(2/712) 29,196 

— 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 
kanun tasarısı ve 59 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/721) 586 

Gümrük ve TeflsefL Komâsyouu raporu 

— Gümrük ve Tekel Bakanlığının ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı 
Kanomun bâzı maddelerinde değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine, 2825 sayılı Kanunda değişiklik 
yapan 6851 ve 641Ö sayılı kanunların bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine, Gümrük 
Muhafaza ve muamele sınıfı memurları 
teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Teke] Ge
nel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4037 sayılı Kanunla, bu ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapan 
6939 sayılı Kanunun bâzı maddeleri ile 
bâzı kadrolarının kaldırılmasına dair ka
nun tasarısına dair (1/139) 416 

İçişleri Komisyonu Raporları 

— Arşiv kanunu tasarısına dair (1/143) 416 
— Cumhuriyetin ilânının 50 nei yıldö

nümünün kutlanması hakkında kanun ta
sarısına daîr (1/658) 254,292 

— Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun ta
sarısına dair (1/506) 416 

— Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-
kîboğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Em
niyet Teşkilât Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/723) 351,374 

— Malatya Milletvekili Ahmet Kara-
aslan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taş
ra Teşkilâtında çalışan memurlann maaş 

Sayfa 
•intibakı hakkındaki 627 sayılı kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/269) 416 

İmar v& İskân Komaıisyonu raporları 

— Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. 
C. Merkez Bankasında açılacak bir dep
rem fonu hesabında toplanmasına daîr 
9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna 
geçici ikinci madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/639) 416 

— 7116 sayılı tmar ve îskân Bakanlı
ğı Kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nuna bir madde eklenmesine dair karnın 
tasarısına dair (1/543) 416 

Maliye Komisyonu raporları 

— 261 sayılı Kanun gereğine© Hükü
metçe alman Kararın onaylanması hak
kında kanun tasarısına dair (1/145) 416 

— Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında 
anlatmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin katılmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı hakkında (1/34) 416 

jMallî Eğitim Komisyonu raporları 

— Atatürk Akademisi Kanunu tasarı
sına dair (1/540) 416 

— Cumhuriyetin ilânının 50 nci Yıl
dönümünün kutlanması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/658) 254,292 

— Hacettepe Üniversitesi Kurulması 
hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısına dair (1/689) 416 

Killi Savunma Komisyonu raporu 

— Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısına dair (1/307) 416 

Plân Kotnâsyomı raporları 

— 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alı
nacak tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasa
rısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez-



Sayfa 
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair (1/596) 416 

— Arşiv kanunu tasarısına dair (1/143) 416 
— Atatürk Akademisi Kanunu tasarı

sına dair (1/540) 416 
— Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına ya

pılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. 
G. Merkez Bankasında açılacak bir dep
rem fonu hesabında toplanmasına dair 
9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna 
geçici İMııci madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/639) 416 

— C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
•lay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memur
ları teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanım teklifine dair (2/65) 415 

— Cumhuriyetin ilânının 50 nci yrldö-
mimünün kutlanması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/658) 254,292 

— Devlet Arşivleri Gen^l Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun ta
sarısına dair (1/506) 416 

— Gümrük ve Tekel Bakanlığının ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinde değişildik ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler ek-
lenmesinej 2825 sayılı Kanunda değişiklik 
yapan 6851 ve 6410 sayıb kanunların bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, Gümrük 
Muhafaza ve muamele sınıfı memurları 
teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Ge
nel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4037 sayılı Kanunla, bu kanu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapan 
6939 sayılı Kanunun bâzı maddeleri ile 
bâzı kadrolarının kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/139) 1,16 

— Hacettepe Üniversitesi Kurulması 
hakkında 4 . 7 . 1067 tarih ve 892 sayılı 
Kanuna ek kanun tasansma dair (1/689) 416 

— 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/145) 417 

:— 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararın onanması hakkında 
•kanun tasansma dair (1/115) 416 

Sayfa 
— İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-

>a,y ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı tş ve İş
çi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/403) 416 

— Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-
kipoğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Em
niyet Teşkilât Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/723) 351,374 

— Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra 
Teşkilâtında çalışan memurlann maaş in
tibakı hakkındaki 627 sayılı Kanuna geçi
ci bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/269) 416 

— Milletlerarası Atam Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında 
anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin katılmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasansma dair (1/34) 416 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğîn ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar -
Odası Kanunu teklifine dair (2/197) 416 

— 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 
bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasansı hakkın
da (1/708) 351 

— 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
^ Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 

tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek 
geçici 5 nei maddenin değiştirilmesi hak
kında kanun tasansma dair (1/485) 416 

— iSeyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasansma dair (1/307) 416 

—Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
makkında kanun tasarısı ve Balıkesir 
Milletvekili A. İhsan Kininli ve 13 arkada
şının, Enternlik kanun teklifin* dair 
(2/189) 416 

— 7116 sayılı îmar ve İskân Bakanlı
ğı Kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nuna bir madde eklenmesine- dair kanun 
tasansma dair (1/543) 416 



Sayfa J 
— 27 . • 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı 
Kanunla değişik 137 nci maddesine Ek -
7 sayılı cetvelin değiştirilmesi haklımda 
kanun tasa,rasına dair (1/687) 416 

jSağblk ve Sosyal İYatfdıım. Komamı nmporu 
— Tabiplerin meslekî pratik tatbika

tı hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir 
Milletvekili A. Usan Kırmılı ve 13 arka
daşının Enternlik kanun teklifine dair 

(1/264, 2/189 416 

Tiıoatfelt Kkmitiayıoımı maıpomı 

— 26.1 sayılı Kanun gereğinee Hükü
metçe alınan Kararın onaylanması hak
kında kanun tasarısına dair (1/145) 417 

Sayım Uye&srîe sPgSÜ &§l&r 
Çökitoeler 

— Adıyaman Milletvekili Zeki Adı-
. yaman'ın, Çalışma Komisyonundan isti
fası (4/334) 281 

— Bâzı sayın üyelerin, seçilmiş bulun
dukları komisyonlardan istifası 137 

— Bolu Milletvekili Halil İbrahim 
Cop'un, Or.man Komisyonundan istifası 281 

— Bursa Milletvekili Nail Atlı'nm, 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifası 118 

— Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğıl-
li'nin, Sanayi ve Teknoloji ve Adalet ko
misyonlarından istifası 168 

— İçel Milletvekili Turhan Özgüner' 
in, Maliye Komisyonundan istifası 368 

— Kars Milletvekili Ke.nıa'1 Güven'in, 
Adalet ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karına Komisyonundan istifası 168 

— Kars Milletvekili Turgut Artanın, 
Enerji ve Taıbiî KaynaklaT ile İmar ve is
kân komisyonlarından istifası 168 

Sayfa 
— Konya Milletvekili Baha Müderris-

oğlu'nun, sekilmiş, bulunduğu Sağlık Ko
misyonu üyeliğinden istifası 435 

— Malatya Milletvekili İsmet İnönü' 
nün, milletvekilliğinden istifası 40 

— Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci' 
nitı, Sayıştay Komiayonundan istifası 281 

— Zonguldak Milletvekili Fuat Ak' 
in, Bayındırlık Komisyonundan istifası 281 
in, Bayındırlık Komisyonundan stifası 
C//332) 281 

lataler 
— Ankara Milletvekili Osman Bölük-

başı'ya izin verilm,esi. (3/951) 118 
— Antalya Milletvekili Hasan Afocalı-

oğlu'na izin verilmesi (3/957) 167 
— Burdur Milletvekili Ahmet Çiloğhı' 

na kin verilmesi (3/957) 167 
— Burdur Milletvekili A. Mukadder 

ÇiLoğlu'na izin verilmesi (3/951) 118 
— Çanakkale Milletvekili Kemal Bağ-

cnoğlu'na izin verilmesi (3/957) 167 
— Tokat Milletvekili 1 Hilmi Baleı' 

ya iain verilmesi (3/961) 118 
— Trabzon Milletvekili Mehmet Ali 

Oksal'a kin verilmesi (3/951) 118 

— Başkanlık Divanı seçimi. (Başjktan, 
Başkanvektlleri, İdareci üyeler kâtiplter) 2,3, 

8,15,16 
— Komisyonlara üye seçimi 21,29,32,51, 

122 

Yasaam Kİoltaıadtaadı&lajrı 

— Adana Milletvekili Faızıî Gülecin, 
yasama dokunulmazlığı (3/960) 280 

(3/969) 435 
(3/970) 434,435 
— Çankırı Milletvekili Arif Tosyalı' 

mu yasama dokunulmazlığı (3/954) 159 
—Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan'ın yasama dokunulmazlığı (3/955) 159 



SOBULAB VE OEVAPLAJII 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Sayfa 

Bâ balkaıntiıaiL 

— .İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Türk Basm Birliği Resmî İlânlar Şirketi
nin tasfiye durumuna dair (§f%37) 414 

— Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. 
'Erdal İnönü'nün, üniversite olaylanyle il
gisine dair (6/233) 12 

Enerji ve Tabii IKaıymateter BaÜîaınuUdjaaı 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat ilinde 1070 yılı içerisinde hufbu-
bat, pancar, tütün, selbze, meyve ve kavak
lık sulanmasında dtönüm başına alınan pa
raya dair (6/232) 31 

AıdaJlet Baflnammcteırı 

— Ankara Mâlletvetaili Cengizhan Yo-
rulhmz'm, Adalet Bakanlığına bağlı icra 
memura, başkâtip, zabıt kâtibi ve diğer 
personele yan ödeme yapılıp yapılmayaca
ğım dair soru önergesi ve Adalet Bakkam 
Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı (7/1189) 337 

— Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
CumUıuriyetnı 50 nei yıldönümünde bir ge
nel affın çıkarılıp çıkarılmayacağı hak
kında (7/1366) 28 

— içel Milletvekili Celâl Eangılı'nm, 
seçim sisteminin değiştirilmesi için çalış
malar yapılıp yapılmadığına dair soru 
Önergesi ve B-asjbakan adına Adalet Baka
nı Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı 
(7/1171) 315 

— İzmir Milletvekili Kemal önder'in, 
İzmir - Yeşilyurt Belediye Başkanının sa
bıkalı olduğu haıberinin doğru olup ol
madığına dair soru Önengesi ve Adalet 
Balkanı Fehmi Alpaslan'ın yaarh cevabı 
(7/1142) 227 

Sayfa 
MiDî Eptâm Rakamımdan 

— Sirıpop Milletvekili Hilmi îggübar'm, 
millî eğitim müdürleri ile İlköğretim mü
dürlerine iş riski zammının verilmesi hak
kında (6/236) 28 

Onman BatoaHMidam 

— Sinop Milletvekili HHmıi îşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Dev
let müesseselerine ve şahıslara tahsis yo-
luyle verilen sanayi odununun miktarı 
hakkında. (6/235) 28 

Tasma, IRatammaaırı 

— Afyon KaraMsar MilletîveMli Ham-
di Hamamcıoğlu'inun, haşhaş ekiminin ya-
saManmasıyle üreticiye ödeneeek tazmi
natlara dair (6/234) 12 

— Manisa Mnlletvekild Ertuğrul Ak
ra'nın, YeşüMsar ve Yağcılı köyleri ara
sımda dolaşmakta olan bir katilin yaka-
lammaıması nedenine dair soru önergesi ve 
lebleri Bakanı Ferit Kubat ile Adalet Ba-
ikanı Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevaplan 
(7/1147) 

Eâ baJkaflUdan 

— Ankara Milletvekili Cengiahan Yo-
rnlımaz'ın, Ankara il ve ilçeleıtmde yağ-
ımur ve selden zarar gören çiftçilere yar
dım yapılıp yapılmayacağına dair soru 
önergesi ve Başbakan Ferid Melenln ya
zılı eevabı (7/1187) 331 

