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F i h r i s t 

BAKANLAR KÜEULU 

Sayfa 
— Başbakan Prof. Dr. Nihat Erdm'in, 

vaki davet üzerine, Amerika Birleşik 
Devletlerine yapacağı resmî ziyarette ken
dilerine refaket edecek olan Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken'e, dönüğüne kadar; 
Adalet Bakanı Prof. Suat Bilge'nin vekil
dik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezıkeresi (3/773) 336 

— Vaki davet üzerine, 1 8 - 2 4 Mart 
1972 tarihleri arasında Amerîka Birleşik 
Devletlerini resmen ziyaret edecek olan 
Başbakan Prof. Dr. Nihat Erim'e, dönü
şüne kadar, Millî Savunma Bakanı Ferid 
Melen'in vekillik etmesinin, uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/773) 336 

— Vazife ile yurt dışma gidecek 
olan Adalet Bakanı Suat Bilge'nin dö-

— 6832 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinim değiştirilmesine ve bir 
ek madde ile bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin 73 No. lu Geçici 
Komisyona havalesi hakkındaki İçişleri 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresinin geri 
alındığına dair Başbakanlığın açıklaması 609 

— Ankara Milletvekili Şüıasi öz-
denoğlu'nun, dost ve kardeş îran Mille
tinin uğradığı deprem felâketi dolayısıy
la, Yüce Meclisin derin üzüntü ve başsağ
lığı dileklerinin tran Millî Meclisi Başkan
lığına iletilmesine dair önergesi 677 

— A. P., C. H. P., D. P. ve M. G. P. 
temsilcilerinin, Millet Meclîsi Genel Ku
rul çalışmalarına 17 Mart 1972 Cuma sa
bahından 24 Mart 1972 Cuma akşamına 
kadar bir hafta müddetle ara verilmesi
ne dair önergesi 258 

Sayfa 
nüsüne kadar; Adalet Bakanlığına, Dışiş
leri Bakanı Halûk Bayülken'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/752) 84 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar'm dö
nüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, 
Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekitı^ı 
vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/753) 84 

— Vazife ile yurt dışına giden Ulaş
tırma Bakam Rıfkı Danışman'a dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı îlyas KarabVün 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/791) 676 

— Bağcılığımızın modern sekide ge
liştirilmesini, verimin artırılmasını, çift
çiye geniş kredi imkânı sağlanmasını te
min etmek üzere kurulan Meclis Araştır
ma Komisyonunun görev süresinin, bitimi 
tarihinden itibaren üç ay, uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
(3/775) • 390 

— 1542 sayılı Kanunu, gerekçede be
lirtilen sebeplerden dolayı uygun bulma
dığından, Anayasanın 93 ncü maddesi ge
reğince bir daha görüşülmek üzere tak
dim ettiğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/754) 84:85 

— Doğu ve Güney Doğu bölgele
rimizin kalkındırılması ve yaşama sevi
yesinin yükseltilmesi için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek üzere ku
rulan Meclis Araştırma Komisyonu gÖ-

ÇEŞlTLt İŞLEE 



Sayfa 
rev süresinin bitimi tarihinden itibaren 
üç ay, uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi (3/779) 391 

— Grup başkanveMLlerinin, Genel (Ku
rul çalışmalarının Perşembe günleri de 
dahil, haftada dört gün saat 15,00 - 19,30 
arasında yapılmasına ve çalışmaların bu
na göre yeniden düzenlenmesine dair Öner
geleri 337 

— Hafine tokraklarının dağıtımı ko
nusundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve 
şikâyetleri aydınlatmak ve alınması ge-
rekH tedbirleri tespit etmek üaere kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu görev süresi
nin, bitimi tarihinden itibaren îlki ay süre 
ile uzatılmalarına dair Komfeyon Baş
kanlığı tezkeresi (3/778) 391 

— Konya Milletvekili özer ölçmen 
üto Uşak Milletvekili' Fahri TJğrasızoğ-
lu'nun, üç yabancı teknisyenin hunharca 
katilinden duyulan derin üzüntünün aile
lerine, ingiliz ve Kanada milletlerine ile-

— Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, it
halât - ihracat formaliteleri ve etkileri ile 
hayat pahalılığı ve nedenlerini içine alan 
ekonomSk dorum hakkında bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi Ütie Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve İM' 
arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emis
yon hacmi, işçi dövizlerinin değerlendiril
me şekli, teşvik tedbirleri ve Hükümetin 
genel iktisadî tutumu hattında Anayasa-

— Demokratik Parti Millet MeeHsi 
Grubu adına Sakraya Milletvekili Vedat 
önsaTın; demokratik hukuk devletmin 
gereklerine uymadığı, Anayasa dışı fiilî 

Sayfa 
turnesine, ayrıca vatan hainlerinin yaka
lanmalarında cansiperane faaliyetleri do-
layısıyle güvenlik kuvvetlerine Türk MM-
letinîn sevgi ve takdirlerinin iblâğına ka
rar alınmasına dair önergeleri 419:420 

-*- Ruhsatsız Silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tespit etmek 
maksadtıyle kurulan Meclis Araştırma Ko-
mâsyonıınun görev süresinin, bitimi ta
rihinden, itibaren yenMen iki ay, uzatıl
masına dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi (3/777) 390 

