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F i h r i s t 

BAKANLAB KURULU 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Mehmet îzmen'e, 

Say ;Vı Sayfa 
Devlet Bakanı İsmail Arar'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/992) 509 

— Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hiilmi İşgüzar'm, Mec
lis çalışmalarının pazartesi, çarşamba ve 
cuma günleri öğleden sonra yapılmasına 
dair önergesi 

— Grup başkanlarının Genel Kurul ça
lışmalarına 3 Ocak 1973 tarihine kadar ara 
verilmesine dair önergesi. 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Parti Grup Başkan vekili erinin, Ge-
nt'I Kurul'un sabah ve öğleden sonra tespit 
edilen saatler dahilinde çalışmasının deva
mına ve siyasî partiler temsilcileriyle varı
lacak mutabakata göre diğer kanun tasan 
ve tekliflerinin de reform kanunları ara-

509 

341 smda müzakeresine dair önergesi 383 

GENEL GÖUÜŞM 1 ÖNERGELERİ 
— îeel Milletvekili Celâl Kargılfnııı, 

Ankara ilinin kirli havadan kurtaramam 
ile Ankara, istanbul ve izmir illerindeki 
trafik, taşıt, su ve havagazı sorunlarına çö

züm yolu bulunması için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 neî 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına dair Önergesi (8/54) 354 

KANUULAR 

No. Sayfa 
1648 — 1.2, 1967 tarih ve 828 sayılı 

Kanunun 2 nei maddesinin değişti
rilmesi ve yürürlük süresinin uza
tılmasına dair Kanun 28 252 

29 586 
30 10: 

30,62,63:66 
1649 — 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı 

Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair Kanun 26 297 

27 S 
29 374: 

379 

No. 
f>0 — Karadeniz Teknik Üniversitesi 

adiyle Trabzon'da bir üniversite 
kurulması hakkında 6594 sayılı Ka
na ek Kanun 26 

29 

S&yfa 

107 
29, 

196:199 

1651 — Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 
892 sayılı Kanuna ek Kanun 26 778 

27 606 
30 395: 

403 
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KARAR 

No. Cilt 
583 — 24 Aralık 19G9 tarihli ve 408 nu

maralı Kararla kurulan Meelis 

Sayfa No. Cilt Sayfa 
Araştırması Komisyonunun görev 
'Süresinin uzatılmasına dair 31 352 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

Sayfa 
— Adalet Komisyonu Bakanlığının 

Hava kirlenmesinin önlenmesi ve Hava 
KirMiği ile Savaş kanunu tasarısı ile 
Ertuğ ve 3 arlkadaşınm, 153 sayılı Usmu-
mî Hıfzıssıhıha Kamtnuna bâzı maddeler 
eklemmesine dair -kamın tekîifinin, ge
çici loamâyyona havale edilmesi (2/787, 
3/987) 219,220 

— C. Senaitosu Aydın Üyesi İskender 
Cenap Ege ve 9 arkadaşının, Anlta'lya 
ve Ege bölgesindefei pamıulc üreticiler 
rinıin T, C. Ziraat Bankası T-arıım Kredi 
Kooperarti'flerİ ve Tüıfkiye Zira; Donatım 
Kurumuna eflan çiftçi borçlarının ta'ksist-
leiDdiniimesi haikkmda 'kainim teıklifiıâtı, 

Sayfa 
95 N'D. lıı Geçici Koımisyona havale edil
mesi (2/756, 3/991) 405 

— (,!i'£l'.çi malJanııııı (korunması hak-
kmdaiki ikamın tasarısının havale edil
miş buliTiıiduğıı komisyonda fdan üçer üye 
aim'mnık' suretiyle kurulacak geçici bir 
komisyonda göriirşülımesi 643:644 

— İdare ıiuahkeımeleri karnım tasarı
sının havale edilmiş bulunduğu toonris-
yonlardan kurulaeatk geçici bir komiâ-
yonda göriişülım'üsâ (1/6G2) 405 

— Yatırımların, ihracatın, turizm ve 
döviz kazandırıcı hdznıeflienm teşviki için 
kamın tasarısının kurulacak geçici Ibir 
komisyonda görüşülmesi 352 

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ 

— Anfkara Milletvekili Suna Tural 
ile Sinop Milletvekili Hîlmıi î.şgüz-ar'ırı, 
çeltik üretiminin yeter seviyeye yiikscl-
tünuesi ve Tlopralk Mahsulleri Ç'eltâk Ofi
sinin. satın almıalardalkd tuttum ve davra
nırlarını tespit ettmefk ve gerekli ted
birleri almak üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarmca bir Meelis Araştırması 
yapılimasifna dair önergesi (10/111) 312:353 

ÖNERGELER 

— Araştırma Koınıisyonu Başkan
lığının:, İktisadî Devlet TeşeikküRerinde 
«seluMyot verildiği iddia olunan israf 
ile sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dini enine 'kampları iyin yapılan harca
malar konusunda kıırullan Araştırma Ko-
ınisıyonu çalışma süresinin üç ay daha 
uzatalım as una dair (3/990) 

— Ankara Miîletvelkili Hüseyin Ba-
lan'ın Bütçe Plân Komisyonundan istifa 
ettiğine dair önergesi (4/355) 

— Ankara Milktvefkilti Sıma Tural 
ile Sin.<op Mrlliebvdkili Hilmi îşgıizar'ın, 
Mecttis çatışmalarınım Pazartesi, Çarşam
ba ve Cuma günleri öğleden sonra yapıl
masına dair önergesi 

— Babkıesir MiHetveMli M. Niyaai 
Giirer'in, Onman Kk>miiısyonu üyelıİğindea 
dötüfa ettiğine dair önergesi (4/359) 

— Cuımlhıni'iyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özerim.', bir kooperatif baş
kanlığı kurulması hajkkmdalki kamın tek
lifinin geri verilmesine dair önergesi 

219 

509 

500 

352 

29Î (2/746, 4/356) 
—• Çiftçi mallarının korunması hak

kındaki kanun tasarısının; havale edil
miş bulunduğu komtisyonlardan üçer üye 
alıuma[k süratiyle kurulacak geçici H r 
•komisyonda görüşülmesine dair Taran 
Balkanı llyas KaraözHin önergesi. 643:644 

— Devlet Bakanı Ismaiî Arar'ııı, îda-
ra maHkenıeleri kanun tasariBinıe havale 
edilmiş bulunduğu •komisyonlardan ku
rulacak geçici bir 'komisyonda görüşül-
mestime dair önergesi (.1/662) 405 

— Erzurum Milleltvcflailıi Selçuk Er-
venli'nin, Anayasa K«misyoniJinaıidan is
tifa ettiğine dair önergesi (4/354) 14.1 
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Sayfa 
— Grup başkanlarının Genel Kurul 

çaShsmalrıına 3 Ocak 1973 -tarihine kadar 
ara veril'mesine dair önergesi. 341 

— Istanibul MiHetveMlA Orhan Kabi-
bay'ıın, Millî Eğitim Kamâsyoıuı üyeliğin
den iktifa öötiğine dair Önergesi (4/357) 351: 

352 
— Parti Grup Ea^kanvokıillerûnin, 

Genel Kurulum sabah v.e Öğleden sonra 
tespit edilen saatler datoülinıde çalışma
cının devamına ve siyasî partiler temsil-
«ileriyle varrlacajk m.ota'bakata göre di-

Sayfa 
ger 'kanun tasarı ve tekliflerinin d« re
form kanunları arasında müzakeresine 
dair önergesi 383 

— Toikat Milletvekili İsmail' Hakkı 
Birler'dn, İçişleri Koımâsfyonnı üyeliğin
den istifa ettiğine dair önerge 574 

— Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol 
Yılmaz Akçal'm, yatırımların, ihracaitın, 
turizm ve döviz kazandırıcı hizmetlerin 
teşviki için kanun tasarısının knrula-
eafk geçici bir komisyonda görüşülmesi
ne dair Önergesi 352 

RAPORLAR 

Adalet Kotmisyonu raporları 
— Adıyaman Milletvekili M, Zeki Adı

yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı 
maddesinin tadiline dair kanun teklifine 
dair (2/456) 210,211 

— Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, uzun sac, uzun favori (erkekler
de) ile kadınların mini etek giymelerinin 
menine dair karnın teklifin hakkında 
(2/665) 211 

— 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(î/541) 212 

— 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralar
la bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı hakkında (1/245) 212 

— Ankara Milletvekili Suna Tural ve 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 6762 
sayılı Ticaret Kanununun 626 ııeı madde
sindeki hükümlerin ihlâline sebebolan ti
caret erbaplarının itibarının iadesi hakkın
daki kanun teklifine dair (2/474) 211 

— Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen, kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 
13 ve sayfa 92 numarasında nüfus siciline 
ikayıth Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 
23 . 6 . 1948 doğumlu Âdil Kalfa'nm ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair (3 584) 211 

— Artvin İlinin Şavşat ilçesinin merke
ze bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 
nci cilt ve 146 ncı sayfasında kayıtlı Meh-

metoğlu, Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 do
ğumlu Alîm Gümüş'ün ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair (3/53) 209 

— Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nü
fus siciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice' 
den doğma 1949 doğumlu Ahmet Güneş'in 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair (3/640) 211 

— 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehİ-
me'den doğma Samandağ Deniz mahalle
sinde 309 hanede kayıtlı Enver özel'in özel 
affına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/326) 212 

— 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra' 
dan doğma Denizli'nin Tavas kazası orta 
mahalle nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı' 
nın özel affına dair kanun tasarısı hakkın
da (1/370) 212 

— 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan' 
dan doğma Malatya'nın Çarmuzu mahalle
sinden Bekir Dur'un Özel affına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/527) 212 

— 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime' 
den doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfu-

| sa kayıtlı Salim GÖl'ün özel affına dair ka-
; nun tasarısı hakkında (1/525) 211 
! — 1933 doğumlu Hamdiöğlu, Sivas Sa-

rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın 
özel affına dair kanun tasarısı hakkında 
(1526) 211,212 

1 — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice' 
: den doğma, Zara Yenİcami mahallesi 321 
j hanede kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel 
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Sayfa 
affına dair kanun" tasarısı hakkında 
(1/367) 211 

— 1328 doğumlu, Ali kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 
11, sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide 
.Yaman'ın özel affına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/522) 21.1 

— 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edilbe'den doğma Giresun Hacısiyam ma
hallesinden Süleyman Bozbağ'm özel affı
na dair kanun tasarısı hakkında (1/521) 212 

— Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakı-
lı 'bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde 
•ıKüfusa kayıtlı Döndü Şahin'don doğma 
Mehmet Alioğln 2 , 1 . 1950 doğumlu Sır-
oalı köyünde oturur, Hüseyin Şahiıı'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/290) 209 

— Burdur Milletvekili Mehmet Üzbcy' 
in, esinden bnş sene ayrı kalan karı, koca
nın ayrılması hakkında kanun teklifine 
dair (2/423) 210 

— Burdur Milletvekili Mehmet üzbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nei madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifine dair (2/112) 210 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj ynpanların ölüm ce
zası ile eezalanddmlmaları hakkında ka
nun teklifine dair (2/427) 210 

— C. Senatosu İstanbul Üyesi lîifat 
öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 
485 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tefcHfiuo dair (2/9) 210 

— C. Senatosu Tunceli Üyesi Aralan 
Boğa'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nei 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifine dair (2/155) 210 

— Çorum Milletvekili Cahit Angm'ın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişik
liği ile ilgili kanun teklifi hakkında (2/440) 211 

— Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa l'de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den do^ma 
22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan 
doğma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm 

Sayfa 
ölüm cezalarına çarptırılmaları hakkında 
(3/43) 209 

— Fazla fiyatla bilet satanların ceza-
1 andırılın al an hakkında kanun tasarısına 
dair (1/113) . 209 

— Gümüşane Milletvekili Nurettin Öz-
donıir ve 44 arkadaşının, Türk Kanunu Me
denisinin birinci kitabının ikinci babı üçün
cü faslının değiştirilmesi, bu kanuna bâzı 
madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı vakıf
ların vergi muafiyetinden faydalandırıl
ması hakkındaki 903 sayılı Kanunun 2 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/588) 573 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural iîe Sinop Mil
letvekili Hilmi Işgüzar'ın ve Kocaeli Mil
letvekili Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu 
tcklifleı-iııo dair (2/439, 2/482) 210 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak-
'innda kanım teklifine dair (2/388) 210 

— İsmail oğlu 1931 doğumlu İlhan 
Cumhur Türker'in özel affına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/702) 136 

— tstiimbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere D:Hİekorkut sokak, hane 313, cilt 37 
ve sayfa l l l ' de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu 
Havva'dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Se
lâm i Kodal'ın, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/49) 210 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin 
kaldırılması ve 113 neü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/284) 210 

— İstanbul. Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç*un affı
na dair kanun teklifi hakkında (2/523) 211 

— Kastamonu iline bağlı Daday ilçesi
nin Uyukoraı köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 
301 numa"asmda nüfusa kayıtlı Mehmet-
oğlu, Necibe'den ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/48) 209 

— Kastamonu iline bağlı Devrekani il
kesinin Oontay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 
l l ' de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye' 
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den doğma 4 . 3 , 1944 doğumlu Süleyman 
Çelikîn ölüm eezasına çarptırılması hak
kında (3/489) 209,210 

— Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
günHin, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında
ki Kanununun 38 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifine dair (2/489) 209 

— Mehmetoğlu Eliften doğma, 1933 
doğumlu Boğazlıyan Kazası Deveci Pınarı 
köyü nüfusuna kayıtlı Abdülkadir Şener 
hakkında Özel af kanunu tasarısına dair 
(1/673) 64 

— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk Oeza Kanununun değişik 449 
ncu maddesinin 2 nei bendinin tadili hak
kında Kanun teklifine dair (2/449) 210 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kıvatlı-
oğlu ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğ-
lu Hatice'den doğma 1339 doğumlu Nevşe
hir Yenimahalle 10 hanede kayıtlı Mustafa 
Parmaksız'ın affı hakkında kanun teklifine 
dair (2/96) 209 

— Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Assubay 
Üstçavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair 
kanun teklifi hakkında (2/545) 211 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Mil
letvekili Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, 
ölüm cezasının kaldırılması hakkında ka
nun tekliflerine dair (2/286, 2/578) 211 

— Sdbık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gez
gin) özel affına dair Kanun tasarısı hak
kında (1/371) 212 

— Safcarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 19 arkadaşının, Devlet Memurları
nın disiplin cezalarının affına dair kanun 
teklifi hakkında (2/135) 210 

— Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran ma
hallesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Ka
raca ve Şehitloğlu er Kemal Karaca'nm 
dul eşi Mürüvet Karaca ve yetimlerinin 
Özel affına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/368) 211 

— Yargıtay kanunu tasarısına dair 
(1/615) 136 

Sayfa 
— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü

yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/520) 460,463,510,569, 

574,615 
— Zile İlçesinin İğdir nahiyesi Büyük 

Aköz köyü hane 20, eilt 35, sayfa 73'te ka
yıtlı Alioğhı, Hanım'dan doğma 1935 do
ğumlu Abidin Demirbağ'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/417) 210 

Anayasa Komisyonu rapora 
— Çorum Milletvekili Abdurrahman 

Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi, istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletve
kili M. Kübilay Imer ve Van Milletvekili 
Salih Yıldız'm, Millet Meclisi İçtüzük tek
lifine dair (2/706). 10,339,354 

Bütçe Karma Komdsyomu raporları 
— Millet Meclisi tdare Âmirlerinin, 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifine dair (2/758) 3 

— M. Meclîsi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair (2/757) 3 

Geçidi Komisyonlar raporları 
— 6831 sayılı Orman Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Antalya Milletvekili İhsan Ata-
Öv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ile, Cumhuriyet Sena
tosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile 'bir geçici madde ilâvesi
ne, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı 
kanunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Ponu teş
kili ile Orman Köyleri Kalkındırma Koo
peratifleri kurulması hakkında kanun tek
lifi Anayasa, Adalet, Orman ve Plân ko
misyonlarından 3'er üye seçilerek kurulan 
73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) 15,61,340,355, 

383,384,387,405,449 



Sayfa 
— Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur

dur Milletvekili Mehmet özfoey'in, Türkiye 
müzelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir 
seneden beş seneye kadar hapis cezası ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Maliye, Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rından seçilen 3'er üyeden kurulu 17 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/85, 
2/428) 340,355 

— 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 teklifle
ri ve Amasya Milletvekili Salih Aygün ile 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 
'506 sayılı Kanunun 73 neü maddesinin (D) 
bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç 
geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plân komisyonların
dan seçilen ll 'er üyeden kurulu 64 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (2/597, 2/598, 
2/726) 340,355,573 

— Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topal-
oğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hak
kında ve 6309 sayılı Maden Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, aynı ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair, C. 
Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya Termen 
ve 22 arkadaşının, Madencilik Reformu ka
nun teklifleri ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er 
üyeden kurulu 83 numaralı Geçici Komis
yon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) 

10,339,340,354,355 

— Petrol Reformu Kanunu tasarısı' ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 ar
kadaşının, Petrol Kanununun hâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında, C, Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A, O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine tah
sisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanunu 
ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 ve 

Sayfa 
6987 sayılı kanunların bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi 
hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama 
satı§ İşlerinin Devlet eliyle yapılması ve 
«anadepoların Devletleştirilmesi haklnnda 
kanun teklifleri ve Maliye, Ticaret, Adalet, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komis
yonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 84 
sayılı Geçici Komisyon raporu (1/656, 
2/35, 2/631, 2/632, 2/635) 10,64,134,141, 

206,220,243,244,286,291, 
339,342,345,351,388;891 

İçişleri Komisyonu raporları 
— Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldö

nümünün kutlanması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/658) 340,355 

— Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar halkkmdaki 
6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğişikliği ile ilgili kanun teklifine dair 
(2/440) 211 

— Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısına 
dair (1/113) 209 

— içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayramlar ve Genel Tatiller hakkındaki 
Kanuna 1 madde eklenmesine ilişkin ka
nun teklifi hakkında (2/491) 211 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/520) 40O,463,5ÎO;569, 

574,615 
tmar ve tokan Komisyonu [raporu 

— 7116 sayılı İmar ve iskân Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/543) 340,341,456,460 
Meclis Hesaplarını inceleme Konmisyomı rapora 

— T. B. M. M. Saymanlığının Mart, 
Nisan ve Mayıs 1972 ayları hesabına ait 
(5/22) 640 

MiHî Eğitim Komisyonu raporları 
— Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 

hakkında (1/540) 615,638,644,708 
— Cumhuriyetin ilânının 50 nci Yıldö

nümünün kutlanması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/658) 340,355 
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Sayfa 
Plân Kamfitayonu raporları 

— Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
hakkında (1/540) 615:630 

644:706 
— Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıl

dönümünün kutlanması hakkında kanun 
tasarısına dan- (1/958) 340,365 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si YiüHt Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar 
Beyiyeleri üçte birlerinin harp malûlleri
ne ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 30 . 5 . 1929 tarftı ve 14S5 sayılı Ka-
nuna ek kanun teklifi hakkında (2/368) 340, 

449:456 

— Yargıtay kanunu tasarısı 
da (1/815) 

hakkın-
136 

Sayfa 
•—. 7116 sayılı İmar ve İskân Bakan

lığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanuni 
tasarısı hakkında (1/543) 340:34i 

460.460 
Sajğfbk^ÖOBivalYartlımKio^^ 
— 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 

hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
na dair (1/541) 212 

Ticaret Koantagncunı tratpord 
— Ankara Milletvekili Suna Tural ve 

Sinop Milletvekili Hilmi tgıgüzar'ın, 6763 
sayılı Ticaret Kanununun 6İ26 neı madde' 
sindeki hükümlerin ihlâline selbefrolan ti
caret erbaplarının itibarının iadesi hak
kındaki kanun tekliîfine dair (2/474) 211 

SAYIN ÜYELERİ S İLGİLİ İŞLEK 

Çefefilmıeler 
— Ankara Milletvekili Hüseyin Ba-

lan*ın, Bütçe Plân Komisyonundan istifası 
(4/3B5) 219 

— Balıkesir Milletvekili M. Niyazi Gü-
rer'm, Orman Komisyonu üyeliğinden 
üyeliğinden istifası (4/359) 509 

— Erzurum Milletvekili Selçuk Er-
verdİ'nîn Anayasa Komisyonundan isti
fası (4/354) 141 

— Istanfbul Milletvekili Orhan Kaıbi-
bay'ın, Mîllî Eğitim Komisyonu üyeliğin
den istifası (4/357) 351:352 

