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I — GEÇEN TUTANA] 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nei 
maddesi uyarınca Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Naim Talû'nun Başbakan olarak görevlendiril
diğine ve atanacak Bakanların ayrıca bildirile
ceğine; 

Baş'bakan Naim Talû tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci maddesi uya
rınca teşkil olunan Bakanlar Kuruluna ilişkin 
listede gösterilen Bakanların atanmış olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bilgiye su
nuldu. 

ıSaym üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in Dışiş
leri Komisyonundan, 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Millî'Sa
vunma Komisyonundan istifa ettiklerine dair 
yazıları bilgiye sunuldu. 

Teklifler 
1. — İçel Milletvekili Celâli Kargılı'nım, 54134 

sayılı Emekli Sandığı Kanununa bir madde efc-
lenimeısâne dair kanun te'klııfi (2/857) (Maliye 
ve Plân. komisyonlarına) 

2. — Ankara Milletvekili Cemgizham Yorul
maz ve 2 .arkadaşınım, çiftçi ve köklülerin T. C. 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan. borçlarının talksıMıenidirilıımesi ve 500 TL. 
ye kadar olan borçlarının affı hakkında kanun 
teklifi (2/858) (Taırım, Ticaret ve Plân komis
yonlarına) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Melbrure Aksoley'im, Ali Rnzaoğlu 3!14 doğum
lu Süvari yedek yüzibaşı (13:14 - 418) Abdur-
rahman öagen'e vatanî hizmet tertibinden bağ
lanmış olan aylığının artırılması hakkında ka
mum teklifi (2/859) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri
nim, 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetve
linde değişiklik yapılması hakkında kamun tek
lifi (2/8610) (Bütçe Kar'ma Komisyonuna) 

5. — Sivas Milletvekilli Kadri Eroğaın'ım, 
Urfa ili adımın KaJhraman Urfa olarak değişti-

£ ÖZETÎ 

S'ivas Milletvekili Kadri Eroğan, Urfa'nm 
mâruz kaldığı kuraklık; 

Rize Milletvekili Hasan Basri Albayrak, 
çay sorunu konularında gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

Başjbakan Naim Talû'nun, Hükümet prog
ramını okuması için 2'0 Nisan 1973 Cuma günü 
saat 15,00'te toplanılması kabul edildi. 

Gündemde görüşülecek bir madde olmadı
ğından ; 

20 Nisan 1973 Cuma günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,35te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Kemal Ziya Öztürk Şevket Doğan 
Kâtip 

Kayseri 
Tufan Doğan Auşargil 

Tİlimesi hakkında kanun teklifi (2/86)1) (İçişleri 
Kıoımisy onuma) 

Tezkereler 
6. —• Mensucat Boyaları Sanayii A. Ş.'nin 

19171 yılı faaliyetleri, h&lâmço, kâr ve zarar he
sapları ile Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T. A. Ş.'mim 
1905 - 1971 yılları faaliyetîleri hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/1049) (Kamu İktisadî Teşeıb-
büısleıri Karma Komisyonuma) 

7. — Et ve Balık Kuranını ille Petrol Ofisinim 
1971 yılıma ait deınetlemıe raporları hakkımda 
Başbakanlık tezkeresi (3/1050) (Kamu İktisadî 
Teişelh'bıüsleri Karma Komisyonuna) 

Raporlar 
8. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta

sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdas'ın, 
Tarım vo Toprak Refonmu, Edirne Milletvekili 
İlhamı Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Ormam, Tarım ve Plân ko
misyonlarımdan seçilen 3'er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 2/690)' 
()S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1973) 
(GÜNDEME)^ 

II — GELEN KÂĞITLAR 

_. mz — 



M. Meclisi B : 97 20 . 4 . 1973 O : 1 

9. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Loto» 
tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milldfaveıkili Orhan Eyüboğlu. İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 

1. — Güney Kore Cumhuriyeti Millî Meclis 
Başkam Ekselans Kıvon Chung ve beraberinde
ki Heyete Genel Kurula teşrifleri dolayısıyle 
Başkanlıkça «hoş geldiniz» denilmesi. 

BAŞKAN —• Efendim, dost ve kardeş Güney 
Kore Cumhuriyeti Millî Meclis Başkanı Ekse
lans Kwon öhunıg ve beraberindeki Heyetin 
sayın üyeleri kordiplomatik locasında yerlerini 
.almışlarıdır. Kendilerine Yüce Meclis ladıaıa hoş-
geldiniz derim.. (Alkışlar.) 

2. — İçişleri Bakam Mukadder töztekin'in, 
Mardin Milletvekili Abdürrahim Türk'ün öldü
rülmesi olayı ile ilgili gündem dışı demeci. 

BAŞKAN —• Bir silâhlı tecavüze uğramak 
suretiyle öldürülen arkadaşımız, rahmetli Ab
dürrahim Türk'ün ölümü olayıyle ilgili olarak 
Sayın İçişleri Balkanı gündem dışı kısa beyan
da bulunacaklardiir. 

Sayın İçişleri Bakanı, buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTE-

KlıN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinin pek muhterem üyeleri; 

Osma'nm, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, .2/615) (S. Sa
yım : 873) (Dağıtana tarihi : 19 . 4 . 1973) 
(GÜNDEME > 

Dün çok üzücü bir olay, Mardin İlinin Kızıl
tepe ilçesinde akşamım geç saatlerinde, saıaıt 18,40 
da cereyan etti. 