— Sağlık Kuruluşları Meclîs Araştır
ana Komisyonu Başkanlığının, 15,3.1972 
tarihinde biten çalışma müddetinin üç ay 
daha uzatılmasına daîr tezkeresi 262 

— Tarihî Eski Eser Kaçakçılığının 
önlenmesi maksadıyle kumlan Meclte 
Araştırma Komisyonu görev süresinin, 
bitimi tarihinden itibaren üç ay, uzatıl
masına dair Komisyon Başkanlığı teske
resi (3/776) 390 

nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/38, 
8/39) 262 

— Ankara MiHetveküli Suna Tural 
ile Sinop Milletvekilli Hilmi tşgüzar*m; 
657 sayılı Devlet Personel Kanununun 
uygulanmasından doğan huzursuzluldan 
ve bu konuda Malrye Bakanlığının tutam 
ve davranışlarım tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci' maddesi uyannea bir 
Genel Görüşme yapılmasına dair önergesi 
(8/43) 259 

durumların ve siyasî buhranların meyda
na gelmesine sehebolduğu iddiasiyle, Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyannea, Başba
kan Nihat Erim hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi (11/22) 478,609 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 

GENSORU ÖNERGELERİ 
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KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
437 — 407 numaralı Kararla kurulan 

Meclis Araştırıma Komisyonumun gö
rev süresinin uzatılmasına dair. 23 262 

438 — 10/16 ve 10/18 esas numaralı 
dosyaları incelemekle görevM Mec
lis Araştırması komisyonlarının 
görev süreelrSnin uzatılmasına dair 

23 390, 
391 

439 — 10/14, 10/15 ve 10/19 esas nu
maralı dosyalan incelemekle gö
revli Meclis Araştırması komis
yonlarının görev sürelerinin uza
tılmasına dair 23 390, 

390:391,391 

440 — Türk Basını ve mensuplarının 
sorunları hakkında bir Meclis 
Araştırması Komisyonu teşlriHne 
dair 23 392: 

402 
441 — Sayıştay üyelikleri igfeı yapılan 

seçimin onaylandığına dair 23 482 

1569 — 13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 
906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Ha
ziran 1972 pazar günü yapılacak 
•mahallî idare seçimlerinin yeniden 
düzenlenmesi halkkmda Kanun 20 463 

22 608, 
689:708,840:861,862:873,878:932 

23 2: 
13,30:37 

1570 — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. C. Turizm Bankası Kanu
nunun bazı (maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesi hakkında Kanun 

19 448 
20 464 

489:495,516,53T =538,556,583:584,620:62i, 
628,661,706:709 

1571 — Bazı tekel maddeleri fiyatla
rına yapılan zamlardan «İde «dilen 
hâsüttın T. C. Merkez Bankasında 
açılacak bir deprem fonu hesabın-

No. Cilt Sayfa 
da toplanmasına dair Kanun 15 277 

17 113 
19 153 

279 
20 150, 

323 =331,352,374,383,427,444:447 
1572 — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

ti ile Federal Almanya Cumhuri
yeti arasında 30 Nisan 1964 tarih
li (Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
değiştirilmesi hakkında ek sözleş
menin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında Kanun 4 498 

18 737 
'19 313: 

314,346,351 =352,358,392,406:409 
1573 — Atatünk Üniversitesinde kuru

lacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi 
Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile 
Kürk Hayvanları yetiştirme ve ya
yım çiftliği işletmesi hakkında ka
nun 238 

4 185 
20 723: 

740 
1574 — Hukuk Usulüne1 dair Sözleşme

ye katılmamızın uygun bulunma
sı hakkında Kanun 5 982 

20 49 
480,516,517 =518,555,583,585:588 

1575 — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Romanya Sosyalist Cumhuri
yeti Hükümeti' arasında imzalan
mış bulunan Hukukî ve Cezaî İş
lerde Adlî Yardım Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun 6 162 

20 49, 
405,480 =481,516,519:520,555,583, 

589=592 
1576 — Deniz G-ezmdş, Yusuf Aslan, ve 

Hüseyin lnan*ın ölüm cezalarının 
yerine getirilmesine dair Kanun 20 627 

23 98, 
107:188,226:233 
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No. Cüt Sayfa 
1577 — 6990 sayılı Atatürk Üniversite

si kuruluş Kanununa ek Kanun 
20 458 
22 110, 
559:560 

1578 — Atatürk Üniversitesi kuruluğu 
hakkındaki 6990 sayılı Kanuna «k 
Çukurova Tıp Fakültesi Kurluş, 
Kanunu 20 314 

22 110 
558:559 
23 256, 
410,453 

1579 — Çalışma Bakanlığının kuruluş 
ve görevleri hakkımdaki! 4841 sayı
lı Kanunun 864 sayılı Kanunla de
ğişik 6 neı maddesinin (D) fıikra-

No. Cilt Sayfa 
sının ve bu kanunla eklenen ve 5, 
6, 7 v*8 neft maddelerinin değişti
rilmesine ve aynı kanuna bir ek 
madde ile bîr geeicd madde eklen
mesi hakkında Kanun 20 542 