— Ankara Milletvekili ürhatı Birgit'in, 
Ankara Üniversitesi Profesörlerinden Ha
lûk Ülmam'ııi; Profesörlük Kararnamesi
nin ne zaman yayımlanacağına dair 
(7/1356) 12 

— Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğluWı, Devlet avukatlarıma vekâlet üc
reti verilip vedîmeyeceğfoıe dair (7/1151) 239 

B) YAZILI SORVLAR VE CEVAPLARI 
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Sayfa 
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-

maz'ın, köylünün banka borçlarının uzun 
vadeli taksitlere bağlanması hakkında 
(7/1371) 28 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
nraz'ın, pamuk, buğday ve fındık fiyatla
rına dair (7/1179) 321 

— Erzurum Milletvekili Cevat ön-
der'in, Edirne'deki Selimiye Camii için 
İsparta'da yaptırıldığı iddia, «dilen halıla
ra dair (7/1379) 88 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
arsa ve bina spekülâsyonunu önlemek için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
(7/1231) 570 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh*nm, 
depremlerim ekonomik ve sosyal faciala
ra sebehol maması için ne gibi çalışmalar 
yapıldığıma dair (7/1227) 563 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tarım ürünlerimizin hammadde olarak 
ihracından doğan döviz kaybı miktarına 
dair (7/1222) 552 

— İçel Milletvekilli Celâl Kargıh'mn, 
Türk hekim ve teknik elemanlarının yurt 
dışına göç etmelerimi önlemek için tedbir 
alınıp alınmadığına dair (7/1164) 309 

— İzmir Milletvekili Kemal önder'in, 
İzmir Belediyesi ile Buca Belediyesi ara
sındaki ihtilâfa dair (7/1184) 328 

— Kocaeli Milletvekili Veh'bi En-
gizfo, «Çoban Sülü» adlı kitabın bâzı 
resmî bankalar tarafından satınalmıp alın
madığına dair (7/1132) 506 

— Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan'ra, hububat fiyatlarının 1970 alam 
dönemi seviyesinde dondurulma nedenine 
dair soru önergesi ve Başbakan adına Ti
caret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı. 
(7/1149) 235 

— Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan'ın ihtilâlci gruplara dahil yabancı 
memleketti erdeki Türjk vatandaş! arma 
dair soru önergesi ve Ba^ba'kan' F-erld 
Melen'in yazılı cevabı. (7/1150) 237 

— Maraş Milletvekili îbrahim öz-
türk'ün, irticai önlemek için alınaeak 
kanunî, idarî ve kültürel tedbirlere dair 

Sayfa 
soru önergesi ve Barbakan Feriid Me-
lenlin yazılı cevabı. (7/116) 310 

— Ordu Milletvekili Metmduh Ek-
şi'nin, HolaıMa'da yaşayan Türk va
ta nida şiarının güvenliğime dair soru öner
ge^ ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı 
Halûk Bayülken'in yazılı cevabı (7/1256) 577 

— Sakatya Milletvekili Barbaros 
Turgut BoHbope'nin, Başbakanlık Kanun
lar ve Kararlar Dairesinde münihal bu
lunan uzmanlık kadrolarına dair (7/1384) 474 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, fındık ve üzüm talban füy&tfla-
rının yükseltilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru önergesi ve Baş-
ibajkan ve 'kendi adına Ticareıt Bakanı 
Nadim Talû'nun yazıh cevabı. (7/1225) 560 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
m, Denİaeilük Bankasının kılavuzluk hiz
metlerine dair. (7/1369) 28 

— Tunceli Milletvekilli Hüseyin Yeni-
pınar'ım, Tnncelilde meydana gelen bâzı 
olaylara dair soru önergesi ve Başba
kan adıma İçişleri Bakanı Ferit Ku-
bat'ın yazı-Iı cevabı (7/1177) 319 

Bayındırlık Bakanmldah 

— Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Antalya - Abclurraluman köyü yo
lunun' asfaltlanmasına dair soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder 
özltekiıı'in yazılı cevabı. (7/1134) 221 

— Giresun- Milletvekili Mustafa Ke
mal Ç-iiIictaİẑ in, Giresun - Yavuzkemal - Şe-
binkarabıiısar ile Giresun - Dereli yolla
rının ne zaıman yapılacağına dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mukad
der öateikintfn yazılı cevabı. (7/1195) 338 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
1969 yılımdan bugüne kadar İçel iflinde 
yapılan yatırımlara dair soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı Mukadder özte-
kin'in yazılı cevabı. (7/1204) 514 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'mın, 
kuruluşundan bugüne 'kadar bakanlığınız 
bünyesinde çalışan nnemur .ve işçi mikta
rına dair soru önergesi ve Baymdırlı|k 
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Sayfa 
Bakanı Mukadder özteMn'kı yazılı ce
vabı. (7/1128) 206 

— İçel Milletvedüild Celâl Kargılı'nın, 
kuruluştuıdaın bugüne kadar bakanlığınız 
büfbçesine dair soru Önergesi ve Bayın
dırlık Bakam Mukadder özteten'in ya
zılı cevabı. (7/1129) 207 

— Zonguldak Milletvekili Abmeft Gü-
ner'im, ZonıgnlcTak ilinin Eflani d'lejesincle 
yapılması kararlaştırılan Meslejk Okuhı-
ınun inşa ihalesi, ne zaman yapılacağına 
dair. (7/1373) 88 

Çalışma Bakanımdan 

—Ankaar Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz'ın, yunt dışmda çalışan işçûl'cri-
m-izin Sinilerinin yurda getirilmesi ile 
Kırılkkale'de sosyal sigortalar hastanesi 
yapılmasına dair soru önergesi ve Ça
lışma Batkanı Ali Rıza TJzuner'in yazılı 
cevabı. (7/1188) 336 

— tçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
kuruluşundan bugün* kadar Bakanlığı
nız bütçesine dair soru önergesi ve Ça
lışma Bakanı Ali Rısa Uzuner'in yazılı 
cevabı. (7/1130) 210 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de 
'bakanlığınız bünyesinde çaQışan memur 
ve işçi miktarına daıir soru önergesi ve 
Çalışma Balkanı Ali Rısa Uzuner'in yazılı 
eevabı. (7/1110) 61 

— tçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
(Sosyal Sigortalar Kurumunun kurulu
şundan bugüne kadar sigortalı işçi mik
tarına dair somı önergesi ve Çalışma 
Batkanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı cevabı. 
(7/1111) 62 

— îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ıaı, 
yabancı ülkelerde çalışan Türk işçileri
nin ilk, orta ve lise öğrenim çağında bu
lunan çocuklarına dair. (7/1352) 12 

DevJat Balkanından 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1969 yılımdan bugüne kadar îçel ilinde 
yapılatn yatırmalara dair soru önergesi 

Sayfa 
ve Devlet Bakanı İsmail Arar'm, yazılı 
cevabı. (7/1214) 519 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topraksız ve az topraklı 
çiftçi ailelerine dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı ÎUıan Öztrak ile Tarım 
Ba;kanı tlyas Karaöz'ün yazılı cevapları 
(7/1199) 339 

— Mİnasa Milletvekilli Veli Balkır
lının, Manisa'nın, Sipâ] dağına konulan 
yansıtıcı cihazın TRT Genel Müdürlü
ğünce söktürüldüğüne dair. (7/1370) 28 

— Sakarya Milletvejkİ'Li Vedat Ön-
sal'm, nıtetmurların Pen&onttt Kamunu uy
gulamasından doğan 9 aylık maaş faıMa-
rma dair soru önergesi ve Barbakan 
adına Devlet Balkanı Zeyyat Baykara'mn 
yazılı cevabı. (7/115)) . 239 

— Sinop Milletvekili Hi'lımi İşgüzar' 
m, Sinop ilimin bâzı ilçelerine imam 
kadrolarının ne zaman verileceğine dair 
soru , önergesi ve Devlet BaJkanı İsmail 
Arar'm yazılı cevalbı. (7/1136) 222 

— Zoraguldak MflletvekâAi Ahmet Otü-
nerîn, Karadeniz Ereğliai Cemaller kö
yünde açılan Kur'aın kursuna dair. 
(7/1374) 88 

Dışişleri: Bdlcamnldaaı 

— Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
Yunanistan'da yaşayan Türklerin baskı 
altında bulunup bulunmadıklarına dair 
soru 'önergesi ve Dışişleri Bafcanvekili 
Başbakan Ferid Melen'in yazılı cevabı. . 
(7/1145) 230 

•— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrik
hanesine dair soru önergesi ve Başbakan 
ve kendi adına Dışişleri Bakanı Halûk 
Bayülken'in ya-zılı eevabı (7/1175) 318 

— tçel Milletvekili Çetin Yılınaz'ın, 
Kore savaşı zamanında hâlâ 200'e yakın 
Türk esirinin bulunduğu halberine dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Dışişleri 
Bakanı Halûk Bayülken'in yazılı cevabı 
(7/1141) 226 
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Sayfa 

— İstanbul Milletvekili İİhami San-
ear'm, 7/3434 «ayılı 'Kararnamenin, 1 - 4 
derece memuriyetler hakkındaki hükmü
nün, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki ıme-
murlara uygulannıamaısı nedenine dair 
soru önergesi ve Dışişleri -Bakan Vekili 
Barbakan Ferid Melen'in yazılı cevabı. 
(7/1143) 229 

— Sinop Milletvekili HÜmi İşgü-
zar'ın, Kıbrıs sorunu ile bu konuda Ame
rika Birleşik Devletlerinin oyalayıcı po
litikasına dair .soru önergesi ve Dışişleri 
Bakam Vekili Başbakan Ferid Melen Me 
Millî Savunma Bakanı 'Mehmet Izmen'in 
yazılı cevapları. -(7/114)6) 231 

Enerji ve Tafoii KayntaAcKar Bakanımdan 

— İçel Milletvekili ıCelâl Kargılı'nın, 
1969 yılından (bugüne kadar İçel ilin
de yapılana yatırımlara dair soru öner
gesi ve Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanı 
Nuri Kodamanoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1205) 514 

— Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
aova'nın, Tokat ilinde 1970 yılı içerisinde 
'hububat, pancar, tütün, sebze, meyve ve 
'kavaklık sulanmasında dönüm 'başına alı
nan paraya dair (fi/232) 31 

•Gençlik ve Spor Bakarandan 

— İçel Milletvekili Calâl Kargılının, 
1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde 
yapılan yatırımlara dair soru önergesi 
ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Kara-
küçük'ün yazılı cevabı (7/1208) 316 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar başkanlığınız 
bünyesinde çalışan onemur ve işçi mikta
rına dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor 
Ba'kanı Adnan Karaküçük'ün yazılı ce
vabı. (7/1107) 58 

— İçel Milletvekili (Celâl Kangılı'nın, 
kumlusundan bugüne kadar bakanlığınız 
'bütçesine dair soru Önergesi ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Adnan Karafcüçük'ün ya
zılı cevabı, (7/1106) 57 

Sayfa 
— Maraş Milletvekili İbrahim Öz-

türk'ün, Maraşsporun 3. lige alınmaması 
nedenine dair soru Önergesi ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün ya
zılı cevabı (7/1178) 321 

— Muğla Milletvekili Ahmet Üiuldan-
lı'nm, Türkiye'de bir spor lakadenıisi ku
rulmasına -dair (7/1362) 13 

— .Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsunspor - Giresunspor arasında oyna
nan futbol maçına dair (7/1388) 474 