Millet Meclisimizin Mardin Üyesi, Sayım Ab-
dürraMlm Türk arkadaşımız Kızıltepe İlçesinde 
seçmenleri ile temas ederken üç kişinin silâhlı 
ıteoavüzüme mâruz kalıyor. 

Ben olaydan yarım saat sonra haberdar ol
dum, 

Mardin İli Valisi olay yerine derhal giderek 
adlî mercilerle gerekli irtibatı kurmuş ve bir sa
at sıonra da silâhlı tecavüzü yaptıkları iddia edi
len üç kişi yakalanarak adalete teslim edilmiş
tir. Konu bundan sonra adaletin kararına kal
mıştır. 

Merhum arkadaşımız, ailesinin arzusu üze-
ırine, bugün öğle namazını takiben, Derik İlçesi
ne bağlı kendi doğduğu köyünde toprağa veril
miştir. 

Üzüntülerimizi beyan eder, Yüce Meclisi say
gı ile selâmlarım. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma iSajaltd : 15,00 

BAŞKAN : ISaibElt Osman Avcı 

KÂTİPLER :TuieanlDağaııAvşargıi (Kayseri), Şevkelt Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 97 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Otomaltik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarım rica ödüyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN —• Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK 'DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

693 — 
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OSMAN TARI ('Balıkesir; — Sayın Başkan 
ihtiram duruşunda bulunalım. 

BAŞKAN —. Efendim, o, Başbakanlıktan 
resmen tezkere geldiği zaıman yapılacaktır. 

Gündeme geçiyorum. 

3. — Başbakan Naim Talû tarafından kuru
lan Bakanlar Kurulu programının okunması. 

BAŞKAN — Hükümet programlını okumak 
üeizere Başlbakan Sayın Naim Talû, buyurun 
efendim. (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞBAKAN NAÎM TALÛ (Cumlmırlbaşfea-
nınoa S. Ü.) -— 

•Saym Başkan, Yüce Meclisin Sayın Üyeleri, 
Anayasa hükümleri uyarınca Hükümet 

Programını Yüce Meclisimize sunmak üzere hu
zurunuzda bulunmaktayız. Görev ve yetkileri
mizin tek kaynağını teşkil eden, milletin yegane 
ve hakiki temsilcisi olan Yüksek Heyetinizi şah
sım ve arkadaşlarım adına saygı ile selâmla
rım. 

Hükümetimizin programında, 14 Ekim 1973 
Genel ıSeçimlerine kadar geçecek kısa sürede, 
yeniden, uzun vadeli hedef ve tedbirlere yer 
vermesi elbette ki beklenemez. Bununla beraber, 
güveninize mazhar olduğumuz takdirde, kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde vatandaşın güven 
duygusunu güçlendirmeye ve 1973 yılı progra
mında öngörülen yatırımları zamanında ve 
program uyarınca gerçekleştirmeye gayret ede
ceğiz. özellikle, Üçüncü Beş Yıllık Plân hede-
lerine ulaşmak bakiımmdan, önem taşıyan ve ön
görülen ekonomik yapıyı sağlamada hayatî 
ehemmiyeti büyük projelerin bu yıla düşen di
limlerini gerçekleştirmeye özel bir dikkat gös
tereceğiz, 

Hükümetimizin başlıca amacı, millî, demok
ratik, lâik ve sosyal hukuk Devletini daha güç
lü hale ^getirmek için, her türlü aşırı sol ve aşı
rı sağ akımları, yıkıcı ve bölücü faaliyetleri 
yok etmek, komünizme karşı cesur ve inançlı 
bir mücadele vermek ve ekonomik, iso'syal, kül
türel kalkınmamızı sağlayıcı tedbirleri alarak 
işsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak ola
caktır. 

Hükümetiimdz, Devlet Güvenlik Mahkemele
ri Kuruluş Kanunu ile, asayiş ve huzurun deva
mını sağlayacak diğer mevzuatın, kişinin Ana
yasa teminatı altında bulunan temel hak ve 

hürriyetlerine dokunmayacak şekilde düzenle
nip, yürürlüğe girmesini teminen yapılacak ça
lışmaları, bu görevi tamamlayıcı nitelikte gör
mektedir. 

Anayasal hürriyetlerin kötüye kullanılması 
suretiyle, Devletin temel düzenine, yurt bütün
lüğüne, lâik ve demokratik Cumhuriyete kas
tedenlere karşı ciddî tedbirler alınmasını ön
görmekteyiz. 

Anarşik ve yıkıcı faaliyetlerle mücadelenin 
ortaya koyduğu gerçeklerin ışığı altında, Dev
letin bekası, huzurun, asayişin sağlanması için, 
güçlü ve etkili bir idarenin mevcudiyetini zo
runlu saymaktayız. Böylece, memleketimizin, 

sıkıyönetim kaldırıldıktan sonra da huzur ve 
sükûn içinde yaşamasının sağlanacağı inancın
dayız. 

ıSaym üyeler, 
Önceki Hükümetlerce başlatılmış bulunan 

reform çalışmalarını sonuçlandırmak, temel so
ranlarımız arasındadır. Bu reformların, Türk 
Milletinin ileri bir.ülke olma yolundaki dina
mik hamlelerini güçlendirecek nitelikte olması
na, Anayasa çizgisi içinde Atatürk'çü bir gö
rüşle gerçekleştirilmesine ve doktrinci sapma
lardan uzak kalmasına bilhassa itina edilecek
tir. 