23 75, 
338:378 

1580 — Ş/ehit Komando Eri Mevrut Me
ric'in annesine, -eşine ve çocuğuna 
vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun 12 298 

13 325 
18 206: 

216 
19 644 
23 606, 

692 

KOMİSYON' KURULMASI VEYA HAVALELEE 

— 6832 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 'bir ek 
madde ile geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin 73 No. Iu Geçici Komisyo
na havalesi hakkında 609 

— İçişleri Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 0831 sayılı 
Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 69C9, 7336 ve 
756 sayıılı kanunlara konu gelirlerin kaynak 
olacağı orman köylerini kalkındırma fonu 
teklifinin İçişleri ve Tarım 'komisyonların
dan da üçer üye alınarak Geçici Komisyona. 
'havalesine dair (2/515, 3/786) 480 

— İçişleri Komisyonu Başkanlığının, 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğiu ve Sinop Milletvekili T. Fikret övet' 
in; 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 
ek kanun teklifinin Orman Komisyonundan 
da 5 üye alınarak, Geçici Kotmİsyonna ha
valesine dair (2/372, 3/787) 479 

— Sağhfk ve Sosyal Yardım Komis> 
yonu Başkanlığının, Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'hı 6972 sayılı1 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 
Kanunun 8 nci maddesinde değişiklik yapıl

masına dair olan kanun teklifinin, Sosyal 
hizmetler kuruluş kanunu teklifini görüş
mek: üzere kurulmuş bulunan Geçici Komis
yona havalesi hakkında (2/604, 3/785) 479 

Meclîs Araştırması önergeleri 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Türk basını ve mensuplarının sorunlarım' 
tespit etmek ve bu sorunlara çözüm yollan] 
bulmak amacıyle Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meelis araştırması açılma
sına dair (10/81) 392 

— Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün; besin maddelerinin üretim, kalite, 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi'bes-
lenme düzenine kavuşturulması için gerek
li çalışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme 
Baıkanlığı» nın kurulmasının gerekli olup 
olmadığını incelemek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclîs 
Araştırması yapılmasına dair (10/97) 260 

önergeler 
— Adana Milletvekili Selâhattin Kılıç 

ile Cumhuriyet Senatosu Hatay üyesi Mus
tafa DeMveli'nin, İskenderun Demir ve Çe
lik İşletmeleri Anonim Ortaklığı' kanun tek
lifinin, havale edilmiş olduğu komisyonlar
dan üçer üye alınmak suretiyle kurulacak 



— T — 

Sayfa 
bar geçici koalisyonda görüşülmesine dair 
(2/655, 4/274) 686 

— Ankara. Milletvekili Suna Tural i)e 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın; 657 sa
yılı Devlet Personel Kanununun uygulan
masından doğan huzursuzlukları ve bu ko
nuda Maliye Bakanlığının tutum ve davra
nışlarını tespit etmek maksadı-yle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyannea bir Genel Gö
rüşme yapılmasına dair (8/43) 259 

— Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğ-
lu'nun, dost ve kardeş İran Milletinin uğra
dığı deprem felâketi dolayısıyle, Yüce Mec
lisin derin üzüntü ve başsağlığı dileklerinin 
İran Millî Meclisi Başkanlığına iletilmesi
ne dair ' 677 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât -
ihracat formaliteleri ve etkileri ile hayat 
pahalılığı ve nedenlerini içine alan ekono
mik durum hakkımda bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi ile Kayseri Millet
vekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşı
nın; hayat pahalılığı, yatırımlar, işsizlik, 
israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hacmi, iş
çi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teşvik 
tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
(8/38, 8/39) 262 

— A.P., C. H. P., D. P. ve M. G. P. 
temsileilerinin, Millet Meclisi Genel Kurul 
çalışmalarına 17 Mart 1972 Cuma saba
hından 24 Mart 1972 Cuma akşamına kadar 
tfir hafta müddetle ara verilmesine dair 258 

— Bayındırlık Bakanı Mukadder öz-
telrim'in, Karayolları Erişim Kontrol Ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu, ko
misyonlardan üçer üye ile kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair 
(1/652, 4/273) 685 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçitne'nin, 2/291 esas numara
lı teklifini geri aldığına dair (2/291, 
4/269) 106 

— Demokratik Parti Millet Meclisi 
Grubu adına Grup Başikanvekili ve Sakar
ya Milletvekili Vedat ÖnsaTın, Demokratik 

Sayfa 
Hukuk Devletimin gereklerine uymadığı, 
Anayasa dışı fiilî durumların ve siyasî buh
ranların meydana gelmesine sebebolduğu 
i'ddiasıyle Anayasanın 89 ncu maddesS uya
rınca Başbaakan Nihat Erim hakkında bir 
gensoru açılmasına dair (11/22) 609 

— Demokratik Parti Mîllet Meclisi 
Grırbu adına Sakarya Milletvekili Vedat 
önsal'ın; demokratik hukuk Devletinin ge
reklerine uymadığı, Anayasa dışı fiilî du
mdumların ve siyasî buhranların meydana 
gelmeline sebebolduğu idddasiyle, Anaya
sanın 89 ucu maddesi uyarınca, Başbakan 
Nihat Erim hakkında gensoru acıtmasına 
dair (11/22) 478 

— Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nııı, 
Kamu hizmetleri birlikleri kanun tasarısı
nın havale edildiği komisyonlardan seçîle-
eek 4'er üyeden kurulu geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair (1/643, 4/275) 718 

— Gaziantep Milletvekili Ali' İhsan 
Göğüş*üıı 6/123 sayılı sözlü soru önergesini 
geri aldığına dair 392 

— Grup BaşkanveMllerinîn, Genel Ku
rul çalışmalarının Perşembe günleri de da
hil, haftada dört gün saat 15,000 - 19,30 
arasında yapılmasına ve çalışmaların buna 
göre yeniden düzenlenmesine dair 337 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk basını ve mensuplarının sorunlarını: 
tespit etmek ve bu sorunlara çözüm yollan! 
bulmak amaeıyle Anayasanın 88 nei madde
si uyannea bir Meclis araştırması açılması
na dair (10/81)' 392 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer*İn, 
6/207 numaralı sözlü sorusunun yazılı soru
ya çevrilmesine dair 261 

— Konya Milletvekili Özer ölçmen .ile 
Uşak Mületvekilİı Fahri Uğrasızoğlu'nun, 

üç yabancı teknisyenin hunharca katlin- •' 
den duyulan derin üzülntünün ailelerine, İn
giliz ve Kanada milletlerine iletafonesine, 
ayrıca vatan hadnlerinm yakalanmalarında 
cansiperane faaliyetleri dolayısıyle güven
lik kuvvetlerine Türk Milletinin sevgi ve 
takdirlerinin iblâğtna karar alınmasına da
ir 419 



Sayfa 
— Malîye Bakam Sait Naci Ergin'in, 

MaEye Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hak
kında 29 . 5 . 1936 tarik ve 2996 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının 59 numaralı Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair (1/600, 
4/263) 45 

— Maliye Bakanı Sait Naci Ergİn'in, 
Serbest Malî Müşavirlik kanun tasarısının' 
'havale edilmiş bulunduğu komisyonlardan 
seçilecek beşer üyeden müteşekkil bir geçi
ci komisyonda görüşülmesine dair (1/35, 
4/265) 43 

—- Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay--
bar, Maliye Bakanlığı Dış Tediyeler Muha
sebe Müdürü Nezir* Murgan hakkında Ulaş
tırma Başkanına tevcih ettiği 24.2.1972 ta
rihli 7/1009 sayılı yazılı soru önergesini ge
ri aldığma dair 391 

— Millî Savunma Bakanı Ferid Melen' 
in, Askerî Yargıtay kanun tasamı ile As
kerî Hâkimler kanun tasarısının, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi kanun tasarısını 
incelemek üzere kurulmuş bulunan 74 nu
maralı Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair (1/613, 1/614, 4/270) 106 

— Millî Savunma Balkanı Ferid Melen' 
in, Askerî Yüksele İdare Mahkemesi kanun 
tasarısının havale edilmiş bulunduğu ko
misyonlardan seçilecek beşer üyeden kura-

Adalet Komisyonu Raporları 
— Anayasa Mahkemesine Yasama Mec

lislerimden seçilecek asıl ve yedek üyelikler 
için adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü 
•hakkında kanun tasarısına dair (1/591) 472,718 

— Artvin ili Borçta ilçesi Güneşen kö
yünün Seîhniye Mahallesinin hane 1, cilt 13, 
ve sayfa 92, numarasında nüfus siciKne ka
yıtlı Eyüp •oğlu, Şadiye'den doğma, 
23 . 6 .1948 doğumlu Adil Kalfamın ölüm 
cezasma çarptırılmasıııa dair (3/984) 98 

— Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus si
ciline kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den 
doğma, 1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölümi 
cezasına çarptırılmasına dair (3/640) 98 

Sayfa 
lacak bir geçici komisyonda görüşülmesine 
dair (1/621, 4/268) 45 

— Orman Balkanı Selâ'hat'tin İnal'm, 
•6831 sayılı Orman Kanununun baza madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde efelenmesine dair kanun tasansuua 
havale edilmiş olduğu kömüayonlardan seçi
lecek üçer üyenin iştirakiyle kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine daîf 
(1/583, 4/264) 44 

— Orman Bakanı Selâhattin İnal'ın, 
Kara Avcılığı kanun tasarısının havale edil
miş olduğu komisyonlardan seçilecek üçer 
üyenin iştirakiyle kurulacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair (1/118, 4/266) 43 

— Orman Bakanı Selâhattin İnal'ın, 
Mîllî Parklar kanun taşanımın havale edil
miş olduğu komisyonlardan seçilecek üçer 
üyenin iştirakiyle kurulacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesine, dair (1/91, 4/267) 44 

— Yozıgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün; besin maddelerinin üretim, kalite, 
fiyat sorunlarım, vatandaşlarımızın iyi bes- -
lenme düzenine kavuştua-ulması iigun gerekli 
çalışmaları tespit etmek.ve bir «Beslenme 
Bakanlığı» um kurulmasının gerekli olup 
olmadığını inoelemıek maksadı.yle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair (10/97) 260 

— 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun' 
bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkında 'kanun 
tasarısına dair (1/588) 472 

— Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse
yin İnan'm ölüm cezalarına çarptırılmasına 
daiir (3/744) 98,107,226 

— Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Millet
vekili Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm 
cezasının 'kaldırılması hakkında kanun tek
lifine dadr (2/286) 237 

Anayasa Komİayomı Raporları 
— 6 . 12 . 1971 tarih ve 1457 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alı-

RAPO&LAR 



Sayfa 
nacak tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarı
sına dair (1/596) 606 

— 657 sayılı Derlet Memurları Kanıma 
ve bu kanunda değişiklikler yapan, madde
ler ekleyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi ile ilgili Yetki kanunu tasarı
sına dair (1/550) 713,738 

— Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler 
için adaylığa başvurma, seçim esas ve usu
lü hakkmda kanun tasarısına dair (1/591) 718 

— Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lîslerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler 
için adaylığa başvurma, seçim esas ve usu
lü hakkmda kanun tasarısına dair (1/591) 472 

— 24 . 5 . 1967 tarihli ve 866 sayılı Ka
nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun adı ile bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı madde
lerinin kaldırılmasına ve yeni geçici madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili İsmail Ha'kkı TekinePin, 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kumlu Kanunu
nun 31 ve 53 ncü maddelerinin değiştirilme
sine dadr kanun tekMflerme dair (1/589, 
2/617, 618) 105,607 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
— Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştay

d ı münhal bulunan 5 üyelik için seçilen 10 
adayın 832 sayılı Kanunun 6 neı maddesi 
gereğince nihaî seçimin yapılması haikfon-
da Sayıştay tezkeresine dair (3/725) 472,482 

Çalışma Komisyonu Raporu 
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 

ve Nail Atlı'nın, 394 sayılı Hafta TatMi hak
kında Kanunun 4 neü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifine dair (2/614) 75 

Dışişleri Komisyonu Rapora 
— Denizyatağı ve Okyanus dibi ile bun

ların altmdajki topraklara nükleer silâhla
rın ve diğer kitle imha salâhlarının yerleşti
rilmesinin yasaklanmasına dair Andlaşma-
nın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısına dair (1/484) 451,468,482, 

9 — 
Sayfa 

Geçici Komisyon Raporları 
— Çalışma Bakanlığının kuruluş ve gö

revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 
sayılı Kanımla değişik 6 ncı maddesinin 
(D) fı'krasmın ve bu kanunla eklenen ek 
5, 6 ve 8 nei maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde ile bir geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri, Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen 4'er üyeden kurulu (68) numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/607) 75,338 

— Demetler kanunu tasarısı ve Anaya
sa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından se
çilen 5'er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/606) 683 

— Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici. Komisyon raporu 
(1/585) 47,85,243,421,441,453,494,554,563 

— 13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905, 906 sa
yılı kanunlarda değişiklik yapılması ve 
4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak bele
diye meclisi üyeleri, belediye başkanları, 
il genel meclisi üyeleri - koy muhtar ve ih
tiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin ertelenme
si ha'kkmda kanun tasarısı ve 69 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/601) 2,30,34 

— Topralk ve Tarım Reformu o'ntedhir-
ler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) 356 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı 
Emlâk Verdisi Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanu
na bazı hükümler efelenmesi hakkmda ka
nun tasarısı ve 59 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/546) 498,649,576,674 

Karma Komisyon Raporları 
(Anayasa • Adalet) 

— Ankara (Aydın eski) Milletveflrili Si
nan Bosna'nın yasama dokunulmazlığının' 
•kaldırılması hakkında Başbakanhk tezkere
si ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu (3/9) 607 

— Ankara Milletvekili Mustafa Maden' 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılnıasî 
halkkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/429) 607 



- 1 0 — 

Sayfa 
—. Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-

nar'm, yasama dokunıılmazhğuım kaldırıl-' 
ması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Anayasa ve Adalet 'komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/189) 717 

— Aydın Milletvekili Mehmet Çelîfc'in 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkcresî ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karına Komisyon raporu (3/211) 607 

— Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz 
Akışık'ıu, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komılsyon raporu (3/320) 717 

— Burdur Milletvekili Mukadder Ciloğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldurıl-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/79) 607 

— Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Gülerin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon rapora (3/652) 682 

-*- Denizli Milletvekili Fuat Aveı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldı n 1 ması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/191) 607 

— Diyarbakır Milletvekili Hasan De-
ğer'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarmdan mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/506) 717 

— Edirne, Milletvekili Veli Gülkan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/507) 682 

— Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan' 
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkımla Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/16) 6833 

— istanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, yasama dokunulmazkğınm kaldınihnası 

Sayfa 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/466) 717 

— istanbul Milletvekili Tekim E-rer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya- • 
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/22) 682 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/155)' 682 

— Kars Milletvekili Osman Yeîtekin'üı, 
yasama dokunul m azlığının kaldırılması' hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/156) 717 

— Konya Milletvekili Necmettin £rba-
kan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/234), 
(3/376) 607 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, . 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından .nürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/35) 68i) 

~ Malatya Milletvekilli İsmail Hakkı 
ŞengülerUn, yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair Başbakanlık, tezkeresi vo 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/452) 607 

— Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça* 
nın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/42) 717 