— Sinop Milletvekili Hilmi îsgüzar'm, 
dış ülkelere ödenen bü'inei lig transfer 
ücreti miktarına dair sora Önergesi ve 
Gençlik ve Spor Bafeanı Adnan 'Karakü
çük'ün yazılı ceva'bı (7/1182) 326 

tçişletri Balkanmdan 

— Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'm, hâkimlere tabanca taşıma hak
kının verilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair soru Önergesi ve İçişleri Ba
kanı Ferit Kübat'ın yazılı cevabı (7/1170) 314 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, evlilik dışı doğan •çocukla
rın durumuna dair soru önergesi İçişleri 
Ba'kanı Ferit Kübat'ın yazılı cevabı 
(7/1185) 330 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından (bugüne kadar, 
olay esnasında yaralanan ve ölen jandar
ma ve polis sayısına dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Ferit Kulbat'ın yazılı 
cevaıbı (7/1I60) 299 

— İstanbul Milletveikâli Kâzım öze-
ke'nin, fahrî trafik (müfettişliğine dair so
ru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kü
bat'ın yazılı cevabı. (7/1155) 243 

— İstanbul Milletvekili Orhan Eyulooğ-
lu'nun, 1971 yılmda bütün Türkiye'de gaz 
tüplerinden meydana gelen patlamalara 

. dair (7/1386) 474 

— İstanlbul (MiMetivekili Reşit Ül-
'ker'in, İstanbul ili (Bakırüröy ilçesi Osma
niye Mahallesi muhtarını öldürenler 
hakkında yapılan işleme dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubafın ya
zılı cevabı (7/1181) 325 
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— Istam'bıü Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili, Şile ilçesi Aşva buca
ğında yapılan çeltik ekimine dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat 
ile Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakam Ke
mal Demir'in yazılı cevaplan (7/1180) 323 

— Kocaeli Milletvekili Veh'bi En-
•giz'ln, bugüne kadar valilik ve Jkaynıakam-
lıklarca verilen siîâflı taşıma ve bulundur
ma ruhsatılarmm * miktarına dair soru 
Önergesi ve İçişleri Balkanı Ferit Kubat'ın 
yazılı cevabı (7/1172) 316 

>— Manisa Milletvekili 'Ertuğrul Ak-
ça'nm, Yeşilhisar ve Yağcı'lı köyleri ara
sında dolaşmakta olan 'bir katilin yaka
lanmaması nedenine dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakam Ferit Kubat ile Adalet Ba
kanı Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevaplan. 
(7/1147) 232 

— Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lıı'nm, Muğla Vaîİsi Özer Türk hakkında 
(7/1387)' 474 

— Ordu Milletvekili Memiduh Ekşi'nin, 
Ordu ili Mesudiye ilçesi Çukuralan kö
yü muhtanmn üçe jandarma komutanı 
tarafından 'dövüldüğüne dair soru önerge
si ve İçişleri (Bakanı iFerit Kubat'ın yazı
lı cevabı. (7/1154) 242 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'-
ın, mülkî idare âmirleri ve kaymakamlık 
müessesesine dair soru Önergesi ve İçişleri 
(Bakını Ferit Kıibat'ın yazılı cevabı 
'(7/1247) 57-9 

— Zonguldak Milletvekili AJhmıet G-ü-
ner'in, Zonguldak İH Karabük ilçesinin po--
lis ve bekçi ihtiyacının giderilmesine dair 
(7/1375) 88 

tmar Ükân Baikaaunidaoı 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
arsa ve bina spekülâsyonunu Önlemek için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru 
önergesi ve Başbakan ve kendi adına 
imar ve İskân Bakanı Turgut Toker'in 
yazılı cevabı (7/1231) 570 

Sayfa 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde 
yapılan yatırımlara dair sora önergesi ve 
İmar ve iskân Bakanı Turgut Toker'İn 
yazılı cevabı (7/1219) 532 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
depremlerin ekonomik ve sosyal facialara 
«ebeholmaması için ne gibi çalışmalar ya
pıldığına dadr soru önergesi ve Başbakan 
ve kendi adına İmar ve İskân Bakanı 
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/1227) 563 

— Kahraman Maraş Milletvekili İbra
him öztürk'ün Kahraman Maraş ili içme 
suyuna dair (7/1389) 474 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Sinop ilinde yapılan sosyal, koııutlann 
tevzii hakkında (7/1364) 28 

Köy İşleri BatoniLndaaı 

— içel Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'de kurulan kooperatiflere dair 
soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necini 
Sönmez ile Ticaret Bakanı Naim Talû'ımn 
yazılı cevapları (7/1114) 66 

—• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız 
bünyesinde çalışan memur ve işçi mikta
rına dair soru önergesi ve Köy İşleri Ba
kam Necmi Sönmoz'in yazılı cevabı (7/1112) 63 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız 
bütçesine dair soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakam Necmi Sönmez'in yazılı cevabı. 
(7/1113) 64 

Ma%ıe Balkanımdan 

— Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlutoun, Personel Kanununun ak-
saklıkknııın giderilmesinin düşünülüp 
düşünemediğine dair (7/1363) 13 

— içel Milletvekili Celâl Kargılıktın, 
memurların Personel Kanunu uygulama
sından doğan 9 aylık maaş farklanna dair 
soru Önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Mü-
ezzmoğhı'nun yazılı cevabı (7/1148) 234 
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Sayfa 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılıyım, 

15 Ekim 1970 - 13 Aralık 1971 tarihleri 
arasında yurt dışına gitmek için döviz alan 
Parlamenterlere dair soru önergesi ve Ma
liye Bakam Ziya Müezzinıoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1216) 525 

— listanfbul Milletvekili Nuri Eroğan 
in, vergi, harç ve resimlerden muaf tutu
lan Devlet dairelerine dair soru önergesi 
ve Maliye Bakanı Ziya Müezzintoğlu'nım 
yazılı cevabı. (7/1131) 211 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, İstanbul özel idaresine 60 milyon lira 
avans verilmesiııin düşünülüp dıü^ünülme-
diğine dair soru önergesi ve Maliye Baka
nı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevalbı 
(7/1266) 583 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın, Mardin iline bağlı Derik ilçe
sinde kredili tohumluktan dolayı borçlu 
olan çiftçilere dair 06/1382) 474 

— Sakarya Milletvekili Barbaros Tur
gut Boztepe'nin, döviz rezervimizin Tür
lüye dışındaki yabancı bankalara yatırıl
dığı iddiasına dair soru önergesi ve Baş
bakan adına Maliye Bakanı Ziya Müez-
zmoğlu'nun yazılı cevabı (7/1133) 220 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
memurların intibaklarından doğan haksız
lıkların ne zaman .giderileceğine dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu>nun yazılı cevabı (7/1251) 582 

— Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar' 
in, Türkiye'nin dış borçlarına dair (7/1365) 28 

. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener' 
İn, Diyanet İşleri Başkanlığının emrine iki 
bin kadronun verilip verilmeyeceğine da
ir (7/1351) 12 

—jUşaife Milletvekili Adil Turan'ın, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 34 
neü maddesinin değiştirilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair (7/1378) 88 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ha
len ödenmekte olan on liralık çocuk zam
mının artırılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair (7/1377) 88 

Sayfa 
Mffiet Mteclisi Başkatouıdöbı 

— Afyon Karahisar Milletvekili H, 
Şevki Öüler'in; Emekli Sandığı ile ilgisi 
olan milletvekillerinin miktarına dair 
(7/1350) 12 

— İstanbul Milletvekili NUTİ Eroğan' 
in, Millet Meclisi üyelerinin özel dış se
yahat harcamalarına dair (7/1381) 88 

MMî Eğittim Balkajmndaaı 

— Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Afyon Karahisar ili
nin bâzı ilçelerine ilkokul yaptırılmasına 
dair (7/1174) 316 

— Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
Ankara ili Keskin ilçesinde bir sanat oku
lu açılmasına dair (7/1183) 327 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Tıl-
maz'm, Kuşadası'na bağlı Davutlar buca
ğında bir ortaokulun açılmaması nedenine 
dair (7/1153) 241 

— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı'nm, Diyarbakır'ın ilçe ve köylerinde 
bulunan ilkokul sayısı ile ildeki Öğretim 
kadrosuna dair (7/1245) 576 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde ya
pılan yatırımlara dair (7/1203) 510 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ül
kemizde açılan, yabancı uyruklu okullara 
dair (7/1120) 78 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız 
bütçesine dair (7/1121) 78 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de 
bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve 
işçi miktarına dair (7/1119) 77 

— İçel Milletvekili Çetin Tılmaz'm, ya
bancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin 
ilk, orta ve lise öğretim çağında bulunan 
çocuklarına dair (7/1352) 12 

— Sivas Milletvekili' Ahmet Durakoğ-
lu'nun, Ankara Motor Sanat Enstitüsü 
hakkında (7/1385) 474 
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Sayfa 
— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 

ders kitaplarına yapılan zamlara dair 
(7/1167) 312 

— Uşak Milletvekili Adil Turan'm, 
Hacettepe öğrenci Yurdundan çıkarılan 
öğrencilere dair (7/1353) 12 

Malî Savı^nmia BaDtfainmdafrı 

— Ankara Milletvekili Suna TuraFın, 
askerlik şubelerinin ilçelerden kaldırılma
sının nedenine dair (7/1253) 582 

— Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
bir tank fabrikasının bulunup bulunmadı
ğı ile İstanbul Orduevi inşaatının yarıda 
kalmasının sebebine dair (7/1135.) 222 

— Erzurum Milletvekili Gıyascttin 
Karaca'nın, Erzurum ilî Narman ilçesi Ko-
yunoren köyünden bir şahsın İstiklâl Ma
dalyası almak için yaptığı müracaata dair 
(7/1139) 225 

— Erzurum Milletvekili (riyasettin 
Karaea'nm, Erzurum ilinden bir şahsın İs
tiklâl Madalyası almak için yaptığı mü
racaata dair (7/1188) 224 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettiıı 
Karaca'nın, Erzurum ili Oltu Üçesi Yarba-
gı köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası 
almak için yaptığı müracaata dair (7/1043) 299 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum ili Pasinler ilçesinden 
bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için 
yaptığı müracaata dıair (7/1140) 225 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız 
bütçesine dair (7/1123) 79 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de 
bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve 
işçi miktarına dair (7/1122) , 79 

— İçel Milletvekili Olâl Kargılı'nm, 
yabancı ülkelerde Türk savaş esirlerinin 
bulunup bulunmadığına dair (7/1201) 343 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin Milletvekili Abdürrahim 
Türk hakkında (71367) - 28 

Sayfa 
— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar' 

in, Güllıane Askerî Hastanesinde tedavi 
edilen hastalara dair (7/1248) 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar' 
in, Kıbrıs sorunu ile bu konuda Amerika 
Birleşik Devletlerinin oyalayıcı politikası
na dair (7/1146) 

Qrma» BattfamauSaln 

— Çanakkale Milletvekili Mustafa Ça-
hkoğlu'nun, orman ürünlerinin tahsisi 
hakkında (7/1360) 

— İçel Milletvekili. Celâl Kargılı'nm, 
1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde ya
pılan yatırımlara dair (7/1206) 

— İçel Milletvekili, Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
hastalıkların ve haşaratın ormanlarımıza 
verdiği zarara dair (7/1118) 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar or
man içi köylüsüne ödenen para miktarına 
dair (7/1115) 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız 
bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarı
na dair (7/1117) 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız 
bütçesine dair (7/1116) 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
ormanların korunması ve orman ürünleri
nin değerlendirilmesi için ne gibi çalış
malar yapıldığına dair (7/1217) 

— Maraş. Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş îl merkezinde açılması karar
laştırılan orman muhafaza okuluna dair 
(7/1359) 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Orman Başmüdürlüğüne bağlı 
orman içi köylerde yaşayan yurttaşların 
köylü pazar satış hakkının yükseltilmesi
ne dair (7/1357) 

580 

231 

13 

515 

70 

74 

74 

526 

12 

12 

Cilt : 29 
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<SağUk ve SoayaÛ Tlalrdıta Bafealııjı̂ altt 

— îçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
1969 yılından bugüne kadar îçel ilinde ya
pılan yatırımlara dair (7/12-11) 518 

— îçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
bugüne kadar, tıp fakültelerinden mezun 
olan hekim miktarına dair (7/1158) 246 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı hastane nevilerine dair (7/1162)1 307 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki hekimlerin miktarına dair 
(7/1163) 307 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki hemşire miktarı ile çalıştık
ları sahalara dair (7/1157) 245 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki sağlık memurları miktarı ile 
bunların çalıştıkları sahalara dair (7/1156) 244 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki sağlık teşkilâtına ve perso
nel miktarına dair (7/1161) 305 

— îçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan Türk he
kimlerine dair (7/1159) 247 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, İstanbul ili, Şile ilçesi Ağva bucağında 
yapılan çeltik ekimine dair (7/1180) 323 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Cü-
ner'in, Zonguldak ilinin Safranbolu ilçe
sinde yapılan Devlet hastanesinin doktor 
ihtiyacının karşılanmasına dair (7/1372) 88 

İSanayi ve "Moaoîoji BaJkamınk /̂a 

— Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'ın, traktör fiyatlarına dair (7/1169) 313 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, 1972 yılı içinde Türkiye'de yapılan 
gübre tahsisine "dair (7/1223) 556 

— İçel Milletvekili' Mazhar Ârıkan'ın, 
Sümerbank satış mağazalarında çalışan 
personelin çalışma durumuna dair (7/1354) 12 

— İstanbul Milletvekili Orhan Eyüb-
oğlu'nun, 1971 yılında bütün Türkiye'de 
gaz tüplerinden meydana gelen patlama
lara dair (7/1386) 474 

Sayfa 
— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz' 

in, kamyon, kamyonet, otobüs ve trak
tör miktarı ile fiyatlarına dair (7/1186) 507 

Tafran Bajkfeuundatı 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, 1972 yılı içinde Türkiye'de yapılan 
gübre tahsisine dair (7/1223) 556 

— Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı'nın, kurak bölgelerde buğday 
geliştirme projesinin uygulanmasına dair 
(7/1241) 572 

'— içel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
av hayvanlarımızın korunması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair (7/1228) 565 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
hastalık yüzünden ölen hayvan miktarına 
dair (7/1105) 56 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
üretilen ve ihraç edilen fındık miktarına 
dair (7/1127) 81 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvanların korunması ve hayvan ürünle-
riuin değerlendirilmesi için ne gibi çalış
malar yapıldığına dair (7/1218) 529 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
her yıl kaybolan 10 milyon baş koyuna 
dair (7/1221) 549 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız 
bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarı
na dair (7/1104) 55 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız 
bütçesine dair (7/1103) 55 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topraksız ve az topraklı çift
çi ailelerine dair (7/1199) ,339 

— îçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
yaş sebze ve meyve ihracatını geliştir
mek için ne gibi tedbirler alındığına djıir 
(7/1230) 5G7 

— İçel Milletvekili Çetin Yı.ınaz'ın, 
sebze üretiminde" müstahsilin satış fiyatı 
lan ile müstehlikin alış fiyatları arasında 
dengenin sağlanmasına tlaiı' ((7/248) 52 
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Sayfa 
— Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, 

Türkiye'de avcılığın beş sene yasaklanma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1355) 12 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Türkiye'de topraksız, az topraklı, ortakçı 
veya toprak sahibi yanında gündelikçi ola
rak çalışan aile, miktarına dair (7/1137) 223 

TOcartelt BatonBıdsöı 

— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, 1972 yılı içinde Türkiye'de yapılan 
gübre tahsisine dair (7/1223) 556 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1969 yılından bugüne kadar içel ilinde 
yapılan yatırımlara dair (7/1210) 517 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'de kurulan kooperatiflere dair 

(7/1114) 66 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar üre
tilen ve ihraç edilen fındık miktarına da
ir (7/1127) 81 

— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki bankalara ve mevduatları
na dair (7/1124) 80 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yaş sebze ve meyve ihracatını geliştirmek 
için no gibi tedbirler alındığına dair 
(7/1230) 567 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin iline bağlı Derik ilçesinde 
ziraî mahiyette her türlü krediden dolayı 
borçlu olan çiftçilere dair (7/1383) 474 

Turtan ve Tsfiutma Ba(kıa|mnida(a 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
av hayvanlarımızın korunması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair (7/1228) 565 

— 6831 sayılı Orman Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir ek madde eklenmesine dair ka- ' 
nun tasarısı (1/583) W,tWj281 

Sayfa 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

1969 yılından bugüne kadar tçel ilinde ya
pılan yatırımlara dair (7/1207) 515 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız 
bütçesine dair (7/1108) 59 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de 
bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve 
işçi sayısına dair (7/1109) 61 

Ulaştırdım BaikatnuMl&ıı 

— Çanakkale Milletvekili Mustafa Ça-
hkoğlu'nun, Su Ürünleri Kanununun yan
lış uygulandığına dair (7/1361) 15 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1969 yılından bugüne kadar İ<;el ilinde 
yapılan yatırımlara dair (7/1202) 344 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'de vukubulan tren kazalarına 
dair (7/1082) 54 

— İzmir Milletvekili Şİnasi Osma'nın, 
Devlet Hava Yollarının özel sektöre dev
redilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair (7/1226) 562 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Elbistan - Afşin demiryolunun yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1358) 12 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
PTT mensuplarına yan ödeme yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair 
(7/1368) 28 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak - Ankara arasında çalış
tırılan motorlu trenlerin durumuna dair 
(7/1376)' 88 

— 6 . 12 . 1971 tari'tı ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için ah 
nacak tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasa
rısı (1/W») 416 

TASARILAR 
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Sayfa 
— Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 

-kanunu tasarısı (U/7135) 330 
•— Arşiv 'kanunu tasarısı (1/143) 416 
— Atatürk Akademisi Kanunu tasarısı 

ı([l/540) 4M 

— Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hâsılatın 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir dep
rem fonu hesalbında toplanmasına dair 
9.3.1070 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna ge
çici ikinei madde eklenmesine dair kanun 
taamı (1/639) 416 

— Beden Terlbiyesi Genel Müdürlüğü 
1976 yıh Bütçe kanunu tasarısı (1/736) 950 

— 5 . 1 , 1961 tarîk ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 78 nci madde
sinin (Ib) fıkrasının değiştirilmesine daîr 
kanun tasarısı (l/TSÛ) 351 

— 1972 yılı Bütçe Kanununa-bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/724) U58 

— 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (11/703) 158 

— H97İ2 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı 291 

— 1972 yılı Bütçe Kanununa bağh cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
'kanun tasarısı (1/705) 754 

— 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/794) 
350 

— Cumhuriyetin ilânının 50 nei yıl
dönümünün kutlanması hakkında kanun 
tasarısı (1/058) 264,892 

— Çalışma Bakanı Ali Hıza Uzuner'in, 
Tarım ve Orman İş kanunu tasarısı (1/728,) 

372 
— Dernekler kanun tasarısı (1/606) 40,140 
<— Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü' 

Kuruluş ve görevleri hakkında kanun ta
sarısı (1/506) 416 

— Derlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı (1/7137) 350 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/7138) 350 

Sayfa 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/350) 350 

— Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Ka-
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında, kanun tasarısı (1/7S5) 158 

— Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Ka-> 
nununa hağlı cetvellerde değişiklik yakıl
ması hakkında kanun -tasarısı (1/710) 354, 

290 
— Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Ka

nunu tasarısı (il/740) 350 
•— Eski eserler kanunu tasarısı (1/85) 169 
— Gümrük ve Tekel Bakanlığının ku

ruluş ve görevleri hakkındaki 28(215 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinde değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine, 282(5 sayılı Kanunda deği
şiklik yapan '685li ve 0140 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
'Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı me
murları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı 
Kanuna hâzı maddeler eklenmesine ve bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılmasına, 
Tekel Genel Müdürlüğünün kuruluş ve 
-görevleri hakkındaki 4037 sayılı Kanunla, 
(bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik 
yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı maddeleri 
ile bâuı kadrolarının kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı (1/139) '416 

— Hacettepe Üniversitesi 1973 yıh Bütçe 
kanunu tasarısı (1/741) 050 

'— Hacettepe Üniversitesi Kurulması 
hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 8SQ sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı (1/689) 416 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1OT3 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/742) $50 

— 2611 sayılı Kanun gereğinee Hükü
metçe alınan Kararın onaylanması hakkın
da kanun tasarısı (1/145) 416 

— 201 sayılı Kanun gereğinee Hükü
metçe alınan kararın onaylanması hakkın
da kanun tasarısı (1/115) 416 

— İktisadî ve Tiearî İlimler Akademi
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı (.1/745) 350 

— Istanlbul Teknik Üniversitesi 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/744) 350 
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Sayfa 
— İstanibul Üniversitesi 1973 yık Büt

çe kanunu tasarısı (1/743) 350 
— İsrtanibul Üniversitesi 1972 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
(yapılması hakkında katran tasarısı (1/726) 1-58 

— İstim'liâk Kanununun bâzı maddele-
r'inîn değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddeler ilâvesi hakkındaki kanun tasa
rısı (1/697) 371 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında 'kanun tasarı
sı (1/727) 158 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/746) 351 

— MiHetrlerarası Atam Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyelbl«râ hakkında 
anlaşmaya Türkiye Gumhuriyeti Hükü
metinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı (1/34) 416 

ı— Millî Eğitim Temel kanunu tasarı
sı (1/754) 432 

— 16 . 8 . 1961 tarihli 351 sayılı Yük
sek öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değîstiril-
ımesine veya kaldırılmasına dair kanun ta-
şansı (1/731) 158 

— 15 . 5 . 1971 tarüı ve 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun 36 ncı maddesi
ne bir fıkra v^ bu kanuna geçici bir mad
de eklertmesnne dair kanun tasarısı (1/708) 351 

— 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 , 8 , 1970 
tarih .ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek 
geçici 5 nci maddenin değiştirü'mesi hak
kında kanun tasarısı (1/485) 416 

— 10 . 8 . İ961 tarih ve 351 sayılı 
Yüksek öğretim, Kredi ve Yurtlar Kuru
mu Kanununun bâzı maddelerimin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı (1/731) 371 

— Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/747) 351 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/750) 351 

Sayfa 
— Sayir ve Hidrografi hizmetleri ka

nun tasarısı (1/307) 416 
— Sözleşmeli subay kanunu tasarısı 

(1/753) 415 

— Sözleşmeli l&ubay Kanunu tasarısı 
(1/753, 4/345) 435 

— Tabiplerin meslekî pratik tatbika
tı hakkında kanun tasamı (1/264, 2/189) 416 

— Tarım ve Onman tş kanunu tasarısı 
(1/728) 158 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/748) 351 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Belçika Krallık Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 28 Nisan 1972 tarihli 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı (1/751) 351 

— Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin 
Ceza kanunu tasarısı (1/729) 158 

— Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakksoda kanun tasarısı (1/730) 158 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bübçe kanunu tasarısı (1/749) 351 

— 7116 sayılı îmar ve İskân Bakanlı
ğı Kuruluş ve g&rıevleri hakkındaki Ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/543) 416 

— 7 . 2 . 1969 tarik ve 822 sayılı Ka
nunun yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair kanun tasarısı (1/721) 139 

— 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Ka
nunun yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair kanun tasarısı (1/721) 586 

— Yem kanunu tasarısı (1/626) 372 

— 27 . 7 . 1967 tarüı v« 926 sayılı Türk 
Öilâlhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tariih ve 1323 sayılı Kanunla 
değişik 137 nei maddesine Ek - 7 sayılı 
cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/687) 416 
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TEKLİFLER 