—> Tokat Milletvekili İsmail Hakkı 

Birler'in, İçişleri Komisyonu üyeliğinden1 

İstifası 574 

Grümüşane Milletvekili Ekrem Saatçi' 
ye izin verilmesi (3/969) 352 

Manisa Milletvekili Selçuk Gümfâspa-
la'ya izin verilmesi (3/989) 862 

Niğde Milletvekili Naci Çerezci'ye izm 
verilmesi (3/989) 3S1 

Tra'bzon Milletvekili Ali İhsan Birin-
cioğlu'na izm verilmesi (3/989) 351Ö52 

— Gümüsane Milletvekili Ekrem Sa-
atçi'nin yasama dokunulmazlığı (3/904) 640 

SOKULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BagbaDoaııucEatt 
— İstanbul Milletvekili Tekin Erer' 

in, Resmî İlânlar Şirketine dair (6/237) 
Difter i İBakanmduaı 

— İstanbul Milletvekili Üfhan Daren-
delioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığın

daki bir heyetin Moskova'ya gideceği ha
berine dair (6/242) 289 

509 ; Gütmrük -ro Tatndl BMkıaimııtdtBin 
I — Denizli Milletvekili İlhan Açtkalın' 
j m, tütün fiyatlarının bölgelere göre de

ğişmesine dair (6/241) 289 
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B) YAZALI 'SORULAR VE CEVAPLARI 

Sayfa 
Axia!kft Batanmdıaaı 

— Afyon Karafhisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Yozgat - Boğazlıyan 
ilkesi ceza maıhkemeleri başkatipliğine ta
yin edilen şansa dair soru önergesi ve 
Adalet İBakanı Fehmi Alpaslan'ın, yazılı 
cevabı (7/112918 467:468 

— içel Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 
Cumihuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'de suç nevilerine göre satbıkalı 
insan sayısına dair soru önergesi ve Ada
let Bakanı Fethini Alpaslan'ın yazılı oe-
valbı (7/1312) 488':489 

206 

— Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, Ankara'da satılan gaz tüplerinin 
Kontrolsüz satışına dair (7/1433) 

— Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağ-
cı'nm, Bilecik ilinin fabrika kurulacak S3 
il abasında bulunmaması nedenine dair 
soru önergesi ve Barbakan adına Devlet 
Bakanı Zeyyat Baykara'nın, yazılı ceva
bı (7/1B68) 466:467 

— Bilecik Milletvekili Sadi ^Biuay'ın, 
'Bilecik ilinin fabrika kurulacak 33 i) ara
sında bulunmaması nedenine dair soru 
önergesi ve Barbakan adına Devlet Baka
nı Zeyyat Baykara'nın yazılı cevabı. 
(7/1288? ' 468:467 

— Çankırı Milletvekili Arif Tosyalı-
oğlu'nun, 1973 yılı idinde Çankırı iline ya-
pılaacak yatırımlara dair (7/1451) 290 

— Erauraın Milletvekili Cevat ön-
der'in Türk Tarih Kurumu Basımevinin' 
Kurumlar Vengisine tâbi olmamasının 
sebebine dair (7/14167) 578 

— Erzurum. Milletvekili Cevat Ön-
der'in, Türk Tarih Kurumunun, Dernek
ler Kanunu ile Anatüzüğüne aykırı çalış
tığına dair (7/1403') 673 

— Erzurum Milletvekili Cevat ön-
der'İn, Türk Tarih Kurumunun Türk Ti
caret Kanunu hükümlerine aykırı çalıştı
ğına dair (7/1462) 572 

Sayfa 
— Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-

"oğlu'ıum, Gaziantep'te kurulan televizyon 
-vericisi hakkında (7/R437) 1208 

— Gümüşane Milletvekili Nurettin Öz-
demir'in, 903 sayılı Kanuna göre teşekkül 
•eden vakıflara dair (7/1479) 

— İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nm, 
Ahmet Oğuz Akal adlı bir şallısın kurduğu 
Knonüt Limited Şirketine verilen kre'diye; 
dair soru önengesi ve Başbakan ve kendi 
adına Ticaret Bakanı Naim Talû'nun ya
zılı cevaibı. (7/1259) 46&:4>06 

— içel'Milletvekili Celâl Kartgılı'nuı, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız' 
'bünyesinde çalışan aadlî ve idarî takibat" 
lann miktarına dair soru önergesi ve Baş
bakan Feritl Melen'in yazılı cevabi. 
1(7/1308) 487 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu eliyle öğrencilere dağıtılan ödül
lere dair som önergesi ve Barbakan admaı 
Devlet Bakanı lUhan öztrak'm yazılı ce
vaibı (7/1305) " 47^:466 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Me
murların Personel Kanunu uygulamala
rından doğan intibak aalacaklarma dair 
(7/1461) 573 

— tstanlbul Milletvekili T«kin Erer ' 
in, 1.971 - 1972 yılları içinde uygulama 
programına alınan kamu sektörü yatN 
fimlarına dair (7/14416) 280 

— tstanlbul. Milletvekili Tekin Erer ' 
in, Resmi İlânlar Şirketine dair (7/1469) 5Ö9 

•— Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
ıgün'Ün, Kıklareli ili, ilçeleri ve köylerinint 
TET'ııin verici yayınlarından faydalan
masına dair (7/1470) 640 

— Ma-raş Milletvekili İbrahim öztürk ' 
ün, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nu
ri KodamaiLoğlu'nun Avusturya - Maca
ristan gezfei sırasında trfaıı Solmazer'lef 
ıgöriişüp görüşmediğine dair (7/1455) B90 

— Maraş Milletvekili tbraibim özfcürk' 
ün, Maraş, ilinde tespit edilen linyit kömüı* 
rezervinin isletilmesine dair (7/1441) 208 
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Sayfa 
— Maraş Milletvekili İbrahim öztiU'k' 

ün, Vekil İmam - hatiplerin durumuna dair 
-(7/1475) 

— Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Snyr.tay Başkanlığımın, 25 , 9 . 1SVT2 gîm 
ve M04 sayılı karan hakkında (7/1471) 010 

Bayındırlık Bakanından 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv' 

ün, Antalya İline bağlı bâzı ilçelerin yol 
durumuna dair (7/1454) 290 

— Fhkarya Milletvekili Barbaros Tur
gut Boztepe'nin, Sakarya ili - Akyazı il-
pwî"m vnl durumuna dair (7/1450) 290 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal* 
m, Sn"isıın limanına akıtılan kanalizasyo
nun durumuna dair soru önergesi ve İmar 
v? tskfin Bakanı Turgut Toker ile Bayııi-
rhHık Bakünı Mukadder öztekin'hı yazılı 

:. cevapları (7/1308) 471:472 

Devlet Baikanlannaan 
— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 

Savcı'nm, Diyarbakır ilindeki surların ve 
camilerin onarımına dair (7/1434) 20Ö 

Enerji ve Tateiî Kaynaklar BaOsamındiaıı 
— Antalya Milletvekili îhsan Ataov' 

ün, Ka*; İlçesi Kalkan Bucağı Devlet Su 
İşleri hizmetlerinin Antalya iline bağlan
masına dair (7/1464) 573 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv' • 
ün. Manavgat Sağsahil sulama projesine 
dair (7/1465) 573 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş ilinde tespit edilen linyit kömür 
.̂ ^opv^nin isletilmesine dair (7/1441) 208 

— Manîn îlilletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Bilecik Senatörü Orhan Tuğrul'a 
i"""île.n maden arama ruhsatına dair (7/1444) 

289 
Gençlik 've (Spor Bakamıınıdıanı 

— Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m. Türk sporunun bugünkü çıkmazda bu
lunuşunun nedenlerine dair sorti önerge
si ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Kara-
V5"îîk'îîn yazılı ce-vaibı (7/1198) 463:464 

— Maraş. Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün. Mnraşspırvm 3 neü lige alınıp alınmama
sına dair (7/1458) 572 

Sayfa 
— Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 

teinleri Bakanlığı teknik ve sağlık perso
nelinin yan ödemelerden istifadesine dair1 

(7/1449) 289:290 
— Erzurum Milletvekili Cövat ön-

dcı-'in Türk Tarih Kurumu Basımevinin) 
K' '"iınılar Vergisine tâlbi olmamasının 
sebebine dair (7/1467) ' 573 

— Erzurum Milletvekili Cesvat ön-
rlcr'in, Türk Tarih Kurumunun, Dernek-
ler Kanunu ile Anatüsüğüne aykın çalış
tığına dair (7/M33) 573 

— Erzurum Milletvekili Cetvat Ön-
der'in, Türk Tarih Kurumunun iktisadî 
gaye güderek ticaret yaptığına dairJ 
(7/1468) 673 

— Gaziantep Milletvekili Şinasi Çk>lak-
oğlu'nun, Türkiye - Suriye sınırı üzerinde1 

yasaklanan arazilere dair (7/14İ36) 206 
— Samsun Milletvekili Taşar Afcal'ın, 

Samsun ilinin Vczirtoprü ilkesi Belediye 
Başkanmaa dair (7/1472) MÖ 

tmar ve Mtân üBakaaımîhunl 
— Samsun Milleuvekilj Yaşar Akal' 

in. Samsun limanına akıtılan kanalizasyo
nun durumuna dair soru önergesi ve îmatf 
ve İskân Bakanı Turgut Toker ile Bayın-ı 
dırhk Bakanı Mukadder Öztekin'hı yazılı 
cevapları (7/lı303) 471472 

Maliyıe Batoaauadam 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv' 

ün, Maliye tahsildarlarının tazminatları 
hakkında (7/1452) 290 

— Erzurum Milletvekili Cevat ön-
der'in Türk Tarih Kurumu Baaım-eviniü 
Kurumlar Vergisine tâlbi olmamasımü 
sebebine dair (7/14)67) 573 

— Erzurum Milletvekili Cevat Ön-
der'in, Türk Tarih Kurumunun Türk Ti
caret Kanumı hükümlerine aykırı çalıştı
ğına dair (7/1462) 672 

— İçel Milletvekili Celâl Katigılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığı
nız bünyesinde çalışan personel hakkında' 
acılan adlî ve idarî takibatların miktarına 
dnir soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya 
Mfıezzin-oğlu'mm yazılı cevabı (7/1319) 490: 
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Sayfa 
— Muğla Milletvekili ' Ali Döğerli'nin, 

turizm ve döviz kazandırıcı 'hizmetlerin 
teşviki hakkımdaki kanun tasarısının ka-

: nunlaşmasından sonra tahsil edilemeye
cek vergilere dair 7/Î1474) 

MİM <Me»Mj IBaşteamndlafli 

— Afyon Karahisar Milletvekili Sü-> 
leyman Mutlu'nun, 1970 - 1972 yılları için
de parti grupları ve Millet Meclisi Dâvan 
üyelerinin yapmış olduğu şehirlerarası te-
ledîon konuşmalarına dair (7/1443) 208 

— Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
(Baytürk'ün, Kamu İktisadî Tegefblbüsleri 
Komisyonunca hazırlanan raporların Mec
lis gündemine alınmaları hakkımla 
(7/1*456) 672 

MU3î E î ğ i t o BaJkanımidafli 

—• Erzurum Milletvekili Cevat ön-
der'in Türiî Tarih Kurumu Basımevinin 

•^Kurumlar Vergisine tâbi olmamasının! 
aelbebine dair (7/T4Ö7) 573 

— Erzurum MilletvekiH Cevat ön-
der'm, Türk Tarih Kurumunun, Dernek
ler Kanunu îl<e Anatüzüğüne aykırı çalış
tığına dair (7/146*) 673 

— Erzurum Milletvekili Cevat Ön-
der'in, Türk Tarih. Kurumunun iktisadî 
gaye güderek ticaret yaptığına dair 
1(7/1468) 573 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı *mn, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
(bünyesinde çalışan personel hakkında açı
lan adlî ve idarî takibatların miktarına da
ir soru Önergesi ve Millî Eğittim Bakanı 
Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1318) 

489r490 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın 
Alata Devlet Çiftliğinde bir kısım yüksek 
K>kul ve fakülte açılmasına dair (7/1438) 206 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca, cezalandırıl
mak üzere hazırlanan öğretmen listelerine 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1304) 

472:473 

Sayfa 
— Ordu Milletvekili Ata Bodur'un Me

sudiye ilçesinin Topçam Bucağı Ortaoku
lunun öğretmen durumuna dair (7/1457) 572 

BfflUÎ Savunma tBalkattnMÎaaı 
— Diyarbakır Milletvekili Sahahattin 

fâarveı'nra, Deniz ve Hava Kuvvetlerini 
CMiçlendirme vakıflarının birleştirilmesi
nin bulunuşunun nedelerine dair soru öner-
ıgesi ve Mîllî Savunma Bakanı Mehmet 
İzmen'in yazılı cevalbı. (7/1242) 465 

'OırTnffln İPaJfo'"mkfaln 
— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 

Vezirköprü Orman İşletmesiyle halk ara
sındaki ihtilâfa dair soru Önergesi ve Or
man Bakanı Selâhattİn tnal'ın, yazılı ce* 
vaıbı. (7/1399) 468:471 

S&ğ-uk v)e Sosyal Yandım Balkanmdlaaı 
— Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 

Ankar-a'da'ki göğüs hastalıkları' hastanesi
nin kaldırılma sefbdbine dair (7/1447) 289 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılının, -
Cumhuriyetin kuruluşundan 1955 yılına1 

kadar Türkiye'de mevcut askerî hekim1 

miktarına dair soru önergesi ve Sağlık ve1 

Sosyal Yardım Balkanı Kemal Demir*irt 
yazıh cevabı. (7/11351) 488 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığını
zın bünyesinde çalışan personel hakkında' 
acılan adlî ve idarî takibatların miktarına 
dair soru Önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yar^ 
dım Bakanı Kemal Demir'in yazılı ceva
bı. (7/1315) 469 

Sanayi ive Tedeniolojli Balkanından 
— Erzurum Milletvekili Cevat ön-

der'in Türk Tarih Kurumu Basımevinin' 
Kurumlar Vergisine tâbi olmamasının 
sebebine dair (7/1487) 573 

— Erzurum Milletvekili Cevat ön-
der'in, Türk Tarih Kurumunun iktisadî 
gaye . güderek ticaret yaptığına dair 
(7/1468) 573 

— Erzurum Milletvekili Cevat ön-
der'in, Türk Tarih Kurumunun Türk Ti-* 
caret Kanunu hükümlerine aykırı çalıştı
ğına dair (7/M82) 672 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş ilindeki pamuk üreticisinin du
rumuna dair (7/1445) 289 
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Sayfa 
Tarım Bakamımdan 

— Diyaıfoakır Milletvekili Sabahattin' 
Savcı'nm, Diyarbakır'da kurulan peynir 
ve tereyağı fabrikasının inşaatına dair 
(7/11435) 208 

—• tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
fıstık endüstrisi projesine dair (7/1439) 208 

Tfcarat İBateamııidiam 
— Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü-1 

oğlu*mın, itirazlı tapu sahibi çiftçilere araç 
ve gereç temini konusunda T. 0. Ziraat 
Bankasının kolaylıklar yapıp yapmayaca
ğına dair (7/14Ö9) 573 

•— Adana Milletvekili Ali Hıza G-üUü-
oğlu'nun, Pamuk Tarım Satış Kooperatif
leri kârlarının bir kısmının ortaklara ve
rilmesin* dair (7/14)60) 572 

—- Erzurum Milletvekili Cevat ön
derin, Türk Tarih Kurumu Basımevinin 
Kurumlar Vergisine tabı olmamasının se
bebine dair (7/1467) 573 

— Erzurum Milletvekili Cevat ön-
der'in, Türk Tarih Kurumunun İktisadî 

Sayfa 
gaye güderek ticaret yaptığına dair" 
•• (7/1468) 573 

— Erzurum Milletvekili Cevat ön-
der'in, Türk Tarih Kurumunun Türk Ti
caret Kanunu hükümlerine aykırı çalıştı
ğına dair (7/1402) 672 

— İçel Milletvekili Celâl Kangıh'mn, 
Ahmet Oğuz Akal adlı bir şahsm kurduğu 
Kromit Limited Şirketine verilen krediye" 
dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi 
adına Ticaret Bakanı Naim TahYnun ya
zılı cevabı. (T/196») 465:406 

— îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
fıstık -endüstrisi projesine dair 7/1439) 208 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Göksün ilçesinde yetiştirilen barbunya 
mahsulünün, tarım satış, kooperatifleri ta
rafından satınalmmadığı hakkında 
•(1/1442) 208 

UlajfJtnrma tBaflamnındıfliıı 
— îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 

Devlet Deniz Yollarına bağlı gemilerde 
seyahat eden yolcu sayısına dair (7/1440) 208 

TASARILAR 

— 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ha'kjknula kanun tasarısı 
(1/541) 212 

.— 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunimi bâzı madldelerimln 
değîşjtirilım'eaine ve bu kanuna bâzı fık
ralarla Mr madde efclenımesinc dair ka
nun tasarısı (1/245) 212 

— 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştinüanetsi ve bu kanu
na bîr ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/583) 15;61, 

340,355:383,384 387405,449 
— Atatürk Ajkademisi kanunu tasa

rısı (1/540) 615 638, 
644:708 

— 5 . 1 . 1950 doğumdu Alioğltı, Fe-
himeden doğma Samandağ Deniz mahal-
lesinıde 309 hanelde kayuth Enver özet'İn 
özel affına daıir kaimin tasarısı (1/326) 212 

— 1945 doğumlu Oamanoğlu, Zeh-
ral&an doğma Denizli'nin Tavas kazası 

orta mahalle nüfusumla 'kayitlı Mehmet 
Ballı*nın özel affına dair kamın tasarısı 
(1/370) 212 

— 1940 doğumlu Ilainrzaüğkt, Sultan'-
dan doğma Malatyalım Çarmuzu mahal
lesinde Bekir Dnr*un özel affına dair 
'kanun tasarısı (1/527) 212 

— 1944 doğumlu, Hüseydanoğlıı, Azi-
me'den dogma Zara'nın, Tekke köyünde 
nüfusa katyUt-h Salim Göl'ün özel affına 
dair kamun tasarısı (1/525) 211 

— 1933 doğuon'lu HamUdioğlu, Sivas 
Sanjkışla nüfusumda kayuth Hayati Er
can'ın Özel affına dair kanım' tasarısı 
(1/526) 211,212 

— 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hati
ce'den doğma, Zara Yenica<md mahallesi 
321 hanede kayıtlı Adil BedSrhanoğ-
lu*nuıı özel affına dair kanunî tasarısı 
(1/36) 212 

—- 145 sayılı ts Kanununun 5 neti 
maddesinin değiştiri'hnesi hattkında ka
nım tasarısı (1/62) 573 



— l'i 

Sayfa 
— 1328 doğumlu, Ali kızı ZdlıiihaVUun 

doğma Simav ilçesinin BaMıllı Mvyü, 
cilt 11, sayfa 6, hane 6'da nüfusa .kayıtlı 
iSaMe Yaman'ın öaet affına dair kamın 
tans ı (1/522) 211 

— 1 Mart 1932 doğumlu Hmrşİtoğhı, 
Edibe'den doğma Giresun ITaeraiyanıı 
ıma'halleamden Süleyman Boabağ'ını öze1! 
affına dair (kanun tasarısı (1/521) 2.12 

— Cttmjhuraıyetin ilânmutı 50 ııei Yıl
dönümünün lsuitlaaıması hakkında Jkanuıı 
ıtaaansı (1/658) 340,355 

— Ç/fltçi mallarının korunması hak
kındaki kamın tasarısı 643:644 

— Eski eserflier kamum tasarısı 
(1/85) 340,355 

— Fazla fiyattla 'bilet satanlarau ec-
zalanıdırılimaları hakkında [kanun tasarısı 
(1/113) 205 

— Hava kirlenım-esnnin <>iYk>nmosİ ve 
Hava kirlHiğii il* -savaş .kamum ta-sav:ısı 

219:22ü 
— İdare mahkemeleri kanun IfisnriKi 

(1/662) 406 
— IsınaDoğkı 1931 doğınırlm Ulum 

Cumhur Tür'ker'in özel affına dair kanun 
tasarısı (1/702) 130 

— İş Mahikeanellepi kamum tasarısı 
(1/763) Git} 

— Madencilik Reformu kanun- ta
sarısı 10,33!): 

340,354:355 
— Mefamefıoğ'kL Eılif'ten ds>ğ/nıa, 1933 

doğumlu Boğazlayan Katzası Deveci Pı
narı KÖytü nüfusuna kayıtlı Abdülka-
dir Şener hak|krnıda Özel af kanunu ta
sarlısı (1/673) 04 

Sayfa 
— üH'ıîiT YO Ayar kanun tasarısı 

(7/761) 573 
— Pv-ıoJ Kof-i'jnıuı kamum tasarısı 

(1/656) 10,64: 
134, m .206,220:243,244:286,291:339,342:345, 

351,388:391 
— S:ı!»!k PİLot Assıiibny (941/823) 

lîaşçavııs Kme'fcli SI. Fevzi Gökdeniz'in 
(GtoHgitı) {>•/,<>] affına dair kanun tasarısı 
(1/371) .212 