'Seçim ve Partiler Kanununun genel şikâyet 
konusu olan aksaklıkları giderilerek demokra
tik parlamenter rejimin pürüzsüz işlemesi ve 
genel -seçimlerin Anayasa'da öngörüldüğü gibi 
14 Ekim 1973'te yapılması sağlanacaktır. 

1973 yılma ertelenmiş bulunan mahallî se
çimlerin de genel seçimleri takiben ve mutlaka 
bu yıl içinde yapılmasını sağlayıcı tedbirler alı
nacaktır. 

Saym üyeler, 
Devletin temel düzenine ve yurt bütünlüğü

ne karşı girişilen eylemlerin önlenmesi, yıkıcı 
faaliyetlerin tesirsiz hale getirilmesi, kanun hâ
kimiyetinin sağlanması Ve reformların ülke ya
rarına uygun olarak gerçekleştirilmesi amacına 
yönelmiş .olan başlıca tasarılarla, Anayasamın 
süreli olarak çıkarılmasını öngördüğü tasarıla
rın, genel seçimlerden önce kanunlaşması Hü
kümet çalışmalarının mihverini teşkil edecek
tir. 

Yurt topraklarının en verimli bir şekilde iş
letilmesini, topraksız olan veya yeter toprağı 
(bulunmaya n çiftçi! e rimiz'in topraklandırılmak -



M. Meclisi B :. 97 20 . 4 . 1973 O : 1 

rını ve donatılmalarını, tarımsal üretimin arttı
rılması ve. tarımla uğraşanların emeklerinin en 
iyi şekilde değerlendirilmesini öngören Anaya
samızın, 37, 41 ve 52 nci maddelerinde yeralan 
ilkeler doğrultusunda hazırlanmış bulunan Top
rak ve Tarımı Reformu Kanunu tasarısı önümüz
deki günlerde Millet Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülmeye başlanacaktır. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile, çift
çi ve köylülerimizin gelir ve yaşama düzeyleri
nin yükseltilmesi, tarım kesiminde gelir dağı-
lımıryn sosyal adalet ilkelerine göre düzenlen
mesi, tarımda verim ve üretimin arttırılarak, 
tarımla uğraşan vatandaşlarımızın refaha ve 
mutluluğa kavuşturulması öngörülmek suretiy
le reformum gerek ekonomik ve gerekse sosyal 
amaçlarına aynı ölçüde ağırlık verilmiş olacak
tır. 

Topraksız, veya az topraklı çiftçi ve köylü
lerimizin kendilerine demokratik esaslara uy
gun olarak ve memleket gerçeklerinin elverdiği 
azamî imkânlar içinde dağıtılacak toprağı, ve
rimli tarım işletmeleri olarak işleyebilmelerini 
sağlayacak gerekli anatedbirler, kanun tasarı
sında yer almış bulunmaktadır. 

Çiftçilerimizin emek ve ürünlerini en iyi şe
kilde değerlendirebilmeleri için, çok amaçlı 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri halin
de teşkilâtlanmalarını sağlayacak tedbirlere 
özel bir önem vermekteyiz. Ayrıca reform böl
geleri dışında da krediden işletmeye ve işletme
den, yetiştirilen ürünlerin pazarlanmasma ka
dar çiftçilerimizin kooperatifleşmelerini, özen
dirici ve destekleyici tedbirleri geliştirerek uy
gulamak kararındayız. 

Toprak ve tarım reformunu yurt kalkınma
sının en önemli faktörlerinden biri olarak gö
ren Hükümetimizin, reformum başarılı bir bi
çimde uygulamaya konmasını sağlamak bakı
mından, üzerinde durduğu en önemli husus, re
form bölgelerinde plân ilkelerine uygun olarak 
ekonomik ve sosyal kalkınmayı tüm unsurları 
ile gerçekleştirecek bir ortamı yaratmaktadır. 

Bunun için, bölgelerin özel koşullarına ve 
her bölgeye en uygun tarım çeşitlerine göre 
çiftçilerimizin işletmelerini verimli tanımsal iş
letmeler haline getirmelerinin ve böylece verim 
ve üretimin artırılmasının gerekli olduğuna 
inanıyoruz. 

Toprak ve tarım reformu tatbikatı içinde 
düşünülen altyapı yatırımlarının, reform uygu
lamasıyla ahenkli bir şekilde ele alınarak ilgili 
bölgelere bütün hizmetlerle birlikte götürülme
sinin gereğine inanıyoruz. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
nın, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosun-
daki müzakereleri sonunda memleket gerçekle
rine ve yararlarına en uygun bir şekilde kanun
laşacağı inancındayız. 

'Sayın üyeler, 
Millî Eğitim politikamız, bir yandan Üçün

cü Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın öngördüğü 
hedeflere göre iktisadî ve sosyal kalkınımamı-
zm dayandığı insan gücü ve teknoloji ihtiyacı
mıza cevap verecek, diğer yandan, Cumhuriye
te, insan hak ve hürriyetlerine, Türk Milliyet
çiliğine, demokratik, lâik, sosyal hukuk Devle
ti anlayışına sahip Atatürk inkılâplarının ko
ruyucusu bir gençlik yetiştirmek amacına yö
neltilecektir. 

Halen Parlâmentoda bulunan «Millî Eğitim 
Temel Kanun tasarısı» ile «Üniversiteler Ka
nun tasarısı» nı bir amacı gerçekleştirmek için 
kanunlaştırmaya çalışacağız. 