— Manas Milletvekili İbrahim öztıirk' 
ün, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep-
Karma Komisyon raporu (3/379) 607 

— Mardin Milletvekili Abdurrahim 
Türk'ün, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
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Sayfa 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/214) 607 

— Mardin Milletvekili Şevki Altnıdağ' 
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/589) 682 

— Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğ-
lu'nun, yasama dokunulm&zdığınııı kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa vo Adalet kondisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/692) 607 

— Köize Milletvekilli Hasan Basri Al-
bayrak'ın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık teskeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu (3/381) 607 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, yasama dokunulmazlığının 'kaldırıl
masına dair Başbakanlık teskeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/172) 607 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan' 
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/38) 607 

— Sivas Miletvekİli Ekrem Selçuk Kan
gal'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/192) 607 

— Tekirdağ Milletvelkili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldınl-
!ması hakkında Başbakanlık tezkeresi vo 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/82) 682 

(3/202) 682 • 
(3/383) . 683 
(3/386) 683 
(3/387) 682, 
(3/405) 683 
(3/457) 683 
(3/606) 683 
— ITrfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adaiet komisyonlarından mürek- j 
kep Karma Komisyon raporu (3/296) 717 ! 

Sayfa 
— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur* 

un, yasama dokunulmazlığımın kaldırılma
sı hatokında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/40) 607 

— Zonguldak Milletvekili Cahit Kara-
<kaş/m, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarıaıdan mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/449) 717 

.(3/608) 682 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

— 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sayılı İs
tanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Ka
nununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plan komisyonları raporları (1/548) 692 

Millî Savunma Komisyonu Raporları 
— 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 

bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (1/588) 472 

— Denizyatağı ve Okyanus dibi ile 
bunların altındaki topraklara nükleer si
lâhların ve diğer 'kitle imha silâhlarının 
yerleştirilmesinin yasaklanmasına dair And-
lasmaniûi onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun.tasamı ve Millî Savun
ma ve Dışişleri komisyonları raporlar; 
(1/484) 420,451,468,482,550 

— 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
87 ve 88 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve MiMî Savunma Ko
misyonu raporu (1/504) • 482,563,633 

— Millî Savunma Bakanlığı Görev ve 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 neı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/593) 686 

Plan Komisyonu raporları 
r- 6 .12 . 197! tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alı
nacak tedbirlerle ügüi yetki kanunu ta
sarısı ve Anayasa, Tanım ve Plan komis
yonları raporları (1/696) 606 
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Sayfa 
— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu ve bu kamunda değjşükföık yapan, mad
deler ekleyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 
sayılı Kanunun bazı maddeler'imin yeniden 
düzenlenmesi üe ügHi Yetki kanuıııu ta
sarısı ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (1/550) 713,738 

— Atatürk Üııi'v»ersifbes4 kuruluşu hak
kındaki 6990 sayılı Kanununa ek Çuku
rova Tıp Fakültesi kuruluş kanun, tasarısı 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başfeam-
bğı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Mülliet 
Meclisi Plan* Komisyonu raporu (1/590) 410, 

453 

Sayfa 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara üye
si Yiğit Köker ve Amkara Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz'ın, şehit komando eri Mev-

lût Meric'in annesine, eşine ve çocuğuna 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun teklifi hafckında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında MSUet Millet Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (2/503) 

— 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sayılı 
İstanbul Ünilversitesli Kuruluş kadrolan 
Kanununa ek kanun: tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları 
i(l/548) 

Tarım Komisyonu raporu 
— 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kuruimu Kanunumun uygulanması için ala
cak tedbirlerle -ilgili yetki 'kanunu tasarı
sı ve Anayasa, Tarım ve Plan kmnaayon-
laı*ı raporları (1/596) 

9AYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

İzinler 
i— Adana Milletvekilli Şevket Yılmaz'a 

izin verilmesi 337 
— Antalya MSlletvekUi ihsan Ataöv'e 

Mu verilmesi 337 
— Antalya Milletvekilli Süleyman Çil-

oğlu'nıa izim verilmesi 337 
:— Bitlis Mdlletveldii AbÜdin inan G-ay-

tdah'ya izin verilmesi 663 
<— Denizli Milletvekili Hüd&i Oral'a 

İzin verilmesi 563 
— Giiımüşane Milletvekili Mustafa 

Karaıman'a izin verilmesi 220 
,— Gaziantep Milletvekili Şimasi Çölâk-

oğlu'na izin verilmesi 337 
— Hatay MiütetveMLi Hüsnü Özkan'a 

izin verilmesi 337 
— içel Milletvekili Çetin Yılmaz'a izin 

(verilmesi 220 
— izmir Miıllet vekili Talat Orhan'a 

tizin Yierilanesi 220 
— Kars Milletvekilli Kemal Güvan'e 

izin verâihnesi 337 
— Eonya. Milletvekili Sadî Kbşaç'a 

izin verilmesi 337 
•— Kütahya Milletvekili A.. Fuat Az-

rndoğlu'na izin verilmesi '563 

606 

692 

606 

—, Kütaihya Milletvekili 'Ali Brbek'e 
izin verilmesi 337 

—. Kütahya Milletvekili Mehmet Er-
soy'<a izin verilmesi 563 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'e 
izin verilmesi 337 