— Hit'its -ili, imranlı 1'leesi, Duranı 
malıalhvuirldi Celâl Kuraca ile e;d Nai-
liiı? Kiiıvü-îi. ve MebMoğlıı et* Keunai İvara-
ea'nın dul eşi Al-iiı,iivwıt Karaca ve ye
ti inlerini ti ÜKO] DÜ'MUL dair İtamın ta
sarısı (1/36::) 211 

—- Tüil-Şv Denk Ticarot Odası ka
nunu l!':.:iir:sı (1/759) 209 

— '[''yİLil;!!' ai'ac-ihjjı ile teiekıniTCİtıi-
kasy-oıı ii.l-:ı;liU'iU'ası üı-ifiîtüııc (in îte İsa t.) 
iilişikin. îiiil-'-i'inM, iş'kiüııe An']ayması vo 
Nihaî Hei^'ilii'iıı (muykııı'nuısuım uygun' 
!>!ik]iı4ıt!.,-iiii:! diiii' Ikiiıımı -lasiirısı (l/75>î) 209 

— Yıııv;>:rı.y kamum ia^ırısı (1/6S.5) 130 
— 'i ;ilii-":!!İîici!i İIIT.'I<.'sı 11ıı, turizm ya 

•Ai'>v'y/, ka.^ımkrırı hizmet loriıı tışvüd 
i<;.iıı.ı k'in-fin ii'isai'ünı 352 

— 171 îi'.yıJı Toplantı ve (lökleri Yü-
lüyüşil i i İh-, '.yA\ hakkı mıa'kî Kanunda 
değişiklik yapıkiiaısnıa dair kanım ta
sarısı (1/520) 46(>;4()3, 

510:5G9)574:C!r> 
--- 7-1 iti süyi'h İmar ve j::kâıı Bakan-

!v's Jv':;ı;k-:; ve e'^-evlenİ hakkındaki! K.ı-
mi'iuı kir Jna.ldo eklemmesine: dair kanun 
tasarısı (1/543) 340:341, 

456:450 

TEKLİFLER 

— Adıyaman Millefövejkili M. Zeki 
Adıyaman'ın, Türk Ceza Kanunumun 
426 n>cı maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi (2/456 > 1 210:211 

— Adıyaıman Milletvekili M. Zeki 
Adıyannan'ın, uzun saç, uzun favom (or-
îkefelerde) ile kadınların mini etdk giyme
lerinin menine dair kanun teklifi (2/665) 211 

— A vı kara Mi! M vekili Suna Turat'ın, 
5434 saydı. T. O. Fjiüekli Sandığı Karnı-
ıramın 32 ııci maddesinfi -bir fıkra ek
lenmesine dair karımı teklifi (2/790) 209 

— Ankara MiıJotvefciH Suna Tu rafı. 
ile Siıniip Mifllotveikill Hilmi tşgüzar'in, 
034 K:xyılı Kat Mülkiyet Kanununun 
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Sayfa 
20 ned •maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/792) 3 

— Ankara Milletvekili Sıma Tural 
ile Sinop Milttetveikili Hilmi îşgüzar'm, 
5434 sayıılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nun 68 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair •kamın teklifi (2/797) 209 

— Ankara Milletvekili Suna Tu rai 
île .Sinop MMletvelkili Hilmi İşgüzar'ın, 
6762 sayılı Tficatfot Kanununun 6*26 nci 
maddesindeki hükümlerin ihlâline sob-e-
bolan ticaret erbaplarının itibarının 
iadesi hakkındaki kanun teklifi (2/474) 211 

— Antalya Milletvekili thsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 683J sayılı Orman Kanu
nuna geçici bit madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
GaZiantep Üyesi Salih Tanyeri ve. 74 ar
kadaşının, 6831 sayıh Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanun
larla konu gelirlerin kaynak olacağı Or
man Köylerini Kalkındırma Fonu teş
kili ile Orman Köyleri Kalkındırma Koo
peratifleri kurulması hakkında kanun 
teklifi (2/572, 2/515) 15:61, 340, 355:385, 384: 

387, 405:449 
— Burdur Milletvekili Mehmet öz-

bey'in, eşinden 'beş sene ayrı kalan karı, 
kocanın ayrılması hakkında kanun tekli
fi (S/423) 210 

—• Burdur Milletvekili Mehmet Özboy' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/112) 210 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların Ölüm 
cezası île cezalandırılmaları hakkında 
kanun teklifi (2/427) 210 

— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey' 
in, Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çı
karanlara bir seneden beş seneye kadar 
hapis cezası verilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/428) 340, 355 

— C. Senatosu Aydın Üyesi İskender 
/Cenap Ege ve 9 arkadaşının, Antalya ve 
T. C. Ziraat Bankası Tarım Kredi Koo-

Sayfa 
peratifleri ve Türkiye Zirai Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının tak
siti endi rilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/756) 405 

— C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşle
ri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkında -ve 6309 sayıh Maden Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, aynı 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair, 
C. Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya Ter
men ve 22 arkadaşının, Madencilik Refor
mu kanım teklifleri (2/629, 2/640, 2/557) 

10, 339:340,354:355 
— C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebru-

re Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
iHandîğı Kanununa 23. 2. 1965 gün ve 545 
sayılı Kanununun 5 nci maddesi ile ekle
nen ek maddenin 1 nci fıkrasının değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
eklenmesine dair 22. 9. 1972 gün ve 1623 
sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/791) 3 

— ü. Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat 
Öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi 
nin 485 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında kanım teklifi (2/9) 210 

— C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
[Lîora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nei 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/165) 

210 
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye

si Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, înhi-
hisar Beyiyeleri üçte birlerinin harp 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve 
tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/368) 340 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhi
sar Beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve şehit yetimlerine .tahsis ve 
tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1465 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/368) 44: 

456 
— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 

Olâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 1963 sayıh 
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Sayfa 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi (2/787) 

219:220 
— Cumhuriyet Senatosu idare Âmir

lerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
ı(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/801) 573 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya üye
si Hamdi özer'in, bir kooperatif başkanlı
ğı kurulması hakkındaki kanun teklifi 
(2/746) . 290 

— Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletve
kili M. Kubilay İmer ve Van Milletvekili 
Salih Yıldız'm, Millet Meelisi İçtüzük tek
lifi (2/706) 10, 339, 354 

— Çorum Milletvekili Cahit Angm'ın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 
[0136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğişikliği ile ilgili kanun teklifi (2/440) 211 

— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
iSavcı'mn, Türkiye Tarımcıları Sosyal Gü
venlik Kurumu (TAK - KUR) kanun tek
lifi (2/802) 573 

— Gümüşhane Milletvekili Nurettin 
üzdemir ve 44 arkadaşının, Türk Kanunu 
Medenisinin birinci kitabının ikinci babı 
üçüncü faslının değiştirilmesi, bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı va
kıfların vergi muafiyetinden faydalandı
rılması hakkındaki 903 sayılı Kanunun 
2 nei maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/538) 573 

— İçel Milletvekili Celâl Kangılı, An
kara Milletvekili Suna Tural İle Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli 
Milletvekili Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu 
teklifleri (2/383, 2/439, 2/482) 210 

— tçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı olan 29 Ekim 
1973 tarihinde Devlet memurları ile kamu 
sektörü ve özel sektörde çalışan isçilere 
birer mtmş tutarında ikramiye verilmesi
ni dair kanun teklifi (2/794) 136 

— İçel Milletvekili Celâl Kartgılı'nm, 
Türk Cejsa Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 

Sayfa 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifi (2/388) 210 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 , 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal 

i Bayramlar ve Genel Tatiller hakkındaki 
Kanuna 1 madde eklenmesine ilişkin ka
nun teklifi (2/491) 211 

— İstanbul Milletvekili Sadrettin Bil-
\ giç ve 9 Arkadaşının, Oğuz Bakırburç* 
i un affına dair kanun teklifi (2/523) 211 
I — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
| Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin 
i kaldırılması ve 113 ncü maddesinin değiş-
. tirilmesine dair kanun teklifi (2/284) 210 
I — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
| ve 13 arkadaşının Petrol Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
! maddelerinin kaldırılması hakkında, C. 
r 

t Senatosu Giresun Üyesi thsan Topaloğ-
lıı ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kal
dırılması ve mal varlığının Türk Petrolle
ri A. O. na devri ve bu ortaklıkça kuru
lacak dağıtım şirketine tahsisi hakkında 

: 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda 
i değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı ka-
| si, kaldırılması ve ckenlenmesi değişti-
• rilmesi, kaldırılması ve ekelenmesi hak-
• kında ve akaryakıt, anadepo, depolama 
: satış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve 
. anadepoların Devletleştirilmesi hakkında 
: kanun teklifleri (2/35, 2/631, 2/632,' 
; 2/636) 10, 64:134, 141:006, 220:243, 244:28e 
f 291 H339, 342:345, 351, 388 391 
< — Millet Meelisi İdare Amirlerinin, 

1972 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi (2/795). 209 

— Millet Meclisi idare Amirlerinin, 
1972 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi (2/758) - 3 

— M. Meclisi tdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/793) 136 

— M. Meelisi İdare Âmirlerinin, 1972 
; yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
t cetvelde değişiklik yapılması hakkında . 
î kanun teklifi (2/757) - 3 
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Sayfa 
— Kayseri Milletvekili Enver Turgut 

ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Os
man Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifle
ri ve Amasya Milletvekili Salih Aygün 
ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay' 
in, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin 
(D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifleri (2/597, 2/598, 2/726) 340,335, 

573 

— Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata 
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında
ki Kanununun 38 nei maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi (2/489) 209 

— Muğla Milletvekili Ahmet Buldaıılı' 
mn, Türk Ceza Kanununun değişik 449 

Adalet Koanisyomı Başjhaaılığı Teskeresi 

— Adalet Komisyonu Başkanlığının 
Hava kirlenmesinin önlenmesi ve Hava 
klrrliliğı ile Savaş kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Clâl 
Erteuğ ve 3 arkadaşının, 1953 sayılı 
Umumî Hıfsıssıhha Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tekli
finin, geçici komisyona havale edilmesine 
dair (2/787, 3/987 219:220 

Başbakanlık Tezkereleri 
ölüm Cezaları 

— Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen 
köyünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, 
Cilt 13 ve sayfa 92 numarasında nüfus si
ciline kayıtlı Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 
23 . 6 . 1948 doğumlu Âdil Kalfa'nra ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair (3/584) 211 

— Artvin ilinin Şavşat ilçesinin mer
keze bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 
8 nci cilt ve 146 sayfasında kayıtlı Meh-
metoğlu, Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 do-