'Sayın üyeler, 
Ekonomik politikamızın dayanağı, Anayasa' 

nın ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi konu
sunda çizdiği çerçevedir. Bu çerçeve, kamu ve 
özel kesimlerin birbirinin tamamlayıcısı olarak 
düşünürlüğü karma ekonomi düzenini belinle-
nektedir. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamızı 
bu çerçevede, hür demokratik sistem içinde, sos
yal adalet ilkelerine uygun olarak istikrarlı, 
hızlı, dengeli ve plânlı şekilde yürüteceğiz. Hü
kümetimiz, ekonomik kalkınmaya Devlet kesi
minin olduğu kadar özel kesimin de büyük kat
kısı olacağı ve özel kesimin böyle bir potansiye-
i bulunduğu inancını taşımaktadır. Bu inançla 
özel müteşebbislerin faaliyetlerini kalkınma plâ
nında geliştirilmesi öngörülen alanlarda yo
ğunlaştıracak tedbirleri alacağız. Bu tedbirlerin 
idarî takdire en az yer veren, açık, genel ve 
kararlı bir sisteme bağlı olmasını gözeteceğiz. 
Özel kesimin Devletin ekonomik faaliyet konu
larındaki sorumluluklarını paylaşmasını amaç
lamaktayız. 

Kalkınmamızda sanayi sektörüne büyük 
önem vermekte, hızlı ve devamlı bir kalkmma-

— 695 
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nın ancak, hızlı sanayileşme ile mümkün oldu
ğuna inanmaktayız. 

iSüratle çoğalan nüfusumuzun daha iyi bes
lenmesi, ihracat gelirlerimizin arttırılması, yer
li sanayimizin hammadde ihtiyacının karşılan
ması, tarımdan geçinenlerin gelirlerinin çoğal
tılması, sınaî mamullerimize memleket içinde 
daha fazla satın alma gücü yaratılması için ta
rım sektörünün, bütün imkânlar kullanılmak su
retiyle desteklenmesi gerektiğine inanmakta
yız. 

Yurdumuzun gelişmesinde bölgeler arasında 
ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden dengeli 
kalkınmayı sağlayıcı tedbirleri yoğunlaştıraca
ğız. 

Yüce Meclisin 'Sayın Üyeleri, 
Kalkınmanın istikrar içinde gerçekleştiril

mesine, hızlı olması kadar önem verdiğimizi be
lirtmek isteriz. Bu nedenle Bütçe, Para, Kredi 
ve Dış Ticaret Politikalarını, hızlı kalkınmayı 
sağlayacak, fakat, ekonomik istikrarı bozmaya
cak bir denge içinde yürütmeye kararlıyız. 

Hayat pahalılığı, sunî fiyat artışları ve hak
sız kazanç edinenlerle mücadele için gerekli 
iktisadî ve hukukî tedbirleri alacak ve 1973 yı
lında memleketimiz şartlarına uygun bir fiyat 
istikrarının teminine azamî gayret sarf edece
ğiz. 

Bu maksatla, yıllık istihsal hacmini azamî 
hadde çıkaracak, fakat aşırı likidite yaratma
yacak bir para kredi politikası ve dengeli bir 
malî politika izlenecek, Devlet sektörünün üret
tiği malların fiyatları artırılmayacak, fiyatları 
aşırı artış gösteren malların yerli üretimi kısıt
lamamak kaydı ile ithali cihetine gidilecek ve
ya ihracı tahdit edilecektir. 

İhracatımızda, özellikle, ıs on dönemlerde gö
rülen artışın devamına ve ihraç ürünlerimizin 
geleneksel 'ürünler dışında çeşitlenmesine çalı
şacağız. Daha fazla sanayi ürünü üretebilmek 
ve ihraç edebilmek için teşvik tedbirlerini uy
gulamağa devam edeceğiz. 

Gerek sanayi, gerek piyasanın ihtiyacı olan 
yatırım mallarıyle hammaddeleri zamanın'da ve 
yeter miktarda sağlayacak ''böylece ekonomide 
dar boğazlara yol açmayacak bir ithalât politi
kası izleyeceğiz. 

Taıban fiyatları, üreticinin emeğinin en iyi 
şekilde değerlendirilmesi ve hayat seviyesinin 
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yükseltilmesi amacıyle düzenlenecek ve destek
leme alımlarına bu anlayışla devam edilecektir. 
Tarımda girdi maliyetlerinin artmaması için ge
rekli tedbirler alınacak, taban fiyatlarının tes
pitinde, özellikle, dünya fiyatları, üretim mikta
rı ve maliyetler gözönünde bulundurulacaktır. 

İşçi, küçük esnaf ve sanatkârlar 'gibi dar ge
lirlilerin geçim şartlarını iyileştirici, sosyal ada
let ve sosyal güvenliği sağlayıcı tedbirleri al
mak ve uygulamak için her türlü gayreti göste
receğiz. Bu arada, işçi, işveren münasebetlerinin 
çalışanlar aleyhine gelişmesine imkân vermeye
ceğimiz gibi, bugüne kadar işçilerimize sağla
nan hakların da geri alınmasına asla müsaade 
etmeyeceğiz. 

Küçük esnaf ve sanatkârların kullandıkları 
kredilerin faizlerinde meydana gelmiş 'bulunan 
tatbikat aksaklıklarını gidereceğiz. 

Kamu görevlilerinin, Personel Kanununun 
uygulanmasından doğan şikâyetlerini giderici 
çalışmalara devam edeceğiz. 