Sayfa 
-— Afyon Karahisar Milletvekili Sü

leyman Mutlu ve 6 arkadaşının, Hayvan
cılık ve su ürünlerii Bakanlığı görev ve 
öngüıt yasası teklifi (2/767) 415 

•— Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sünop Millettvekı-li Hilmi İşgüzar'ın tescil 
edilmeyen birleşmeler ile bunlardan do
ğan gocukların cezasız tescili hakkında 
kanım teklirfi (2/750) 158 

— Arakara Milletvekili Suna Tural ile 
ISinop ' Milletvekili Hilmi İşgüızar'm 1111 
sayılı Askerlik Mükellefiyet Kanununun 5 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/749) 158 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv 
ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununa geçUii bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar-
ütadaşınm, 6831 sayılı Orman Kanununun 
[bâzı mfflcldıelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde İle bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olaeağı 
'Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşki
li ile Orman Köyleri Kalkındırma Koope
ratifleri kurulması hakkında kanun tek
lifi (2/572, 2/515) 29,199,281 

— -Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk'ün Ege v« Antalya bölgelerindeki 
pamuk üretici!erinin T, C. Ziraat Banka
sı ve tarım kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki! 
kanun teklifi {2/756, 4/340) 159,371 

— Balıkesir Milletvekili A, İhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Entemlik kanun 
teklifi (2/189) 416 

— Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yı'l-
nnaz'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 633 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi, ge'çEel 
maddelerin bâzı fıkralarının 'kaldırılması 
(hakkındaki kanun teklifi (2/64G, 4/341.) 368 

Sayfa 
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey* 

in, Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çı
karanlara bar seneden beş seneye kadar 

i hapis cezası verilmesi halikında kanun 
İ teklifi (2/428) 169 
î — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye

si Yiğitt Köker'in, 1606 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/774) 415 

— Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi 
CaMt Ortaç ve 16 arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanun esaslarına göre borçlandırılmak 
suretiyle emeklilikte fiilî hizmet süreleri
ne eklenmesine ve evvelee yapılmış borç
landırılma işlemlerinin buna göre düzeltil
mesine dail- kanun teklifi (2/780) 586 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya üye-
ai Hamdi özer'in, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (7/753) 159 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdı Özer'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 32, 36 ve 37 nci .mad
delerinin değiştirilmesi ve bir geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/754) 159 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi özer'in, 5434 sayılı Türkiye 
Cuımhıuıüyeti Emekli Sandığı Kanununun 
•bâzı maddelerrkle değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/770) 415 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya üye
si Hamdi ftzer'in, Korunmaya ve bakıma 
muhtaç yetişkinlere sosyal yaradım aylığı 
bağlanması hakkında kanun teklifi (2/782) 586 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Haımdi özerin, 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi 
•hakkında kanım teklifi (2/752) 159 

— Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün Cıımİhurİyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanları ve Divan 
Üyelerinin temsil ödenekleri hakkındaki 
28 Şulbat 1962 gün ve 21 sayılı Kanunun 
tadili hakkında kanun teklifi (2/755) 159 
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Sayfa 
— C. Senatosu Kars üyesi S i m Ata-

iay ve 6 arkadaşının, T. B, M, M. Memur
ları teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/65) 415 

— Çorum MilletveMLi Abduprahraan 
Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 
Muş Milletvekili Nernıin Neftçi, İstanbul 
Milletvekilli Reşİlt Ülker, Konya MSlletve-
(kili M. Kufoilay İmer ve Van Milletvekili 
fâalüı Yıldız'm, îçtüaük teklifi (2/706) 254,418, 

435,477,587,646 

— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 20 arkadaşının 5434 sayılı Tür
küye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesinin (ıg) fıkrasının 
değiştirilmesine dai'r kanam teklifi (2/768) 415 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Hataylı 'Mehmet Sevilen Ça.vuşa vatanî 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hak 
(kında kanun teklifi (4/322) (30 

— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ile 
Muş Milletvekili Nimet Ağaoğlu'nun, 1 
Mart 1958 günü .îzmit Körfezinde hatan 
Üsküdar vapuru kurbanlarının 'her hangi 
bir surette tazminat alamamış olan kanu
nî mirasçılarına yardum yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/775) 432 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer 
ve 10 arkadaşının 202 numaralı Gelir Veı*-
gîsİ Kanununun 18 nci maddesinin de-
ğiştitıümesi hakkında kanun teklifi 
(2/751) 159 

ı— İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 13 arkadaşının, 4837 sayılı tş -ve iş
çi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine 
'bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı 
Kanunun yürürlükten .kaldırılmasına dair 
kanun teklifi (2/403) 416 

— Kare Milletvekili İsmail Alaea'nnn, 
647 sayılı Cezaların İnfazı hakkımdafki 
Kanunun 4 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi (2/779) 474 

ı— Kayseri Milletvekili Enver TuHgut 
ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletveldli Os
man Soğukpuıar ve 30 arkadaşının, 506 
sayılı Sosyal ^gor ta lar Kanununa hâzı 

Sayfa 
mıaddcler eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Amasya Milletvekili .Salih Ayıgün 
İle izmir Milletvekili Burhanettin Asutay* 
m, 506 sayıh Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu 
'kanuna üç geçiai madde eklenmesine dair 
kanun teklifleri (2/597, 2/598, 2/726) 196 

0(80 
— Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-

•klboğlu ve 5 arkadaşının, 3201 saynlı Em
niyet Teşkilât Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi (2/723) ,351, 

374 
— Konya Milletvekili Baha Müderris-

oğlu'nun, 1186 sayılı Kanunun 21 nci mad
desi ile eklenen geçici 3 ncü maddesine 
bir fıkra eîktenıinesine dair kanun teklifi 
(2/769) 415 

— Malatya Milletvekili Ahmet Kara-
aslan'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taş
ra Teşkilâtında çalışan memurların (maaş 
intibakı hakkındaki 627 sayıh Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında ka-
•nun teklifi (2/269) 416 

.— Millet Meclisi İdare Amirleri M. Sa
lih Yıldız ve M, Yavuz Kurfun, 1972 yılı 
•Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi (2/734) 254, 

389 
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/742) 233, 

288 
— Millet Meclîsi İdare Amirlerinin, 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (8/708) 254, 

232,353,406 
— Nevşehir Milletvekili Esat Kıırath-

oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar 
Odası kanunu teklifi (2/197) 416 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley ve ,30 
arkadaşMim, 10 Ağustos 1967 tarihli ve 
926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 124 neü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/777) 432 
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Sayfa 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal vo 18 arkadaşının, T B. M. M. üyeliği 
ile bağdaşmayan ösler ve emeklilikten 
gelmiş üyelerin yalnızca kendi ödemek 
ve yolluklarını alacaklarına dair karanı 
teklifi (2/773) 4ÜS 

,— Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
2 arkadaşının, ıtstanlbul Boğaz Köprüsün
den göçecek motorlu araklardan alıma 
ca'k ücretlerden Türk Deniz Kuvvetleri 
nin güçlendirilmesine katılma payı ay 
nlmasına dair kanun teklifi (2/771) 415 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
2 arkadaşının, sayılarla müşterek hahis 
«Spor - Loto» ıtertübi hakkında kanun tek
lifi (2/772) 415 

BaşbaÜoamlik tedfeereteri 
ÇeşitJM âğlar1 

— (Denetime tabi kuruluşların 1971 yılı 
faaliyetleri, ibiİânço, kâr ve zarar hesap
ları hakkında Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulunca düzenlenen raporların su- . 
-nulduğıuıa dair (3/961) 351 

— Orta - Doğu Teknik 'Üniversitesinin 
1971 .malî yılı faaliyet ve kesinlıesap ra
porunun sunulduğuna dair (3/962) 351 

Geraivftrmaıe iatdcleri 

— ölüm cezasına (hükümlü Ziya Tıl-
maz'a ait mahkûmiyet dosyasının iadesine 
dair (S/950, 3/914) ' 118 

İMm ceaaâaırı 
>— Dinar ilçesi Haydarlı (Bucağı Bağ

cılar köyü hane 40, cilt 12, sayfa 108'de 
nüfus siciline- kayıtlı Tahsinoğiu, Hanım
dan doğma 15 , 3 . 1930 doğumlu Aziz 
Oöçlü'ııun Ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair (3/962) 159 

— 'Kumluca İn m Sainkavak köyü hane 
hane 188, cilt, 3, A, sayfa 27'de nüfus siei-
line kayıtlı Ali Uızaoğlu Teslime'den doğ
ma 1 . 7 . 1947 doğumlu Mehmet öz-

Sayfa 
— Sinop 'Milletvekili HUmi Biçer'in, 

647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki 
Kanunun 4 ncü ımaddesinin değiştirilme
si hakkında ikamın teklifi (2/778) 744 

— Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü (Muhakemeleri 
Kanununun 445 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/781) 586 

— TValbzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 8 arkadaşının, 6594 sayılı Karadeniz 
Teknik "Üniversitesi adiyle Tralbzon'da bir 
Üniversite fcurulıması hakkındaki Kanuna 
ek ikamın teklifi (2/712) 29,196 

— Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
18 . 1 . 1972 tarihli ve 1512 sayılı Noter
lik Kanununun 27 nci maddesine 'bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi (2/776) 432 

ean'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/856) 432 

—. Maçka'nın Kapı Köyü hane 156, 
cilt 34, sayfa 71'de nüfus siciline kayıtlı 
Şerafettinoğlu Seher'den doğma 10.10.1952 
doğumlu İbrahim •Geoe/in Ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair (3/953) 159 

Yasajma ıdofcnmıteaızttilai'iı 

— Adana Milletvekili Fazıl Güleç/in, 
yasamaa dokunulmazlığı hakkındaki dos
yanın iadesine dair (3/960) 280 

(3/969) 435 
(3/970) 434,435 

~ Çankırı Milletvekili Arif Tosya-
lı'nın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/954) 159 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/955) 159 

Bütçe Karana Koanifeyoınıu, Bâ kamOagı (teakareterî 

— 1972 yılı 'Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının geri verilmesine 
dair 281 

TEZKERELER 
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Sayfa 
— 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması ' hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyon 
raporuna, dair {1/705, 1/114) 254 

— Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa '»ağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kamun tasarısı ve Büt
çe Karma .Komisyonu raporuna dair 
(1/710) 254,290,353,406 

— 'Mîllet Meclisi İdare Âmirleri M. 
Salih Yıldız ve M. Yavuz Kıırt'un, 1972 
yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyo
nu .raporuna dair (2/734) 254,289,354,398 

— Millet Meclisi idare Âmirlerinin 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve .Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair (2/738) 254,292,353, 

406 
— Millet Meeclisi İdare Âmirlerinin, 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması -hak
kında kanun teklifi ve 'Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna- dair (2/742) 253,288,353,394 

öuınıhurfoaışkamihğı teskereleri 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı İsmail Arar'ın dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı 
ilhan Öztrak'ın vekillik etmesine dair 
(3/949) 20 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayüikcn'e, dönü
şüne kadar, Başbakan Ferid Melen'in ve
killik etmesinin uygun bulunduğuna 
dair (3/965) 434 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tahiî Kaynaklar Bakanı Nu
ri Kodamanoğlu'na, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı ismail Arar'ın vekillik et
mesinin uygun bulunduğuna dair (3/966) 434 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Satvıııınıa Bakanı Mehmet Iz-
meıı'e dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Feh
mi Alpaslan'ın vekillik etmesinin uygun 
bulunduğuna dair (3/967) 434 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'e, 
Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışıman'm ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair (3/909) 280 

— Va-zife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Naim Tatû'ya, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nm 
vekillik etmesinin uygun bulunduğuna 
dair (3/968) 434 

Vazife ile yurt dışına 'giden Çalışma 
Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, dönüşüne 
kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demir'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair (3/956) 167 