Sayfa 
neu maddesinin 2 nci bendinin tâdili hak
kında Kanun teklifi (2/449) 210 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfik-
oğlu Hatice'den doğma 1339 doğumlu 
Nevşehir Yenimahalle 10 hanede kayıtlı 
Mustafa Parmaksız'ın affı hakkında ka
nun teklifi (2/96) 209 

— Nevşehir Milletvekili Hüsamettin 
Başer ve 14 arkadaşının, Jandarma Assu-
bay Üstçavuş Ali Mutlu'nun özel affına 
dair kanun teklifi (2/545) 211 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, İle İçel 
Milletvekili Celâl Kargılı ve 6 arkadaşı
nın, ölüm cezasının kaldırılması hakkında 
kanun teklifleri (2/286), 2/578) 211 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 19 arkadaşının, Devlet Memurları
nın disiplin cezalarının affına dair kanun 
teklifi (2/135) 210 

ğumlu Alim Gümüş'ün Ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair (3/53) 209 

— Bartın İlçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47. Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, 
nüfus siciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hati
ce'den doğma 1949 doğumlu Ahmet Gü
neş'in ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
(3/640) 211 

— Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fa-
kılı bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesin
de nüfusa kayıtlı Döndü Şahin'den doğma 
Mehmet Alioğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sı-
eaılı köyünde oturur Hüseyin Şahin'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/290) 

209 
— Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-

nar köyü hane 1, oü<t, 5, sayfa l'de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 
22 , 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yaman ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan 
doğma 1928 doğumdu Zehra Yama'nın ölüm 
cezalarına çarptınlımaıları hakkında (3/43) 

TJÜIZKJSRİÎJIUİİR 

Cilt: 31 
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Sayfa 
— Fatsa ilçesi Bozdoğan Köyü cilt 3, 

sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı Yusuf-
oğlu 1938 doğumlu Ziya Yılmazın ölüm 
oewasm<a çarptıriilıııası Iraikkmda (3/988) 

—- IsbaJiibul ill-nlin Sarıyer ilçesi, Bü-
yüUaderc Dedekoıtkııt sdkak, hane 313, cüi 
37 ve sayfa 111 Vle nüfusa kayıtlı Sa,ffotoğ-
lu Hatvva'daıı doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu 
Sclâıni Kodail'ın, ölüm cezasına çarptırılma
sı (3/49) 210 

— Kastamonu aline bağlı Daday ilçesi
nin UyuSköron ıköyü hane 9, cnlt 5 ve sayfa 
391 mımıaTı'asmda nüfusa kayıtlı Melımet-
oğlu, Necibe'den doğma 15 . 3 . 1943 do-
ğıumiu Hüseyin Öron'in ölüm cezasına eurp-
tıa-ilınası hakkında (3/48) 209 

— Kastamonu Mine bağlı Devrekani il-
eminin Cuntay Köyü. hane 4, eıit 23, sayfa 
l l 'dö nüfusa kayıtlı Hüsovûnoğlu FikrJyc' 
den doğanı 4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman 
OeHtİMi ödüm cezasına çarptırılması hak-
fcrada (3/489) 209:210 

~ Zile ılçesinân İğdir nahiyesi Büyük 
Alköz köyü hane 20, eilt 35, sayfa 73;tc 
kayıtlı Aılioğlu, ilanını'dan doğma 1935 do-
ğıımılu Abidiaı Demirbağ'ıu ölüm eczasına, 
çarptiMlmiası lıaklanda (3/417) 210 

Yasama dokrartulnıazlakları 
— Giiınmşane MMetovekill Ekrem Saaıt-

çi'nıİn yasama ddkunulınia.sîİLğmın kaldırıl-
muasına dair (3/994) 040 
Bütçe Karma Komisyonu (Başkanlığı Teakeorelera, 

•— M, Meulisi İdare Âmirlerinsin, .1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli 
cetvelde değişiklik yapıılmrası bıkkında -ka-
nuu teflölıifiıue daık (2/757) 3 

— MMfeıt Meclisi İdare Âmliıieııinüı, 
197(2 yriı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvdide değişiklik yapılması hak
kında kaııun teldifiîne dair (2/758) 3 

Ouımhurba^kanlığı Teskeresi 
— Viatzife üe yurt dışına gidecek olun 

Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'e, 

Sayfa 
Devlet Bakam İsmail Arar'm vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/992) 

509 
0. Senatosu :Başikanflığı Tezkeresi 

— M. Mcelisi İdare Âmirlerintiın, 1972 
yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/ l ) işaretM 
cetvelde değişildik yapılması hakkında ka
nun ıtolallifirıo dair (2/757) 3 

— Mjillet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
•i§arcstM cetvelde doğigifelıiık yapdması hak
lımda kanun teklifine dair (2/758) 3 

Meclis Araştırıma, Komisyonu 
Başkanlığı terikersesi 

— Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, İktisatlı Devlet Teşekküllerinde sebe
biyet verildiği iddia olunan israf ile sivil 
ve askerî resmî müesseselerin dinlenme 
kampları için yapılan harcamalar konu
sunda kurulan Araştırma Komisyonu ça
lığına süresinin üç ay daJıa uzatılmasına 
dair (3/990) 352 

Millet Meclisi Başkanlığı Teskeresi 
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve

rilmesine dair (3989) 351 

Sajyışbay (Başkanhğı 'Tszîaereilıesrii 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğüne bağlı işletmelerin 1967 yılı bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/993) 573 

— Ege Üniversitesi 1969 Bütçe ydı Ke
sin Hesabına ait genci uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/986) 3 

- Tarım Komisyonu Başjkanlfağı Terikenelsi 
— U. Senatosu Aydnı Üyesi İskender 

Cenap Kge ve 9 arkadaşının, Antalya ve 
Ege bölgesindeki pamuk üreticilerinin T. 
C!. Ziraat Bankası Tarım Kredi Koopera
tifleri ve Türkiye Zirai Donatım Kuru
muna olan çiftçi borçlarının taksitlendi-
rilmesi hakkında kanun teklifinin, 95 No. 
lu Geçici Komisyona havale edilmesine 
dair (2/756, 3/991) 405 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

Sayfa 
22.12,1972 tar. 26 ncı Birleşime ait tut. öz. 2:3 
25.12.1972 tar. 27 nci Birleşime ait tut. öz. 
26.12.1972 tar. 28 nci Birlerime ait tut. öz. 
27.12.1972 tar. 29 ncu Birleşime ait tut, öz. 
28.12.1972 tar. 30 ncu Birleşime ait tut. öz. 

64 
•136 
208 
289: 
290 

29.12.1972 tar. 31 nci Birleşime ait tut. öz. 349: 
350 

Sayfa 
3,1.1973 tar. 32 nci Birleşime ait tut. öz. 395: 

396 

4,1.1973 tar. 33 neü Birleşime ait tut. öz. 500 

5.1.1973 tar. 34 neü Birleşime ait tut. öz. 572: 
573 

8.1.1973 tar. 35 nei Birleşime ait tut, öz. 640 



Söz alanlar 

«Soyadları atfaibetâfk amasına gftra» 

A 
Sayfa 

Yaşar Akal (Samsun) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde ekl-enmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kamın teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ıe!k madde 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-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 32,44;52,55 

— Atatürk Üniversitesi kanım tasarısı 
münasebetiyle 635,688 

ErtuğrıU Akça (Manisa) - Amerika 
eski Cumhurbaşkanı Henry Truman'ın ölü
mü münasebetiyle gündem dışı demeci 213 

Cahit Angın (Çorum) - Çorum ve Çan
kırı âllerinde önümüzdeki beş yıl içinde uy
gulanacak kalkınma projesi konusunda 
gündem dışı demeci 503 

İsmail Arar (Derlet Bakanı) (İstan
bul) - Atatürk Üniversitesi kanun tasarısı 
münasebetiyle 670 

Mehmet Arslanturk (Trabzon) - Ata
türk Üniversitesi kanun tasarısı münasebe
tiyle 668 

TuııgTjJt Artag (Eanrs) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
•değiştirilmesi ve hu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Mîlletvekü İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 

Sayfa 
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 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-
ratiflpvi kurulması hakkında kanun teklifi 
Tnünaselbetiyle 439,446 

Eurhanettin Asutay (İzmir) - EGO İş
letmesi âle TES - İŞ Sendikası arasında ak-
tedilen toplu iş sözleşmesi konusunda gün
dem dışı demeci 505 

— Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker ve 13 ar
kadaşının, Petrol Kanununun bâzı madd^ 
I erinin değiştiriltmıesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloglu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığı
nın Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketûne 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Ka
nunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırıl/ması ve 
•eklenmesi hakkında ve akaryakıt, ana-
depo, depolama satış işlerinin Devlet 
eliyle yapılması ve anadepolaraı Devlet
leştirilmesi hakkında kanun teklifleri mü
nasebetiyle ıl87 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 533 

Mfcfhmiet Atagimı (Kırklareli) - 6831 
sayılı Oımam Karoununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
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Sayfa 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar-
Ikadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
c& madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkiii 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 29,57,60,368 

— Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 ar
kadaşının, Petrol Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığı
nın Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
onfcaMıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 saydı Petrol Ka
nunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştMImesi, kaldırılması ve 
eklenmesi hakkında ve akaryakıt, ana-
depo, depolama satış işlerinin Devlet 
eliyle yapılması ve anadepolann Devlet
leştirilmesi hakkında kanun teklifleri mü
nasebetiyle 155 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyetti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 560,595,608 

İhsan Ataöv (Antalya) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
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, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde file bir geçiei madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka-

Sayfa 
nunlarla konu gelirlerin kaynak olaeağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
ımünasebetiyle 442 

— Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 ar
kadaşının, Petrol Kanununun bâzı madde-
lerhıin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında C. Senatosu Giresun; 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığı
nın Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Ka
nunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve 
eklenmesi hakkında ve akaryakıt, ana-
depo,- depolama satış işlerinin Devlet 
eliyle yapılması ve anadepolann Devlet
leştirilmesi hakkında kanun teklifleri mü
nasebetiyle 339 

Tufan Doğan AvşargU (Kayseri) -
Atatürk Üniversitesi kanun tasarısı müna
sebetiyle 649 

• • • • " • - • ' • • " ^ - U J Ü 

Esat Keünaü Aytar (Mardan) - Petrol 
Reformu kanunu tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A. O, na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 
ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış işlerinin Devlet eliyle yapıl
ması ve anadnpoların D e vletl'jşt irilmesi 
hakkında Kanun teklifleri münasebetiy
le 168 