— SakaryaMÜldetvekMi B. Turgut Boz-
tepe'ye izin verilmesi 220 

*— Sakarya Hayrettin Uysal'a .izin ve-
rllmeai 220 

— Trabzon Milletvekili Ahmıet Şe
ner'e izini verilmesi 337 

—. Yozıgat MÜEletvekilİ İsmet Kapı-
sız'a izin. verilmesi 563 

ödenekler 
— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 

içinde iki! aydan fazla izün alan içel Mil
letvekili Çetin Yılnıaz'a ödeneğinin veril
mesi, 221 

öMimier, 

— Aydm. MSÜe'tvekdli Yüksek Mende
res'in vetfat ettiğine dair Başbakanlık tez
keresi (3/789) 559 

Öejiniler 
— Türk basını ve mensuplarının so

runlarını tespit etmek üzere kurulması 
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Sayfa 

kabul edilen Meclîs Arastınaaaı Komis
yonuna üye seçimi (UO/81) 677 

Yflıswrıa dcfcuındıoazlıikil&rı 
— Ankara (Eakâ Aydın) Milletvekili 

Sinan Bosna'nın yasama dokumdınaalîğı 
(3/9) 607 

— Aydın MMebvefcîlî Mehmet Çeliklin, 
yasama dokunuflımazlığı (3/211) 607 

—. Ankara MâllatveMH Mustafa Ma
den'in yasama dokunulmazlığı (3/429) 607 

—. Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pmar'm, yasama dokunulmazlığı (3/189) 717 

— Bingöl Milletvekili Mehmet (Sadidık 
Aydar'ın yasama dokunulmazlığı (3/169) 242 

— •Bislit Milletvekili Kenan Mümtaz 
Akışık'ro, yasama dokun'uilmazlığı (3/320) 717 

— Burdur Milletvekili Ahmet Mukad
der • Çİloğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
(3/79) 607 

— Çorum Milletvekili Abdurrahman 
G-ülerfaı yasama dokunulmazlığı (3/653) 682 

— Denizli Milletvekili Fuat Avcı'mın, 
yasama dokunulmazlığı (3/191) 607 

— Diyarbakır MUletveküi Hasanı De-
ğer'in, yasama doknnulmaalığı (3/506) 717 

— Diyarbakır Milletvekili Yusuf Aaiz-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığı (3/60, 
3/798) , 684 

;— Edirne Midletvektü Veli Gülkan'ın, 
yasama dokunulmazlığı (3/507) 687 

— Elâzığ Mfii'lettveknld Samet Güldo-
ğan'ın, yasama dokunulmazlığı (3/16) 683 

— Gaziantep Milletvekiti Lûtfi Söyle
mez, Erdem Ocak ve Mehmet Kılıç/in Ya
sama dokunulmazlıkları (3/757) 236 

— Hatay Milletvekili Mehmet Ars-
lan'ın, yasama dokunulmazlığı (3/395, 
3/794) 684 

(3/894, 3/796) 685 
(3/314, 3/796) 685 
— İstanbul Milletvekili ibrahim Abafe'-

ın, yasama dcfcunui<ma2İığı (3/466) 717 
— îstaabuÜ MiîietveMlıi Mehmet AM Ay-

bar'm yasama doknnuknazlığı (2/758) 236 
— İstanbul MMetvefciii Tefem ErerUn, 

yasama döfcuıaılttruazilığı (3/22) 682 
(3/1&5) 682 
— Kars MMİBtvekiü Osman YeltekünUn, 

yasama dakunulımazlığı (3/1*56) 717 

Sayfa 
— Konya Milletvekili Necmettin Edfra-

kan'ım yasama dokunulmazlığı (3/234) 607 
— Konya Milletvekili Necmabtiûı Eırba-

kan'ın, yasama doikmıııknazbğı (3/376) 607 
— Konya Müâ'kttvelkili Vefa Tanır'ıın ya

sama d^nutu'lmıazlığı (3/35) 683 
— Malatya, Milletvekili İsmail Hakkı 

ŞengiiLeırîıı yasama dokunulmazlığı (3/462) 607 
— Manisa Milletvekilli Ertuğrul A b a 

nın, yasama dokunulmazlığı (3/42) 717 
— Manas MillıeftvteikniLi İbrahim öatürk' 

ün yasama dokumuLmazlığı (3/379) 607 
— Mandan Milletvekili Abdurrahanan 

Türk1»»! yasama dokunulmazlığı (3/214) 607 
— Mardin MlletrakiM ŞevM Altındağ' 

in, yasama dokunulmazlığı (3/589) 682 
— Nevşehir Milletvekili Esat Ksatâboğ-

lu'hun yasama dokunulmazlığı (3/692) 607 
— Nevşehir Milletvekili Salâhattin Haik-

kı Esaıtoğlun'utı, yasama dölkuntûmazlığı 
(3/37, 3/799) , 684 
(3/37, 3/799) (3/170, 3/797) 684 

—' Büze Milletvekili Hasan Basra ALbay-
rak'ın yasama dokunulmazlığı (3/381) 607 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin ITy-
sal'm yasama dokunulmazlığı (3/172) 607 

— Sakaırya Milletvekâü Yaşar Birlin ya
sama dokuaıudınaalığı (3/759) 236 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan' 
m yasama dokunuknaalığı (3/38) 607 