Yabancı sermaye yatırımları, kalkınma plân 
ve programlarımızda geliştirilmesi öngörülen 
alanlarda yapılmak istenmeleri, teknolojik ge
lişmemize katkıda bulunmaları, ihracatı artırıcı 
veya ithalâtı azaltıcı nitelikte üretim yapmala
rı kaydıyle teşvik edilecektir. 

'Sayın üyeler, 
Kamu hizmetlerinin zamanında ve nitelikli 

şökilde görülebilmesi, kalkınma plânımızda ön
görülen iktisadî ve sosyal hedeflerin gerçekleş-
tirilîmesi, etkin bir Devlet idaresini zorunlu kıl
maktadır. Bugünkü Devlet idaremiz, özellikle 
hızlı 'kalkınmanın 'gereklerini karşılayacak dina
mizme ve esnekliğe sahip bulunmamaktadır. Bu 
idareye, artan kamu hizmetlerinin ve hızlandı
rılması gereken kalkınmanın icabettirdiği mo
dern yapıyı ve etkinliği kazandırmak için baş
lanmış olan reform çalışmaları belirli aşamalar
da bulunmaktadır. Kamu iktisadî kuruluşları
nın plânda öngörülen sanayileşme hedefini ger
çekleştirecek, kalkınmanın itici gücünü teşkil 
edecek, kamuya en -az yük olacak Avrupa Eko
nomik 'Topluluğu üyeleriyle rekabet edebilecek 
maliyet ve niteliklerde üretim yapabilecek bir 
yapıya ve işleyişe kavuşmalarını sağlayacak re
formun stratejisi tespit edilmiş ve yayınlanmış
tır. Bu stratejinin başarıya ulaştırılmasını te
min edici tedbirleri almayı görev saymaktayız. 
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Bugün, Türkiye'mizin karşı karşıya bulun
duğu sorunların çoğunun ülkenin yeterli bir ge
lişmişlik yüzeyine ulaşamamış olmasından ileri 
geldiği bilinen bir gerçektir. Bu sorunların çö
zümlenebilmesi için kalkınmaya ayrılacak kay
nakların arttırılması ve kalkınmanın hızlandı
rılması 'gerekmektedir, içinde bulunduğumuz 
gelişmişlik aşamasında bu konuda Devlete dü
şen sorumlulukların yoğun olduğunu takdir et
mekteyiz. Altyapının kurulmasından, özel kesi
min güdümü aşan sanayi tesislerinin yapılması
na kadar, <çok çeşitli alanlara yayılan bu görev
leri yeterince yerine getirebilmek için kaımu 
kaynaklarının arttırılmasının 'zorunlu olduğu 
ortadadır. Bu kaynakların halka en az yük ola
cak sosyal adalet ilkelerini zedelemeyecek ve 
özel 'müteşebbis] erin yatırım: imkânlarını orta
dan kaldırmayacak şekilde gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

Öte yandan kalkınmaya ayrılacak kaynakla
rı arttırmak için carî harcamaların israfı önle
yecek şekilde, yapılması bu işe ayrılan kaynak
ların etkili bir 'tarzda kullanılması gerektiği ka-
naatındayız. Yatırımlardaki gecikmelerin ve is
rafların önlenmesinin de aynı amaca hizımet ede
ceği inancındayız. Bunun için gayret gösterece
ğiz. 

Savın üyeler, 
Millî hüviyeti dolayısryle milletimizce bir 

bütün 'olarak benimsenen dış politikamıza Ata
türk ilk pil en ilham vermeğe devam edecektir. 

Bu politikanın uygulanmasında egemenlik. 
bağımsızlık, toprak bütünlüğüne saygı, içişleri
ne karışmama gibi temel prensiplere bağlı ka
lınacak ve millî çıkarlarımız daima gözönünde 
bulundurulacaktır. Keza. ilişkilerimizin düzen
lenmesinde ahte vefa prensibine riayet ve mü
tekabiliyet esasları titizlikle gözetilecektir. Dış 
siyasetimizde ana hedefimiz barış ve güvenliğin 
korunmasıdır. 

Bu nedenle Hükümetimiz Kuzey Atlantik 
Teşkilâtını memleketimizin dış güvenliği açısın
dan hayatî bir unsur telakki etmeğe devam 
edecektir. İttifakın bir savuıiima teşkilâtı olmak 
vasfı yanında, caydırıcı gücüyle bir barış ve 
denge unsuru olarak da büyük faydalar sağla
dığı bir gerçektir. 

Bu itibarla, NATO'nun gelişmekte olan Dün
ya şartları karşısında hem savunma gücünü 

hem de 'üyeleri arasında eşitlik prensibine isti
nat eden dayanışımayı muhafazaya büyük önem 
atfediyoruz. 

Merkezi andlaşma teşkilâtı (CENTO) nın 
bütün üyeleri için sağladığı faydaları takdir 
e'diyoruz. Ve çeşitli dallardaki faaliyetlerine 
destek olmakta devam edeceğiz. 

Orta Doğu anlaşmazlığının başından beri ga
yet açık bir siyaset izlemekte olan Türkiye, 
kuvvet kullanılması veya tehdidiyle toprak ve 
siyasî avanta.") kazancı sağlanmasına karşıdır. 
Hükümetimiz, bu esas prehsibden hareketle an
laşmazlığın olup bittiler yaratılmasına tevessül 
olunmadan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
yinin 22 Kasım 1967 tarihinde kabul ettiği 242 
sayılı Kararı çerçevesinde adil, şerefli ve de
vamlı bir çözüme bağlanmasını samimiyetle di
lemektedir. 