Mehmet Ali Aybar (İstanbul) - Atatürk 
Üniversitesi kanun tasarısı münasebetiyle 700, 
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Sayfa 
— Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ye 13 ar
kadaşının, Petrol Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldınlıması hakîkında C. Senatosu Giretsıun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Peltrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığı-
•nın Türk Petrolleri A. 0. na devri ve bu 
ontaMikça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi habkınıda 6326 sayılı Petrol Ka
nunu ile bu kanunda değişiikHik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve 
eklenmesi hafckında ve aSkaryakıt, ana-
dapo, depolama satış işlerinin Devlet 
elîyl« yapılması ve anadeıpolaron Devlet
leştirilmesi hakkında kanun teklifleri mü
nasebetiyle 184,189,257,261 

Mehımöt SıdJdıJk Aydaa- (Btajgıöl) . 6831 
sayılı Orman Kanunumun bâzı maıddelerfaıinı 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 

İsmet Hilmi Balcı (Tokat) - Yurt dışın
daki işçilerimizin sorunları konusunda gün
dem dışı demeci 137 

HİMumettlta Başar (Nevşehir) - 6831 
«ayılı Ormanı Kaauunun'un bâzı maddelerinim 
değişıtiıilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dıair 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-
fkadaşının, 6831 «sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde file Mr 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-
ratiflerı kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 30,36.1,376,408,412,414,434 

— Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 ar
kadaşının, Petrol Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 

Sayfa 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya MiHetveMti İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
•kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
ıG-azisantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
e!k madde Me 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-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 431 

Salih Aygün (Amasya) - Atatürk Üni
versitesi kanun tasarısı münasebetiyle 636,706 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 561 

kaldırtması halitanda C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofiiskuİn kaldırrinuası ve mal varlığı
nın Tür!k Petrolleri A. O. na devri ve bu 
cnftaMıikça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Ka
nunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve 
eklenmes-İ hakkında ve akaryakıt, ana-
depo, depolama satış işlerinin Devlet 
«Uyle yapılması ve anadepülarm Devlet
leştirilmesi hakkında kanun .teklifleri mü
nasebetiyle 237,256,273,329 

Hüseyuıı Bayüürîk (ZomgıuMak) - Petrol 
Reformu kanunu tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A. O. na devri veı bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu-

B 
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Sayfa 
ııu ite bu kanunda değişiklik yapan 6558 
ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış işlerinin Devlet eliyle yapıl
ması ve anadepolarm Devletleştirilmesi 
hakkmda kanun teklifleri münasebetiy
le 122,177,220,251,253,271,274,283,292 

Yaşar Bir (Sakarya) — Orman Bakan
lığındaki insan kıyımı, ziyaa uğratılan 
millî servet ve israf konusunda gündem dı
şı demeci 8 

Orhan Eirgit (Ankara) - Basın özgür
lüğüne vâki olan müdahalelerin artmakta 
olduğu hakkmda gündem dışı demeci 506 

Ahmet Buldanlı (Mu&la) - Atatürk 
Üniversitesi kanım tasarısı münasebetiyle 633, 

092,702 
— Devlet istihdam politikası hakkında 

gündem dışı demeci 399 
— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü

yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 544 

MSfchat Şükrü Çavdaroğiu Balıkesir) -
6831 sayılı Orman Kammunun bâzı rnadde-
ienkıim, değiştiırikneaı ve bu kaıiıuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanım tasarısı 
ve Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, .6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde cMenımes&ne dair 
kanun teklifi İle, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 

Sayfa 
Ömer Buyrukçu (Antalya) ? 6831 sayılı 

Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi' ve bu kanuna bir ek 
•madde eklenmesine dair kanım tasamı 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eldenim esim e. da.k* 
kanun teklifi île, Cumhuriyet^ Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayıh Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde dlc bir geçici madde ilâvesine, 
5337, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-
ratifferi kurulması hakkında kanun teklifi 
•münasebetiyle .165,384,418,420 

Basım Cinisli (Erzurum) - 171 sayılı 
Toplantı .ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanım tasarısı münasebetiyle 529,530, 

550,553,56(5,508,585,003 

kadaşmııı, 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 kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 372 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köylerim Kalkındırma Fonu teşkili. 
ile Orman Köyleri K;dl;ındırma Koopera-
ratiCleri kurulma.1-:! hakkında kanını teklifi 
ımünasebetiyle 439 

Zeki Çeliteer (Siİirt) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 

HuHl ibriahülnı Cop (Bolu) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değişiimlmesi ve hu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
2. arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde cikl-cıımesdne dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar-



Sayfa 
değiştirilmesi ve bu , kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili thsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklemmesine dair 
•kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 

Bahri Dağdaş (Konya) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
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, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde öle 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-
ratiflcri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 356 

Musa Doğan (Kars) - Petrol Re
formu kanunu tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, 

Mehmet Ekgü (Orda) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
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 
G-aziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
e*k madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 

Sayfa 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 

j Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-
tarifleri kurulması hakkında kanun teklifi 

! münasebetiyle 23,54,362,367,423 

D 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişildik yapan 6558 
ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış işlerinin Devlet eliyle yapıl
ması ve anadepolarm Devletleştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri münasebetiy
le 235 
nass&r-—• • 

Ahmet Durakoğlu (Sivas) - 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısı münasebetiyle 517,591 

Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-
ratifJcri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 56,57,361 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 562,610 

Ali Naili Erdem (İzmir) - Basın özgür
lüğü konusunda gündem dışı demeci 508 

Nuri Eroğan (İstanbul) - Atatürk Ümi-
versitesi kanun tasarısı münasebetiyle 622,644 

— Cezaevlerinin durumu hakkında 
gündem dışı demeci 641 
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Sayfa 
— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü

yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 562 

Abüdin tnan Gaydalı (Bitlis) - Cumhu
riyetin 50 nci yıldönümü kutlama konu
sunda gündem dışı demeci 218 

Hasan Ali Gülc&n (Antalya) - Memur 
intibak kararnamesinin gecikmiş olması 
sebebiyle gündem dışı demeci 290 

Ferda Güley (Ordu) - Atatürk Üni
versitesi kanun tasansı münasebetiyle 623,694, 

Ahmet Sakıp Hiçerimez (Ankara) -
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik 

Selâhattüm İnal (Orman Balkanı) - 6831 
sayılı Orman Kanununun bâzı maddeleriınm 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili ihsan 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, 6831 sayıh 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 kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-
ratifleri kurulması hakkında kanım teklifi 
münasebetiyle 371,372,409,436,439,440,441,442 

Hilmi İşgüzar (Sinop) • 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 

Sayfa 
İlhan Ersoy (Kütahya) - 7116 sayılı 

İmar ve İskân Bakanlığı Kurulu ve görev
leri hakkındaki Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 457 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü- -
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 545,554,563,567,579,601,613 

Zekiye Gülsen (Çanakkale) - Çanakka
le'de yapılmasından vazgeçilen çimento 
fabrikasına dair gündem dışı demeci 138 

yapılmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 534,548,551,566,574,599,608 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekilli 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, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bar 
ek madde dle bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
île Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 54,370 

— Atatürk Üniversitesi kanun tasarısı 
münasebetiyle 661 

— Sinop'un Gerze ilçesine bağlı ulaşım
lardan yoksun 4 köyü hakkında gündem 
dışı demeci 408 
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Sayfa 
İhsan Kabadayı (Konya) - Cumhuri

yet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 
3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri üçte bir
lerinin harp malûllerine ve şehit yetimle
rine tahsis ve tevziine dair 30 , 5 , 1929 
tarlih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi münasebetiyle 455 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 557 

Ekrem Kangal (Sivas) - Müfettiş ve 
benzeri denetleme elemanları konusunda 
gündem dışı demeci 397 

İaıraat Kapısız (Yozgat) • - Petrol Re
formu kanunu tasarısı ve'İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkında C, Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğhı ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri- A, O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 
ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış işlerinin Devlet eliyle yapıl
ması ve anadepolarin Devletleştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri münasebetiy
le 78 

Ûıyasettin Karaca (Erzurum) - 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanım tasarısı münasebetiyle 541, 

558 
Celâl Kargılı (İçel) - İdarî reform ya

pılması konusunda gündem dışı demeci 642 

Mefolmet Kaaova (Toikait) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine düûr kanun tasarısı 
•ve Antalya Milletveldli İhsan Ataov ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu-

K 
Sayfa 

ııuna geçici Tbir madde oMtaüiesdne dair 
kanun teklifi île, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar-
'kadaşınm, 68,31 sayılı Orman Kanununun 
*bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde öle bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köyle fini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopcra-
ratifleri kurulması hakkında kanım teklifi 
münasebetiyle 441 

Saibmİ Keskin (Kastaüttamı) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde etkltomasine dair 
(kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
fbâzı maddelerinin değiştirilmeKİne' ve bir 
ek madde itle hir 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-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasobetiyıe 27,61,364,378,386,417,449 

llyas Kılıç (Samsun) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştiıiLmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçiei bir madde eildtaumıesâne dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 68.31 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
•e'k madde ile bir geçiei 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-
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Sayfa 

ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 34 

Selâhattiıı Kılıç (Aldanma) - Petrol Re
formu kanunu tasarısı ve istanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bası maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan T&paloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 
ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış işlerinin Devlet eliyle yapıl
ması ve anadepolarm Devletleştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri münasebetiy
le 67,194,200,236,246,249,254,260,205, 

276,279,293,297,327,334 
Esat Kıratlıoğiln (Nevşehir) - Petrol Re

formu kanunu tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Kesit Ülker ve 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkında C, Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 3(5 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 
ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış işlerinin Devlet eliyle yapıl
ması ve anadepolarm Devletleştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri münasebetiy
le 99,148,171,319 

Doğan Kitaplı (Derlet Bakanı) (Sam
sun) - Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Malatya Birinci Noteri Avni Ge-
beş'in polisler tarafından dövülmesi ile il
gili gündem dışı demecine cevabı 217 

— Konya Mîllet vekili Sadi Koçaş'ın be
yaz zehir kaçakçılığı konusunda gündem 
dışı demecine cevabı 8 

Şayia 
<— Muğla Milletvekili Ahmet Buldaıı-

lı'nın, Devlet istihdam politikası konusun
daki gündem dışı demecine cevabı 402 

— Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
müfettiş ve benzeri denetleme elemanları 
konusunda gündem dışı demecine cevabı 398 