— Vazife ile yurt dışına giden Der
let Bakanı Doğan Kitaplı'ya, 'Gümrük ve 
Tekel Bakam Haydar Özalp'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/958) 280 

— Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakamı Halûk (Bayülken'c Başbakan 
Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun 
«örüldüğüne dair (3/963) 368 

Cumhuriyet Senatosu Ba^kajnihğı tezkereleri 

— 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı 
Çay Kurumu Kanununun uygulanması .için 
alınacak tedbirlerle ilgili yetki Ikaııunu ta
sarısı hakkında (1/596) 416 

— 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması (hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair (1/705) 254,351,372,410,435, 

465 

— C. Senatosu Kars 'Üyesi Sırrı Ata-
lay- ve 6 arkadaşının, T. B. 'M. M. Me
murları (teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması -hakkında kanun teklifine dair 
(2/65) 416 

— Dernekler kanun tasarısı 'hakkın
da (1/89) 40,140 

— Ege Üniversitesi 1972 yıh Bütçe Ka
nonuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair (1/710) 254, 

290,353,402 
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Sayfa 

— İzmir Milletvekili (Burhaııetttm A$u-
•tay ve 12 arkadaşının, 4837 .saydı İş ve îş-
çİ ıBulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunun 13 neü maddesine bîr 
fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifi hakkında '(2/403) 416 

— Millet Meclisi İdare Amirleri M. 
Salih Yıldız ve M. Yavuz Kartlım, 1972 
yilı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/l) işaretli 
eetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
•raporuna dair (2/734) 254,289 

— Millet 'Meclisi İdare Amirlerinin, 
1972 yılı 'Bütçe 'Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna 'dair (2/742) 253,288,353,394 

Sayfa 
— Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 

19712 yılı Bütçe Kanununa !bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve 'Bütçe Kaırma Ko
misyonu raporuna dair (2/738) 254,292 

Miffiet Medüisi 'BagkajnJoğı teak«re4eri 

— (Sayın üyelerden 'bâzılarına izin ve
rilmesine dair 

(3/957) 

Sayıştay Üaşkmîjagı teakaresi 

— Devlet Üretme -Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı döner sermayeli inletme
lerin 1966 yılı konsolide ıbilânçosunun su
nulduğuna dair (3/964) 

118 
167 

474 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

Sayfa 

1 . 11 . 1972 tarihli 1 nei Birleşime ait 
tutanak özeti 8 
2 . 11 , 1972 tarihli 2 nci Birleşime ait 

tutanak özeti 12:13 
3 . 1 . 1972 tarihli 3 neü Birleşime ait. 

tutanak özeti 20 
13 . 11 . 1972 tarihli 4 neü Birleşime ait 
tutanak özeti 28 
15 . 11 . 1972 tarihli 5 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 39 
17 . 11 . 1972 tarihli C nci Birleşime ait 
tutanak özeti 88 
20 . 11 , 1972 tarihli 7 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 122 
22 . 11 . 1972 tarihli 8 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 158 

Sayfa 

24 . 11 . 1972 
tutanak özeti 
27 . 11 . 1972 
tutanak özeti 
29 . 11 . 1972 
tutanak özeti 

1 . 12 . 1972 
tutanak özeti 

tarihli 9 ncu Birleşime ait, 

tarihli 10 neu Birleşime ait 

tarihli 11 nei Birleşime ait 

tarihli 12 nci Birleşime ait 

4 , 12 . 1972 tarihli 13 neü Birleşime ait 
tutanak özeti 
6 . 12 . 1972 tarihli 14 neü Birleşime ait 

tutanak özeti 

7 . 12 . 1972 
tutanak özeti 

tarihli 15 nci Birleşime ait 

164 

253 

349: 
550 

414: 
415 

432 

473: 
474 

586 

YOKLAMALAR 

Sayfa 

29,40,122,165,254,417,433,475,476,586 
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DÜZELTİŞLER 

1. Bu ciltte Birleşim 8, sayfa 144 - 145'te 

YANLIŞ 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Madde Cumhu
riyet Senatosunca değişikliğe uğramış ve Ko
misyonumuz bu değişikliği aynen benimsemiş 
bulunmaktadır. Benimseme hususunu oylarını
za arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İzne tabi dernek adları : 

Madde 53. — Dernekler adlarında, (Türk), 
(Türkiye), (Millî), (Cumhuriyet) ve (Ata
türk) kelimeleri ile bunların baş veya sonla
rına getirilen eklerle teşkil edilecek kelime
leri Bakanlar Kurulu kararı ile kullanabilirler. 

Öğrenci dernekleri, kuruldukları fakülte, 
akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yük
sek okullar ile diğer yüksek okullar ve her 
türlü resmî ve özel eğitim müesseselerinin is
mini alırlar. 

Bu adlarla, her ne suretle olursa olsun baş
kaca dernek kurulamaz. 

Madde 65. — Kanunun 5 nei maddesinin 
(a) veya (b) bentlerine aykırı hareket eden 
dernek,yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur ve 
derneğin kapatılmasına da karar verilir. 5 nci 
maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden 
dernek üyeleri hakkında, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan 
bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Kanunun 6 ncı maddesine aykırı hare
kette bulunan derneklerin kurucu ve yöneti
cileri ile, 35 nci maddenin I No. lu fıkrasının 
(a), (c) bentlerine ve aynı maddenin II No. lu 
fıkrasının (a) veya (b) bentlerine aykırı 
faaliyette bulunan derneklerin yöneticileri altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. II No, lu fıkranın (b) bendine göre 
karar verilmesi halinde derneğin kapatılması
na da karar verilir. 

aşağıdaki düzeltâs yapılacaktır : 

DOĞRU 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Madde Cumhu
riyet Senatosunca değişikliğe uğramış ve Ko
misyonumuz bu değişikliği aynen benimsemiş 
bulunmaktadır. Benimseme hususunu oylarını
za arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

izne tabi dernek adları : 

Madde 53, — Dernekler adlarında, (Türk), 
(Türkiye), (Millî), (Cumhuriyet) ve (Ata
türk) kelimeleri ile bunların bas veya sonla
rına getirilen eklerle teşkil edilecek kelime
leri Bakanlar Kurulu karan ile kullanabilirler. 

öğrenci dernekleri, kuruldukları fakülte, 
akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yük
sek okullar ile diğer yüksek okullar ve her 
türlü resmî ve özel eğitim müesseselerinin is
mini alırlar. 

Bu adlarla, her ne suretle olursa olsun baş
kaca dernek kurulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Madde Cum
huriyet Senatosunca değişikliğe uğramış ve bu 
değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(Dernek faaliyetlerine yasak olan şeyler : 

Madde 54. — Öğrenci derneklerinin merkez 
ve şubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait ida
re yerleri; üniversite, fakülte, akademi ve 
bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullarla, sair 
her türlü resmî ve özel eğitim ve Öğretim mües
seseleri veya yurt binaları yahut müştemilâ
tında acılamaz. 

Her çeşit dernekleri», kamu hizmeti yapı
lan yerlerle eğitim ve öğretim müesseselerinde 
yapaeaklan toplantı ve diğer faaliyetleri, 
müessesenin yetkili makamının muvafakati ile 
mülkî idare âmirinin iznine bağlıdır. 
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YANLIŞ 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 65 nei madde 
Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe uğramış
tır ve Komisyonumuz bu değişikliği aynen 
benimsemiştir. Benimseme hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 70. —- Bu kanunun 38 ncj madde
siyle 39 neu maddesinin birinci fıkrasına ay
kırı hareket edertler ve 39 neu maddesinin, 2, 3 
ve 4 ncü fıkrasıyla 40 neı maddesinin 3 ncü 
fıkrası ve 52 nei maddedeki mecburiyetleri ye
rine getirmeyenler hakkında bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. Ve her halde 
derneğin kapatılmasına karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok, Madde Cum
huriyet Senatosunca değişikliğe uğramış bu 
değişiklik Komisyonumuzca aynen benlİmsenmiş 
bulunmaktadır. Benimseme hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti v. 

Madde 71. — Kanunun 47 nei maddesinde 
yasaklanan durumları bilerek iktisabedenlere ve
ya i ktisab ettiğini öğrendiği halde bîr hafta 
içinde istifa etmeyenlere 500 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Madde Cum
huriyet Senatosunca değişikliğe uğramış ve bu 
değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir, 
Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ıDernek faaliyetlerine yasak olan şeyler : 

Madde 54. — öğrenci derneklerinim merkez 
ve şubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait ida
re yerleri; üniversite, fakülte, akademi ve 
bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullarla, sair 
her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim mües
seseleri veya yurt binaları yahut müştemilâ
tında acılamaz, 

DOtfRTÎ 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekfili? Yok. Madde Cum
huriyet Senatosunca değişikliğe uğramış ve bu 
değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler.,. Etmeyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Ceza hükümleri : 

Madde 63, — Bu kanunun 2 nei maddesinin 
(a) ve (b) bentleri gereğince dernek kurma 
hakkına sahibolmadıklan halde dernek kuran
lar bin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır ve dernek kapatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 63 ncü madde 
Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe uğramış 
ve Komisyonumuz bu değişikliği aynen benim
semiştir. Benimseme hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Madde 65. — Kanunun 5 nei maddesinin 
(a) veya (b) bentlerine aykırı hareket eden 
dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur ve 
derneğin kapatılmasına da karar verilir. 5 nei 
maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden 
dernek üyeleri hakkında, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan 
bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur, 

Kanunun 6 ncı maddesine aykırı hare
kette bulunan derneklerin kurucu ve yöneti
cileri ile, 35 nei maddenin I No, lu fıkrasının 
(a), (c) bentlerine ve aynı maddenin II No, lu 
fıkrasının (a) veya (b) bentlerine aykırı 
faaliyette bulunan derneklerin yöneticileri altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. II No. lu fıkranın (h) bendine göre 
karar verilmesi halinde derneğin kapatılması
na da karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 65 nei madde 
Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe uğramış-



YANLIŞ 

Her çeşit demeklerin, kamu hizmeti yapı
lan yerlerle eğitim ve öğretim müesseselerinde 
yapacakları toplantı ve diğer faaliyetleri, 
müessesenin yetkili makamının muvafakati ile 
mülkî idare âmirinin iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Madde Cum
huriyet Senatosunca değişikliğe uğramış ve bu 
değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Ceza hükümleri : 

Madde 6JJ. — Bu kanunun 2 nci maddesinin 
(a) ve (b) bentleri gereğince demek kurma 
hakkına sahibolmadıkları halde dernek kuran
lar bin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır ve dernek kapatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 63 neü madde 
Cumhuriyet Senatosunca değlişikliğe uğramış 
ve Komisyonumuz bu değişikliği aynen benim
semiştir. Benimseme hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler,,, Kabul edil
miştir. 

DOĞRU 

tır ve Komisyonumuz bu değişikliği aynen 
benimsemişti i'. Benimseme hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 70, — Bu kanunun :>8 nci madde
siyle 39 ncu maddesinin birinci fıkrasına ay
kırı hareket edenler ve 39 ncu maddesinin, 2, S 
ve 4 neü fıkrasıyle 40 nci maddesinin -i neü 
fıkrası ve 52 nci maddedeki mecburiyetleri ye
rine getirmeyenler hakkında bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. Ve her hakle 
derneğin kapatılmasına karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili! Yok, Madde Cum
huriyet Senatosunca değişikliğe uğramış bu 
değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsenmiş 
bulunmaktadır. Benimseme hususunu oylarınıza 
arz edeceğim, 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 71. — Kanunun 47 nci maddesinde 
yasaklanan durumları bilerek iktisabedenlere ve
ya iktisabettiğini öğrendiği halde Ivır hafta 
içinde istifa etmeyenlere 500 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası verilir. 