İkili ilişkilerimize gelince : 
Amerika Birleşik Devletleriyle dostluk ve 

ittifak bağlarımız mevcuttur. Karşılıklı anlayış 
ve saygı esasları çerçevesinde gelişerek sağlam 
temellere dayanmış olan ilişkilerimizin olumlu 
yönde daha da ilerlemesi için Hükümetlimiz aza
mî gayret gösterecektir. 

Kuzey Atlantik Andlaşıması üyesi diğer müt
tefiklerimizle olan ilişkilerimizin her alanda da
ha da şümullendirilmiesi hedeflerimizden biri
dir. 

Hükümetimiz, Kuzey komşumuz Sovyetler 
Birliğiyle olan iyi ilişkilerimize değer vermek
tedir. Cferek bu memleket, gerek diğer Doğu 
Avrupa Ülkeleriyle ilişkilerimizin egemenlik, 
bağımsızlık, toprak bütünlüğüne saygı, hak eşit
liği ve içişlerine karışmama esasları çerçevesin
de geliştiril'miesi için samimi çabalar sarf edile
cektir. 

Yakın komşuluk ve dostumuz İran ve Pakis
tan ile sağlam temellere dayanan ilişkilerimizi, 
aramızda esasen mevcut olan ikili ve CENTO 
ve RGD gibi çok taraflı yakın işbirliği çerçeve
sinde daha da ilerletmeye çalışacağız. 

Malûm olduğu üzere, Arap ülkeleri ile ara
mızda tarihi ve kültürel bağlar mevcuttur. Hü
kümetimiz, karşılıklı hak ve menfaatlere saygı 
prensibine istinaden bu ülkelerle olan ilişkileri
mizi kuvvetlendirmek ve geliştirmek arzusun
dadır. 

Balkan ülkeleriyle çeşitli alanlarda olan iliş
kilerimizin geleneksel iyi komşuluk, karşılıklı 
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anlayış ve dış politikamızın esasları içinde ge
liştirilmesine, Hükümetimiz çaba harcayacak
tır. 

Çin Halk Cumhuriyeti ile münasebetlerimi
zin «ilişki kurma bildirisinde»1 saptanan ilkeler 
çerçevesinde yürütülmesine- devam edilecektir. 

Afrika ve Asya ülkeleriyle karşılıklı olarak 
iyi niyet ve dostluk üzerine kurulmuş bulunan 
il işkillerin daha da geliştirilmesi için Hüküme
timiz mümkün olan gayretleri ısarf etmeğe karar
lı bulunmaktadır. 

Güney Amerika ülkeleriyle de aynı şekilde 
il işkil erimizin geliştirilmesi amacımızdır. 

ıSaym üyeler, 
Türkiye, Dünya Barışı ve Milletlerin refahı 

için yasasında mevcut ilkeleri benimsediği Bir
leşmiş Milletlerin kuruluşundan beri üyesi bu
lunmakta gerek bu teşkilâtta ve gerek ona bağ
lı ihtisas teşekküllerinde kendine düşen görevi 
yapmaktadır. Hükümetimiz bu alanlardaki faa
liyetlerini samimiyetle sürdürmeye azimlidir. 

Bunun yamsıra, Türkiye, Demokrasi, Hürri
yet ve insan Hakları yolunda Avrupa entegras
yonu amacma yönelmiş olan Avrupa Konseyine 
ilk kurulduğu günlerden itibaren katılmış ve 
bu teşkilâtta işbirliği anlayışı içinde verimli 
faaliyetler göstermiştir. 

Türkiye'nin demokrasiye bağlılığı ve mem-
leketim'izde insan hakları ve temel hürriyetleri 
ile ilgili uygulamaların temel hukuk prensipie-
ri ve milletlerarası taahhüt ve vecibelerimizle 
bağdnsiT'lığı konusunda Avrupa Konseyi gibi 
Türkiye'nin üyesi bulunduğu ve üyesi kalmaya 
kararlı olduğu bir uluslararası kurulusda da 
yansıyan bâzı tereddütler görülmektedir. Ço
ğunluğu itibariyle yanlış bilgi ve yorumlara da
yanan bu tereddütleri ortadan kladırmak için 
azamî gayreti sarfcdeceğiz. 

Avrupa Ekonomik topluluğu ile girmiş oldu
ğumuz ortaklık ilişkisine büyük önem vermeğe 
Hükümetimiz de devam edecektir. 

AET ile politik ve ekonomik ilişkilerimizin, 
ortaklığımızın topluluğa tam üye sıfatiyle ka
tılma olan nihaî hedefinin gerçekleşmesini sağ
layacak bir anlayışla yürütülüp geliştirilmesi 
amacımızdır. 

Yurt dışındaki bütün vatandaşlarımızın, ço
cuklarının bakım' ve eğitiminden, anavatanla 
bağlarının ve '.millî duygularının güçlendirilme

sine, zararlı akım ve propagandalara karşı ko
runmasına kadar uzanan çeşitli sorunlarım ele 
almak, bunlara süratli ve etkili çözüm yolları 
getirmek kararındayız. 

Keza yurt dışında yaşıyan soydaşlarımızın 
mevcut andlaşmalar veya milletlerarası sözleş
melerden doğan haklarına riayet edilmesi, tabiî 
hakları olan kültür varlıklarının korunması hu
suslarında gerekli çabalar harcanacaktır. 

Sayın üyeler, 
Şimdi de millî davamız olan Kıbrıs sorunu

na değinmek istiyorum. 