Sadi Koçaş (Konya) - Beyaz zehir ka
çakçılığı komısunda gündem dışı demeci 4 

Nuri Kodamanoğlu (Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı) (Niğde) - İstanbul Mil
letvekili M. Kâzım Özcke'nin İstanbul'da 
meydana gelen akar yakıt sıkıntısına dair 
gündem dışı demecine cevabı 401 

— Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 ar
kadaşının, Petrol Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında O. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisimin kaldırılmsası ve mal varlığı
nın Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Ka
nunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve 
eklenmesi hakkında ve akaryakıt, ana
depo, depolama satış işlerinin Devlet 
eliyle yapılması ve anadepolarm Devlet
leştirilmesi hakkında kanun teklifleri mü
nasebetiyle 11,112,128,228,247,250,253,258, 

264,267,275,281,284,314 
Tevfik Koraltan (Sivas) - 171 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısı münasebetiyle 523,543, 

550,559,565,588,605,608 
Talât Kaseoğlu (Hatay) - 6831 sayılı 

Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
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, 6831 saydı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
e'k madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
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Sayfa 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 45,356 

— Petrol Reformu kamımı tasarısı ve 
İstanbul Milletvefkilıi Reşit Ülker ve 13 ar
kadaşının, Petrol Kanununun bâzı madde
lerinin. değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve anal varlığı
nın Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 

NaMt Menteşe (Aydın) - Petrol Re
formu kanunu tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A. Ö. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 
ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış işlerinin Devlet eliyle yapıl
ması ve anadepo I arın Devletleştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri münasebetiy
le 65,110,157,169,176,189,197,199,202, 

223,228,234,235,236,239,257,259,268, 
277,293,316,319,325 

Süleyman Mutlu (Afyon, Karahiaatr) -
6831 sayılı Omıaın Kanununun bâzı madde
lerinin değişfârilımesi ve bu kanuma, bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv ve 
2 ankadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eM'eotrıesin.e dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 

Sayfa 
onfcatehkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Ka
nunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kaınunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve 
eklenmesi hakkında ve akaryakıt, ana
depo, depolama satış işlerinin Devlet 
eliyle yapılması ve anadopoların Devlet
leştirilmesi hakkında kanun teklifleri mü
nasebetiyle 236 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 551 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bîr 
ek madde 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-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 51 

Baba Mralderıübopı (Konya) - 6831 
sayılı Orman Kamunuının bâzı maddefleriraiıı ' 
değiştirilmesi' ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayıh Orman Kanu
nuna 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 ille 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-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
ımünasebetfiıyle 19,46 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkindaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 459 

M 
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N 
Sayfa 

Hayrettin Nakiboğlu (Kayseri) - 171 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl-

Mevlüt Ooakçıoğla (N8ğde) - Petrol Re
formu kanunu tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ve -* 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkında C. Senatosu Giresun 
"üyesi ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A. 0, na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 
ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış işlerinin Devlet eliyle yapıl
ması ve anadepoların Devletleştirilmesi 
Hakkında kanun teklifleri münasebetiy
le 179 

HSfonJ Okça (Manisa) - Petrol Re
formu kanunu tasarısı ve İstaabul Mil
letvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişiklik yapan 655B 
ve 698T sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış işlerinin Devlet eliyle yapıl
ması .ve anadepoların Devletleştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri münasebetiy
le * • • 266,330 

Sayfa 
masına dair kanun tasansı münasebetiyle 460, 

512,526,528,539,582,596 

Hüdai Oral (DemMi) - Petrol Re
formu kanunu tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 
ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış işlerinin Devlet eliyle yapıl
ması ve anadepoların Devletleştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri münasebetiy
le 85,156,159,336 

Sezai Ûrikunt (İstanbul) - Petrol Re
formu kanunu tasansı ve İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A, O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 
ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen-
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış işlerinin Devlet eliyle yapıl
ması ve anadepoların Devletleştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri münasebetiy
le 95,302 

O 
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Sayfa 
İbrahim Öktem (Bursa) - Atatürk Üni

versitesi kanun tasarısı münasebetiyle 615,651, 
697,699 

özer ölçmseoı (Konyıa) - Petrol Re-
formu kanunu tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Reşit "Ülker ve 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâz: maddelerinin kaldı
rılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 30 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kamında değişiklik yapan 6558 
ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış iğlerinin Devlet eliyle yapıl
ması ve anadepolarm Devletleştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri münasebetiy
le 80,126,181,199,309,897 

Terfik Fitoöt övtdt (Sinop) - 6831 
«ayılı Orman Kamununfun bâzı maddderiınfoiı 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun taaarısı 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklemesine dair 
karnın teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
e t madde ille 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-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
nıünaseibetiyle 360 

— Devlet yardımı ve ilgisi ile fındık 
yetiştirilmesi konusunda gündem dışı de
meci 399 

Şinasi özmoğlu (Ankara) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddeterinhı 
değiştirilmesi ve bu kanuna bîr ek 

Ö 
Sayfa 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekilli İhsan AtaÖv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklfenımesiine 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 öle 4>ir 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-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 40,48,58,357,386 

— Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 ar
kadaşının, Petrol Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmıesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılınıası haldanda C. Senatosu Giresun 
Üyesi thsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığı
nın Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ürtaldıikça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Ka
nunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve 
eklenımesi hakkındia ve akaryakıt, ana-
d'epo, depolama satış işlerinin Devlet 
eliyle yapılması ve anadepolarm Devlet
leştirilmesi hakkında kanun teklifleri mü
nasebetiyle 331 

M. Kâzım Özeke (istanbul) - İstan
bul'da meydana gelen akaryakıt sıkıntısına 
dair gündem dışı demeci 398 

Turhan özgrünier (İçel) - 6831 sayıh 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesîne dair 
'kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep üyesi SaHh Tanyeri ve 74 ar-
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Sayfa 
dadaşının, 6831 sayılı Orman .Kanununun 
Ibâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
e*k madde >ile lbir 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-

Sayfa 
ratiflerİ kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 440 

İbrahim öztürk (Maraş) - 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısı münasebetiyle 461,578, 

611 

.Mehmet J^ydlbeyoğlu (Kastamonu) • 
6831 sayılı Ormasn Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kamuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanım tasarısı 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eM'eoıaesme dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
tik madde 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-
ratifleri kurulması hakkında kamın teklifi 
münasebetiyle 38,358,405,432,442 

Beföt Bezgin. (Çamtolkfkialıe) - Petrol Re
formu kanunu tasarısı ve İstanbul Mil

letvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türk Petrolleri A. O, na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 
ve 6987 -sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, de
polama satış işlerinin Devlet eliyle yapıl
ması ve anadepoların Devletleştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri münasebetiy
le 312,318 

Vehbi Sınmaz (Manisa) - Gima'nın bu
günkü durumu konusunda gündem dışı de
mce i 501 

Ahmet Şeneır (Trabsoıı) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
'madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir' madde eildeiîmesiııe dair 
'kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Oazkntep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar-

'kadaşmın, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde <Üe hir 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-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 28,367,369,376,382 

İsmail Hakkı Tekine! (İstanbul) - 1771 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl- -

masına dair kanım tasarısı münasebetiyle 613, 
•614 
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Sayfa 
A. Turgut Topaloğlu (İstanbul) - Ata

türk Üniversitesi kanun tasarısı münasebe
tiyle 681 

Arslaa Topçubaşı (Çorum) - Cumhu
riyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri üçte 
birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi münasebetiyle 450 

Hasan Tosyalı (KastaraKmu) - 6831 
sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
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 eMenmesâne dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve »bir 
<e& madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayıh ka-
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
nunlarla konu gelirlerin kaynaik olacağı 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-

Sayfa 
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle 25,359,385,425,440 

•—• Atatürk Üniversitesi kanun tasarısı 
münasebetiyle 621 

— Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 ar
kadaşının, Petrol Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında C. Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşınım, 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığı
nın Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirkefnne 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Ka
nunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı msad-
delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve 
eklenmesi hakkında ve akaryakıt, aııa-
depo, depolama satış işlerinin Devlet 
eliiyle yapılması ve anadepolarm Devlet
leştirilmesi hakkında kanun teklifleri mü
nasebetiyle 172,174,222,238,262,307 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 510,549 

u 
Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) - Atatürk 

Üniversitesi kanun tasarısı münasebetiyle 690 

Hayrettin Uysal (Sakarya) - Atatürk 
Üniversitesi kanun tasarısı münasebetiyle 617, 

630,683,704 

Bahattan Uzuaoglu (Samsun) - 6831 
sayılı Onman Kaamıraunun bâzı maddelerinin! 
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 efelenmesine dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve hir 
•ek madde üe 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-
ratîfleri kurulması hakkında kanun tek'ifi 
münasebetiyle 56,357,429 

Reşat ÜOdetr (İstanbul) • 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

Ü 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklennnesine dair 
•kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
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Sayfa 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 «ayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
öfc madde ile ıbir geçici madde ilâvesine, 
52S7, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
ınünasefbetiyle 16,36,360,380 

-— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Be
yiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve 
şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi münasebetiyle 451 

— Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 ar
kadaşının, Petrol Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 

Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) - 6831 
«ayılı Onman Kanununun bâzı maddelerMain 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataov 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, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde ile bir gecieî madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopcra-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münaselbetiyie 

Mehmet Yardımcı (İstanbul) - Atatürk 
Üniversitesi kanım tasarısı münasebetiyle 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) -
Atatürk Üniversitesi kanun tasarısı müna
sebetiyle 

MerıKit Yünuaz (BaMcasdlr) - 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin 

Sayfa 
kaldırılması hakkında. C, Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşımın, 
Petrol Ofisinin kaMınlmtası ve mal varlığı
nın Türk Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine 
tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Ka
nunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırılın ası ve 
eklenmesi hakskmdia ve akaryakıt, ana-
depo, depolama satış iğlerinin Devlet 
eMyîe yapılması ve anade-polaruı Devlet
leştirilmesi hakkında kanun teklif leri mü
nasebetiyle ' 128,141,183,196,202,224,235,247, 

255,263,267,269,272,280,292,303,329,330 

17 

96 

58 

— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 537 

Y 
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 ektefnımesine 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 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera-
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
münaselbetiyıle 427 

M. Kemal Yılmaz (Ankara) • Atatürk 
Üniversitesi kanun tasarısı münasebetiyle 687 

Şevket Yılmaz (Adana) - Tekstil Sa
nayii ve Tekirdağ Çerkez köyünde kurul
makta olan fabrika hakkında gündem dışı 
demeci 403 

Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman) - Ma
latya Birinci Noteri Avni Gebeş'in polisler 
tarafından döğülmesi ile ilgili gündem dışı 
demeci 215 
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