Söz alanlar 
«SoyajdlaTi «Malbetilk; sırasına* g$re» 

A 
Sayfa 

Hüseyin Atobas (Tokat) • Dernekler 
kanun tasarısı münasebetiyle 150 

Yaşar Ataal (Sam*uw) - Balıkesir Mil
letvekili Mevlût Yılmaz'ın, Diyanet İşle
ri IBaşloanlığı kurulup ve görevleri hak-
kındaki 633 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, bu kanuna yeni bâzı 
maddeler •efelenmesi, geçici maddelerin bâ
zı 'fıkralarının kaldırılması hakkındaki 
kamun teklifi münasebetiyle 370 

— Cumhuriyetin ilânının 50 nci Yıl
dönümünün kutlanması 'hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
ve Plân komisyonları raporlar ımünase-
betiylc 296 

— Çorum. Milletvekili Abdurrahman 
Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul 
'Milletvekili Kesit Ülker, 'Konya Milletve
kili M. Kubilây îmer ve Van Milletvekili 
»Salih Yıldız'ın, İçtüzük tadil teklifi mü
nasebetiyle 597 

Cevdet Akçaih (Adama) • Çorum 
Milletvekili Abdurrahman Güler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Neımin Neftçi, İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M. Kubilây îmer ve Van Milletvekili Sa
lih Yıldız'ın, İçtüzük tadil teklifi müna
sebetiyle 496,612 

KeoiMtMümtaz Akaşık (BitHB) -Çorum 
Milletvekili Abdurrabmıan Güler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M. Kubilây îmer ve Van Milletvekili Sa
lih Yıldız'ın, İçtüzük tadil teklifi müna
sebetiyle 598 

Sayfa 
Fehmi Alpaslan (Adadelt Bakam) (O. 

Senatosu Antviaı Üyesi) - Konya Milletve-
ıkili >Özer ölçmen, Malatya Milletvekili 
Mustafa Kaftan ve Ankaııa Milletvekili 
Orhan Birgit'in gündem dışı demeçlerine 
cevabı 47 

— Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in O. H. P. Ortak Grup toplantısında 
söylediği bâzı sözler dalayısıylo geçen bir
leşimde yapılan konuşmalar münasebetiy
le 94 

Bıırbaaıettim Asultay (tamir) - Çorum 
Milletvekili Abdurrahman Güler, Tun
celi •Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermİn Neftçi, İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M, Kubilây îmer ve Van Milletvekili Sa
lih Yıldız'ın, İçtüzük tadil teklifi müna
sebetiyle 625 

— Dernekler kamın tasarısı münase
betiyle 145,149 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman 
Soğukıpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunuma bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
Amasya Milletvekili Salih Ayıgün ile İz
mir 'Milletvekili Burlıancttİn Asutay'ın, 
506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin 
(•D) bendinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna S geçici madde eklenmesine dair 
.kanun teklifleri münasebetiyle 387,390 

— Komisyonlara üye seçimi münase
betiyle 34 

Metomet Amstemlbürk (Tralbzon) - İlk
okul yapımı ve öğretmenlerin karşılaştık
ları güçlüklere dair gündem dışı demeci 255 



— 81 

Sayfa 
Turgut Artaç (Kars) • Kars ilinin ya

kacak kömür şovunu hakkında gündem dı
şı demeci 258 

İhsan Âtaöv (AıDtaÜyıa) • €831 sa
yılı Orman Kanununun (bâzı maddeleri-
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
numa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
•bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek 'madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 «ayılı ka-

KamaU B&ğcroğba (Çanakkale) - Çorum 
Milletvekili Aıbdurrahman Güler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, istanbul Millet
vekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M. Kübiiay İmer ve Van "Milletvekili Sa
lih Yüdız'ın, İçtüzük tadil teklifi müna
sebetiyle 500 

Hüsamettin Başer (Nevşehir) - Der
nekler kanun tasarısı münasebetiyle 156 

— Eski eserler kanunu tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet üzfeey'in, 
Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıka
ranlara 'bir seneden beş seneye kadar ha
pis ceezası verilmesi hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle 191 

— 6831 sayılı Orman Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna ;bir ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Antalya Milletvekili İh
san Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı 
Orman Kanununa geçici bir madde eklen-

'HaM ttbrtaMm Cop (Bolu) - Orman mın
tıkalarında yaşayan halkın yakacak İhti-

Sayfa 
nıuılarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
orman köylerini kalkındırma fonu teşkili 
île Orman Köyleri. Kalkındırma Koopera
tifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 282 

SaJbit Osman Avcı (MUat Meclfei Baş
kamı) (Artvin) • Başkanlık Divanı seçi
mi ((Başkan, 'Başkanvekilleri, İdareci Üye
ler, Kâtipler) münasebetiyle 9 

Eaat Kemal Ayfoar ('Marndin) • Eski 
eserler kanunu tasarısı ile Burdur Millet
vekili Mehmet Özbey'in, Türkiye müzelc-
rmden eşyayı dışarı çıkaranlara bir sene
den beş seneye •kadar hapis cezası veril
mesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle 173,181,186 

meşine dair kanun teklifi ile, Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi föalih Tanyeri 
ve 74 arkıadaşınm, 6831 sayılı Orman Ka
nununun Mzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bir ek madde ile 'bir geçici .mad
de ilâvesine, 5237, 6422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunılarla konu gelirlerin kayııaik 
olacağı orman köylerini kalkındırma fonu 
teşkili İle Orman Köyleri Kalkındırma 
Kooperatifleri kurulması hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle 205 

Orfaan BiHgit (Anfcama) • Çorum 
Milletvekili Abdurrahnıan ıGüler, Tun- -
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş 'Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M. Kubilay îmer ve Van 'Milletvekili Sa
lih Yıldız'm, İçtüzük tadil teklifi müna
sebetiyle 593,640 

— Hükümet - Meelis münasebetleri 
konusunda gündem dışı demeci 43 

yasma dair gündem dışı demeci 267 



— » 2 -

Sayfa Sayfa 
«üleıymıam Çağlar (Manii») - Çekirdek- N«catS kf^ıdâyaar Çaüaroğto (Trato-

. , , „ „. ^ aoım) - Derft&kler kanan tasarısı hakkında sız kuru uzum ıhraeatı ve taban ûyat po- „ , , . i C , x „ ı ı - ^ , Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere-
litikası ile ilgili -gündem dışı demeci 13 j si münasebetiyle 148,152 

Münir Daldal (İBmflr) • Hasan Tahsin 
Anıtı hakkında gündem dışı demeci 355 

— Kayseri Milletvekili 'Hayrettin Na-
ki'boğlu ve j5 arkadaşının, 3301 sayılı Em
niyet Teşkilât Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun 'teklifi münasebetiy
le 377 

Rııfkı Damışnuaaı (Ulaştırana Babamı) 
(Eraunum) - Eskişehir'de .meydana gelen 
tren kazası hakkında gündem dışı deme
ci 2 

SMeyirsan DamSrel (İsparta) - Sözle
riyle ilgili konuşmalar -ve Kumcu Meclis 
teşkili münakaşaları konusunda gündem 
dışı demeci 105 

Musa Doğan (Kars) - Eski eserler ka
mımı tasarısı .ile. Burdur iM İH e t vekili 
Mehmet Özbey'in, Türkiye müzelerinden 
eşyayı dışarı çıkaranlara bîr .seneden beş 
seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 180,187 

Ahmet DuraJfeoğlu. (Sivas) - Corum 
Milletvekili Abdurrahmıan Güler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Neranin Neftçi, İstiMi-bul Mille t-
vekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M. Kübilay Imer ve Van Milletvekili Sa
lih Yıldız'm, İçtüzük tadil teklifi müna
sebetiyle 418,43(i,44S,444,590,600,635 

Bülent Eoeviıt (ZougnlLdaik) - Adalet 
fliaıkam 'Fehmi Alpaslan'ın, kendi sözleri
ni •naklederken gerçekleri tahrif, ettiği ve 
•beslemediği 'bâzı maksatları atfettiğine 
tla.ii: açıklanyası 103 

— Partisinin ortak ;grup toplantısın
da söylediği bâzı sözler dolayısıyla gecem 
birleşimde yapılan konuşmalarıyle ilgili 
gündem dışı demeci ve Adalet Bakanı Feh
mi Alpaslan'ın ecvalbı münasebetiyle 89 

Alı Nfaü Eridetm (tamdir) • Çorum 
Milletvekili Abdurrahmıan Güler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermüı Neftçi, İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M. Kübilay Imer ve Van Milletvekili Sa
lih Yıldız'ııı, İçtüzük tadil teklifi müna-
sCbe-tiylc 423,440,493 

Huri Eroğam (tötanfbul) - iGumlnıriye-
tin ilânının 50 nei Yıldönümünün kııtian-
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 293 

— 'Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kenya Milletve
kili M. Kııibilay Imer ve Van Milletvekili 
Salih Yıldız'ın, İçtüzük tadil fceMfi mü
nasebetiyle 608 

ffilan Ensoy (Kütahya) - Eski eserler 
kanunu tasarısı ile Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey'in, Türkiye müzelerin
den eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar 'hapis eczası verilmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 169,184 

http://tla.ii
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Orban Cemal Fersoy (iatanlbul) - Der
nekler kanun tasarısı hakkında Cumhuri
yet .Senatosu Başkanlığı tezkeresi müna-

F 
Sayfa 

sebetiyle 
Turhan Feyaioğiu (Kayseri) - Genel 

seçimler konusunda gündem dı§ı demeci 

Sayfa 
151 

110 

Abiditı tdan Gaydalı (Biltlte) - Hükü
metlerin yıllık yatırını programları uy-

Hayreibtiın Hauıağası (Elazığ) • Elâ
zığ'ın hidro - elektrik ısantralındaki arıza 
nedeniyle gündem dışı demeci 

gulanması hakkında gündem dışı demeci 257 

H 

116 

i 
MustafaKubilây tmer (Konya) - Çorum, 

Milletvekili Abdurrahman Güder, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M. Kubilây tmer ve Van Milletvekili Sa
lih Yıldız'ın, İçtüzük tadil teklifi müna-
seebtiyle 420,437,451 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman 
fâoğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine dair karnın teklifleri ve 
Amasya Milletvekili 'Salih Aygün ile İz
mir Milletvekili Burhanettin Asutay'm, 
506 sayılı Kanunun 73 neü maddesinin 

Ahmet Sakıp Biçenimez (Anlbara) -
Kanun kuvvetindeki kararnameler konu
sunda gündem dışı demeci 365 

{D) bendinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna 3 geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifleri münasebetiyle 382 

Hatmi İşgüzar (Sinop) - Çorum 
Milletvekili Abdurrahman -Güler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M. Kubilây tmer ve Van Milletvekili Sa
lih Yıldız'ın, İçtüzük tadÜ teklifi müna
sebetiyle 429,484 

Mehmet İzmen (MiMî Savununa Baka
mı) (C. Senatosu CutâbmTfbaşkamjnca S. 
Ü.) - Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün gündem 'dışı demecine cevabı 279 

K 
İhsan Kalbadayı (Konya) - Kayseri 

Milletvekili Enver Turgut ve 13 arkada
şı ile Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifleri ve Amas
ya Milletvekili .Salih Aygün ile izmir Mil
letvekili Burhanettin Asutay'm, 506 sa

yılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) ben
dinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 
geçici madde eklenmesine dair kaaun tek
lifleri münasebetiyle 387 

Mustafa Kaftan (Malatya) - T. B. M. 
M, yerine bir Kurucu Meclis kurulacağı 
ve bâzı milletvekillerine Kurucu Meclis 

Cilt : 29 



34 — 

Sayfa 
üyeliği vadedydiğine dair çıkan bâzı ha
berlere dair .gündem dışı demeei 42 