'Sorunun ortaya çıkmasından bu yana bütün 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerince en önem
li bir mesele olarak takip edilmekte olan bu ko
nunun, Hükümetimizce de hayatî bir millî da
va olarak yakından takip edileceği tabiîdir. Bi
lindiği gibi Kıbrıs Devleti Milletlerarası bir 
andlaşma sonucunda kurulmuştur. Ayrıca, Tür
kiye'ye bâzı hak ve vecibeler doğuran bir de 
»garanti andlaşması mevcuttur. Kıbrıs Devleti
ni meydana getiren, andlaşmalar her şeyden ön
ce Ada'da bulunan iki toplumun ortaklığı esa-
sma dayanmaktadır. Kıbrıs Devletini meydana 
g-et'k-en temel ilke bu ortaklık esasıdır. Türkiye' 
nin ötedenberi savunageldiği Kıbrıs 'Cumhuri
yetinin bağımisız bir Devlet olarak yaşamasını 
îluim toplumu da arzu ettiği takdirde, bu ortak
lık il'kesini esas tutması gerekir. 

Türkiye'nin Kıbrıs sorununun daima barışçı 
yoldan çözümlenmesini tercih ettiği malumdur. 
Bu nedenle de şimdiye kadar bu yönde bütün 
olumlu teşebbüslerle ya ön ayak »olmuş, ya da 
onları desteklemiştir. Filhakika, son bir yıldır 
"sürdürülen genişletilmiş toplumlararası görüş
melere de iyi niyetle destek olmuştur. Ada'da 
ahiren Rum Toplumu içerisinde de vukua gelen 
gelişmeler ve olaylar Türk Cemaatinde haklı bir 
endişe uyandırmakta ve böyle bir ortamda gö
rüşmelerin sonuç vermesi ihtimali zayıflamakta
dır. Biz do hu gelişmeleri en büyük hassasiyetle 
izliyoruz. 'Sorunun barışçı yollarla çözümlenımıe-
ısini istemekle beraber, burada bir daha kesin
likle tekrar edelim ki, Türkiye'ye ve Türk Top
lumuna andlaşmalarla tanınan haklara karşı 
girişilecek olup bitti teşebbüslerine veya fiilî 
bir tecavüze derhal gereken karşılığın verilece
ğinden »asla şüphe edilmemelidir. (A. P. ve C. 
G. P. sıralarından alkışlar.) 

— 1098 — 
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Sayın üyeler, 
Hükümetimiz, Cumhuriyetimizin, insan hak 

ve hürriyetlerine dayanan demokratik rejilmi
mizin, iç ve dış tehlikelere karşı ulusal varlık 
ve bütünlüğümüzün başlıca teminatı olan Silâh
lı Kuvvetlerimizin her an zinde ve kudretli ol
masını sağlamayı görevlerinin başında saymak
tadır. 

iSilâhh Kuvvetlerimize gerek yurt savunma
sında, gerekse, dünya sulhuna etkili yardımda 
bulunmasını sağlayıcı tedbirlerin alınmasında, 
Hükümetimizin ve Yüce Meclislerimizin gere
ken her fedakârlığı yapacağı şüphesizdir. 

(Silâhlı Kuvvetlerimiz, Anayasa'mıza ve hür 
demokratik düzene bağlılığın yeni bir örneğini 
daha vermek suretiyle hür demokratik rejimi
mizi tahribe yönelen her türlü gyareti hüsrana 
uğratmıştır. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

(Silâhlı Kuvvetlerimizle iftihar ettiğimizi söy
lerken, aziz milletimizin yegane temsilcisi olan, 
Yüce Meclislerimizin de hissiyatına tercüman 
olduğumuz kesin inancı içindeyiz. 

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri, 
Dikkat nazarınızdan kaçmadığına .emin ola

rak bir kere daha ifade etmek isteriz ki, Hükü
metimiz 12 Mart 1971 den bu yana kurulmuş 
bulunan Hükümetlerden ayrı bir karakter taşı
maktadır. Bu özelliği, hizmet anlayışı farkından 
değil, kuruluş tarzından ve siyasî sorumluluğu
na iki partinin işttirakinden ileri gelmektedir. 

Huzurunuzda bulunan Hükümetimiz, kanı
mızca bu kuruluş tarzıyla demokratik rejimimiz 
için olumlu bir aşamıadır. 

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri, 
Programımızı anahatları ile takdirinize sun

muş bulunuyorum. Sayın Parti sözcüleri ve Sa
yın Üyeler tarafından yapılacak uyarı ve ten
kitler de rehberimiz olacaktır. 

Güveninize lâyık görürseniz hizmete devam 
edeceğiz. 

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri Hükümetimiz 
adına saygılarla selâmlarım;. (A. P. ve C. O. P. 
sıralarından sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet programı Yüce Mec
lise sunulmuştur. 

Anayasanın 103 ncü maddesi gereğince, Hü
kümet programı üzerinde yapılacak görüşme
ler, 23 Nisan 1973 Pazartesi gününün Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniy
le, 24 Nisan 1973 Salı günü saat 15.00 de yapı
lacaktır. 

Bundan önceki uygulamalarımızada uyarak, 
yarın Hükümet programının görüşülmesiyle il
gili güne ait gündem basılıp sayın üyelere da
ğıtılacaktır. 