Necati Ki&laycııoğto (Konya) - Komis
yonlara üye seçimi -münasebetiyle 24 

Ekrem. Kangal (Sivas) - Cumhuriyetin 
50 nei Yıldönümünün kutlanması hakkın
da konun tasarısı münasebetiyle 296 

Metanet Kazara (Toîkat) - Çorum 
MilletivekUi Abdurrahmıan -Güler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, istanbul Millet
vekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M, Kubilây İmer ve Van Milletvekili Sa
lih Yıldız'ın, İçtüzük tadil teklifi müna
sebetiyle 503 

Saibri Keskin {KaBtaanrara) • 6831 sa
yılı Orman Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6S31 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde ile 'bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6&69, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
orman köylerini kalkındırma fonu tenkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera
tifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 287 

Nuri Kotda-manoğılu (Enerji ve Tabiî 
KaynaJklar Bakama (Niğde) - Kars Millet-

Süleyımaıı Mutüu (Afyroı Kıaralbiısasr) -
Tarım kredi ve c^ftçÜerinin durumu hak
kında gündem dışı demeei 354 

Ziya Muezzinıoğflu (Ma%e Saikanı) -
Bize Milletvekili Sami Kumbasar'm, Mia-

Hayrelttım NsdkJboğ'lu (Kayaari) - Kay
seri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu ve 
5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet Teşki-

Sayfa 
vekili Turgut Artaç'm, Kars ilinin yafca-
eak kömür sorunu ile Elâzığ Milletvekili 
Hayrettin Hanağası'nın, geçen birleşimde 
Elâzığ Hidro - Elektrik Santralı hakkın-
kırrda yapmış olduğu gündem dışı demeç
lerine cevabı 262 

Hasan Korkmaacaaı (Deıımzlâ) - Çorum 
Milletvekili Abdurrahman Oüler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker, Konya MületvekÜi 
M. Kubilây tmer ve Van Milletvekili Sa
lih Yıldız'ın, İçtüzük tadil teklifi müna
sebetiyle 489,638 

Ferift Kubat (İçişten Balkanı) - An
kara Milletvekili Yusuf Ziya Yağeı'nın, 
Ankara - Çamlıdere ilçesi Jandarma Ka
rakolunda Ölümle neticelenen düğme ola
yı 'hakkındaki 'gündem, dışı demecine ce
vabı -272 

— İrfan 'Solmazer'in yurt dışına çıkı-
kışı ile ilgili gündem dışı demeei 102" 

Sajmi Kmmbasajr (Rize) - Maliye Ba
kanının çay 'konusunda basında çıkmış 
olan ibeyanı hakkında gündem dışı deme
ci 357 

Zelo&nilya Küraad (Maraş) - Eski eser
ler kanunu tasarısı ile Burdur Milletve
kili Mehmet özbey'in, Türkiye müzelerin
den eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar 'hapis cezası verilmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 177,188 

üye Bakamının çay konusunda basında 
çıkmış olan beyanı 'haıkkında gündem dı
şı demecine cevabı 358 

lât Kanununda değişiklik yapümasına 
dair kanun teklifi "münasebetiyle 379 
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Sayfa 
Nermia Nefifcça (Muş) - Çorum 

Milletvekili Abdurrahman Güler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Netimin Neftçi, İstanbul Millet-

özer «Ölçmen (Korajya) - C. H. P. Ge
nel Başkam Bülent Ecovit tarafından müş
terek grup toplantısında yapılan konuş
mada ileri sürdüğü Kurucu MeeMs iddia
ları konusundaki gündem dışı demeci 41 

Mdhmet önder (Başbakanlık Kültür 
Müsteşarı) - Eski eserler kanunu tasarısı 
ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıka
ranlara 'bir seneden beş seneye kadar ha
pis cezası •verilmesi hakkında kanun tek
lifi münaseıbetiyle 178 

Şimasi özdeaıoğhı (Anikara) - Dernek
ler kanun tasarısı hakkında Cunııhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi münasebe
tiyle 147,153,154 

— Yurt dışındaki isçilerimizin sorun
ları ile .İlgili gündem dışı demeci 359 

Kâzımı özefke (tstamfbul) - Taşıma va
sıtası işleten ve götürü usulde vergiye ta-

Galbahmm Sama (IHyartoakır) - Fi
yat artışları ve hayat pahalılığı hakkın
da gündem dışı demeci 259 

Retfeıt Sezgili (ÇanaMcaıle) - Çoraını 
Milletvekili Abdurrahman Güler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil-

Ahmet Şener (Tralbaon) • 6831 sa
yılı Orman- Kanununun (bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih. Tanyeri ve 74 ar-

Sayfa 
vekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M. Kubİlay İmer -ve Van Milletvekili Sa
lih Yıldız'ın, İçtüzük tadil teklifi müna
sebetiyle 477,614 

bi olan mükellefler hakkında çıkarılan ta
mime dair gündem dışı demeci 265 

Turnam özgüııer (İçel) - Çorum 
Milletvekili Abdurrahman Güler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili 
M. Kübilay îmer ve Van Milletvekili ıSa-
lüı Yıldız'ın, İçtüzük tadil teklifi müna
sebetiyle 624 

— Eski eserler kanunu tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet öabey'in, 
Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıka
ranlara bir seneden beş seneye kadar ha
pis eeezası verilmesi hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle 172,174,179,182,193 

İbrahim öztürk (Kamaş) • Maraş ili
nin «orunları ile ilgili gündem dışı demeci 356 

letvekili Mermin Neftçi, İstanbul Millet
vekili Kesit Ülker, Konya Milletvekili 
M. Kttbilay İmer ve Van Milletvekili Sa
lih Yıldız'ın, İçtüzük tadil teklifi müna
sebetiyle 643 

kadasınm, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde ile 'bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin -kaymak' olacağı 
orman köylerini kalkındırma fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera
tifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 200 
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Sayfa 
— Eski ©serler kamımı tasamı ile 

Burdur Milletvekili Mehmet öabeyMn, 
Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıka
ranlara tok seneden be§ seneye kadar ha-

N«m TaM (Ticajrıet Halkamı) (<Ctuoath.ii-
ıri|y«t Senaiboau Chıımlbıtû bê kamıııt̂  S. Ü.) -
Diyarbakır Milletvekili iSabahattin Savcı 
ile Adama Milletvekili Turgut Topaloğlu'-
mın, fiyat iartışları ve hayat pajhalılıği; İs
tanbul Millotveyili Kâzım 'özeke'nin, taşl
ına vasıtası işleten ve götürü .usulde ver
giye tabi olan mükelleifler hakkında çı
karılan tamim konusundaki gündem ,dışı 
demeçlerine cevabı 275 

Ata Topafloğüıtt (Ondu) - Kooperatifle
re dair igündem dışı demeci 353 

•EopfgTKt Topaffloğlu (Adamıa) - Hayat 
pahalılığı konusunda gündem dışı demeci 268 

Hasam Toayalh (Kaatamooıu) - 6831 sa
yılı Onman Kanununun ibâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kamuna *bir ek 
madde eklenmesine dair ikanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili Ühsan AtaÖv ve 
2 .arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir mıadde eklenmesine dair 
kanrun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Crazi&ntep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Karamfliıiiun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek rnıadde ile 'bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
orman köylerini kalkındırma fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-

AM Rıaa Uzumar (Çaîhşma Bakana) -
(Trabzon) - Ankara, Milletvekili A. Sa-
ksp Hiçerimez'in, kanun kırvvetundeki 
kararnameler konusunda gündem dışı 
demecine cevabı 366 

— Ankara Milletvekilli Şinasi Özden-
oğlu'mın, yurt dışındaki işçilerimizin so-

Sayfa 
pis «eczası verilmesi hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle 197 

— Komisyonlarla üye seçimi münasejbe-
tiyle 24 

tifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasefb etiyle 199 

— Balıkesir Milletvekili Mevlut Yıl-
nuaz'm, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 
ve 'görevleri hakkındaki 633 sayılı Kanu
nun bâzı imaddelerininı değiştirilmesi, bu 
ıkanuma yeni bâzı maddeler 'eklenmesi, ge
çici maddelerin bâzı fıkralarının .kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 369 

— Cumihuriyetin ilânının 50 nci Yıl- " 
'dönümünün kutlanması hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 294 

— Dernekler kanun tasarısı münasebe
tiyle 146 

Enver Tnırgırt (Kayseri) - Kayseri Mil
letvekili Enver Turgut ve 13 arkadaşı ile 
Ankara Milletvekili Osman Soğukpmar 
ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa bâzı mıadeler eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Amasya Millet
vekili Salih Aygün ile îzrair Milletvekili 
Burhanettin Asutay'ın, 506 sayılı Kanu
nun 73 ncü maddesinin (D) 'bendinin de
ğiştirilmesine ve bu karama 3 geçici mad
de eklenmesine dair karam teklifleri mü
nasebetiyle 380 

Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) - Pan
car müstahsillerinin durumu 'hakkında 
gündem dışı demeci 277 

ramları ile ilgili gündem dışı demecine 
cevabı 362 

—- Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
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Sayfa 
Amasya Milletvekili Salih Aygını ile İz
mir Milletvekili Burhanettiıı Asutay'ın, 
606 sayılı Kanunim 73 neü maddesinin 

Reşit tfliksr (JEstaratoal) - Çorum 
Milletvekili Abdurrahmıan Güler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş. Millet
vekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletve
kili Reşit "Ülker, Konya Milletvekili M. 
Kubilây îmer ve Yan Milletvekili Salih 
Yıldız'ın, İçtüzük tadili teklifi münase
betiyle 601,606 

Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) - Anka
ra - Çamlıdere ilçesi Jandarma Karakolun
da <Uümle neticelenen döğme olayı hakkın
daki gündem dışı demeci 270 

Çetin Yılmaz (tçel) - Yer fıstığı üreti
cisinin sorunları hakkında gündem dışı 
demeei 165 

M. Kemal Yıtaaz (Aydın) - Eski eser
ler kanunu tasarısı ile Burdur Milletve
kili Mehmet üzbey'in, Türkiye 'müzelerin
den eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar lıapis cezası verilmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 190 

— Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
Amasya Milletvekili Salih Aygün ile İz
mir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 
ı506 sayılı Kanunun 73 neü maddesinin 
(D) bendinin değiştİTÜmesİTie ve bu ka
nuna 3 geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifleri münasebetiyle 385,389 

— Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-
kiboğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Em
niyet Teşkilât Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi münasebe
tiyle 377 

Sayfa 
(D) bendinin değiştirilmesine ve hu ka
nuna 3 geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifleri münasebetiyle 386 

— Eski eserler kanunu tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıka
ranlara 'bir seneden bes seneye kadar ha
pis eeezası verilmesi hakkında kanun tek
lifi münasehetiyle 185,192 

Şevket Yılmaz (Adana) • Kayseri 
MiHetvejkiHİ Enver Turgut ve 13 
arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı mad
deler eklenımesime dair kanuro teklifleri 
ve Amasya Miltetvekili Salih Aygün ile 
İzmir Milletvelkili Burhan effitin Asu
tay'ın, 506 sayı'îı Kanunun 73 neü mad
desinin (D) bendinin deği^tirdlmiesine 
ve bu kamuna 3 geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifleri münase
betiyle 382 

Oangiaham Yorulmaz (Aafcara) -
Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 
arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman 
âoğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı mad
deler 'eklenmesine dair kanun teklifleri 
ve Amasya Milletvekili Salih Aygün ile 
İzmir Milletvekili BurhanettJtin Asu-
ıtay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 neü mad
desinin (D) bendinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna 3 geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifleri münase
betiyle 381 

Lebit Yurdoğlu (İstanbul) - Komis
yonlara üye seçimi münasebetiyle 33 
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