Yine bu uygulamalarımıza paralel olarak, 
sayın üyelerden program üzerindeki görüşmele
re de söz kaydettirmek isteyenlerin söz kayıt 
işlemi yarın, yani 21 Nisan 1973 Cumartesi gü
nü saat 9.00 dan itibaren Millet Meclisi Kanun
lar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Bu sebeplerle, 24 Nisan 1973 Salı günü saat 
15.00 de toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanıma saatti : 15.43 

»e^< 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başbakan Naiım Talû tarafından ku

rulan Bakanlar Kurulu programının okunması. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 

Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 neü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkmda*ki 627 sayılı kanuna 'geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun telklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 .1972 ve 1 , 2 .1972) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir, 



ger bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) OS. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri • 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — O. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı T ürik Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfilkoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 n d ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 11970, 2.1.6.1971, 4 , 2 . 1 9 7 2 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi Işgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve,Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Eifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan kar ı -ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cefalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adak11 Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı r 
367, 3G7'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 



(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 3'69'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
4-13'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı,.ile îçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 

(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . İ972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'mn, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri • 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
nıan'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko-
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
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1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver özel'in özel affına 
dair kanun tasamı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affma dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu r.aporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eifat Öztürkçıine'nin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçidi Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S..Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden ve 9 arkadaşının ve An
kara Milletvekili Suna Tural ile- Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm, 1086 sayılı Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tekliflerine 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (1/717, 
2/461, 2/470, 2/539) (M. Meclisi S. Sayısı : 
781 ve 781'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihleri : 29 . 12 . 1972 ve 
11 . 4 . 1973) 

40. — Yalvac'ın Tokmakçıik köyü; hane 90, 
-cilt 22, sayfa 14i6'da nüfusa -kayıtla Ali Osmaın-
foğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesl'i'nin ölüm cezasına ıçiarptırılması haik-
ikında Başibakanhk tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. 'Senatosunca ya
pılan d'eğişdlklıiğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisii : 3/159; O. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi 'S. 'Sayısı : 78, '78'e 1 nci elk 
ve 78'ıe 2 inci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 159)6 ve 
l'5!9ı6'ya ek) (Dağıtıma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

41. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ceza
ların infazı 'hakkımdaki Kamunda değişiklik ya
pılmasına dair Ikanun tasarısı haklkınida C. Se-
.nıatosu Başkanlığı tezlkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan 'değişikliğe dair M. Meclisii Adalet Ko
misyonu raporu )(M. Meclisi : 1/5'912; C. ıSenaito-
su 1/148) (M. Meclisi S. Sayısı : 701, 701 ̂ e 1 inci 
ıe!k ve 701'e 2 nci ıek; C. Senatosu ;S. Sayısı : 219) 
'(Dağıtma tarihleri : 21 . '6 . 1972, 9 . 1 .1973 ve 
14 . 4.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B . BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nan teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 



ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
Ciyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'mm, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

_ X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp TJner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9.. 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri, birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 



birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt-
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110. 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıl) Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtıma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve-
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i kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. _ 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği-

I şik 137 nci maddesine E!k - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 

I doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As-
I kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 

I dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
j Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
I revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak

kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa-

I rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691te 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa-

I yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek-

I lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 



komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) < 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 26. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

27. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' 
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

29. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22' . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı": 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyuikören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 

den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören* 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

31. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

32. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

33. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

34. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'ııı ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

35. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 



raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352?ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27.12 .1972) 

36. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sicilime kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

38. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 neü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (8. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (iS. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun, bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

41. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 neü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S, Sayısı: 784) (Dağıtma 
tar ih i : 24 , J , 1973) 

X 42. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

43. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
içişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

44. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

45. —• Alî Suphioğlu 1939 doğumlu izmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

46. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ned maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

47. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 48. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

49. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 



X 50. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 51. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 52. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

53. — C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 neı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ile Çalışma ve plân komisyonlarından seçilen 
8'er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1973) 

54. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) I 

55. — Eeşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

56. — Alioğlu 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

57. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen israfil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 'komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

58. — 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün 
(kuruluş ve görevleri haiklkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

59. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkımda 
kanun tasarısı ve Maliyle ve Plân komisyonları 
raporları (1/4312) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30.. 3 . 1973) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Ho-
landa KraliLık Hükümeti arasımda Hava Ulaş
tırması Anılaşmasının lonaylammiasmın uygum 
bulunduğu hakkında kanlun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plânı komisyonları raporları 
(1/678) (iS. Sayısı : 865) (Dağıtma flarimi : 
30 . 3 . 1973) 

61. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki liG8 sayılı 'kanunun 5 nıcii 
maddesinin değiştirilmesi hakkımda kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân koımis-
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 62. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylannrasınım uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri vıe 
Plân komisyonları raporları ı(1/696) (S. Sayısı1: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 63. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici 
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madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kail-
dırnimasına dair ikanuıı tasarısı ve içişleri, İmar 
ve İskân, Adalet, Bayındırlık ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden (kurulu 108 No. İhı Geçici 
Komisyon raporu (1/800) (ıS. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1973) 

64. — 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun değişik 5 nci mad
desinin uygulama süresinin 10 yıl uzatılmasına 
dair kanun tasarısı ile Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/512) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1973) 

65. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin 
(b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ile Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 

Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/752, 2/689) (S. Sayısı : 871) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1973) 

66. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusuf oğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

67. — İstanbul Esentepe Emekli Subayevleri 
35 IbMk B - 16 'da oturanı Ralhımıi Kızı Penibe Fai
ze'den doğma Raimi İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna 'kayıtlı 1981 doğumlu Zahide Aynur Pafc-
soy'un affına daiir kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtıma ta ruhi : 14 . 4 . 1973) 

(Millet Meclisi 97 ncî Birleşimi) 