— Sivas Milletvekili Ekrem Selçuk 
Kangal'ın, yasama dokumılmaalığı (3/192) 607 

— Tekirdağ Milfetvaknli Yılımaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığı (3/606) 683 

(3/405) 683 
(3/457)' 683 
(3/202) 682 
(3/82) 682 
(3/386) 683 
(3/385) 682 
(3/387) 682 
—•• Urfa MrilletveMli Mehmet Afcsoy'un 

yasama dokunulmazlığı (3/759) 236 
(3/296)' 717 
— Yozgat Mdlletvekili OelSI Svtngor'mı, 

yasama dofemıulmaalığı (3/40) 607 
— Zonguldak MiiüetvekaM Cahit Kaıra-

kas'ın yasama dolkumıuimazlığı (3/608) 682 
(3/449) 717 
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SORULAR VE OEVAPLAE 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
Sayfa 

.Adalet Bakanmdan 
— İatanbul Milletvekili ilhan Darende-

lioğlu^nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üye
lerinin idam cezalarının kaldırılması için 
imza verdikleri hakkında bazı gazetelerin 
iddialarına dair (6/223) 103 

Başbakandan 

— Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ıo, Antalya'ya kurulması düşünülen 
•kâğıt fabrikasına dair (6/99) 403 

— Gaziantep Milletvekili (Ali İh
san Oöğüş'ün (6/123) sayılı) Başbakan
dan sözlü soru önergesini geri aldığına 
dair 392 

— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
içel'in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair 
(6/66) 403 

— İstanbul Milletvekili Teflon Erer%ı, 
(6/207 numaralı) Başbakandan sözlü so
rusunun yazılı soruya çevrilmesine dair 261 

— izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tamir Ticaret Gazetesinde yayınlanan «(Me
suliyeti kim yüklenecek^ başlıklı makale
ye dair (6/37) 402 

Sayfa 
— Ordu Milletvekili Ata Topalıoğlu' 

mm, Hast&ş iştiraklerine dair (6/74) 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'ta bir fabrika kurulup kurulamaya
cağına dair (6/113) 

403 

403 

içişleri Bakanından 

— Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar'm, Kayseri Yol - îş Sendikası Genci 
Başkanının karakolda işkenceye tabi tu
tulduğu iddiasına dair (6/222) 103 

Köy İşleri Bakanından 

— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'in, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve 
Sarıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına 
dair (6/225) 681 

Maliye Bakanından 

— Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi 
dairelerinin bazı memuriyetlerine iş riski 
ve iş güçlüğü zammı verilmemesi nedenine 
dair (6/224) 381 

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
~ İçel Milletvökili Celâl Kargılı'mn, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ve
rilen infaz edilen ve affedilen idatn cezala
rına dair (7/860) 330 

Başbakandan 
— Afyon Karahisar Milletvekili Sü

leyman Mutlu'nun, Dazkırı Kaymakamı 
Şefik Kalkal'ın yolsuzluğu hakkındaki 
tahkikata dair (7/746) 203 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya Elma Tarım Satış Koo

peratifinin borçlanma sebebine dair 
(7/719) 195 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
htır'un, tohumluk buğday ve gübre fiyat
larında yeni bir fiyat tespiti yapılmasına 
dair (7/739) 520 

— Antalya Milletvekili ihsan Ata-
Öv'ün, Nihat Erimi Hükümeti kuruluşun
dan bugüne kadar tayin ve nakledilen 
Devlet personeline dair (7/670) (194 

— Bursa Milletvekili Mehmet Tur
gut'un Fransız vatandaşlarının gönderdik-
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Sayfa 
lerd mektup üzerine Başbakanın vermiş 
olduğu cevaba dair (7/875) 538: 

— Bursa Milletvekili Mehmet Turgut' 
un, Yükseliş Kolejinin Devlet tarafından 
satınalındığı haberinin doğru olup olma
dığına dair (7/1039) 681 

— Balıkesir Milletvekili Mevliit Yıl-
maz'ın, Hac mevsimi dolayısıyle vatandaş
larımızın Hacca gitmelerine izin verilip 
verilmeyeceğine dair (7/802) 218 

— Gazianaep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün (6/123) sayılı Başbakandan söz
lü soru önergesini geri aldığına dair 392 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğ
retim görevlilerinden bazılarının sıkıyö
netim mahkemelerince gözaltına almış ne
denlerine dair (7/1040) 681 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1972 yılı Bütçesinin açıksız olarak kapan
ması için düşünülen tedbirlene dair (7/756) 204 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ile ilgili re
formlara dair (7/777) 213 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
gecekonduların önlenmesi için ne gibi (ted
birler alındığına dair (7/837) 310 

— İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nınj 
görevini kötüye kullanmak iddiasıyle yar
gılanmakta olan Türkiye Kömür İşletme
leri 'Genel Müdürünün, bu •görevinden el 
çektirilmeyiş nedenine dair (7/780) 214 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilâf 
sebebiyle Hükümetin izleyeceği politika 
hakkında parlamentoya bilgi verilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair (7/796) 217 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nm, 
Hindistan - Pakistan anlaşmazlığı ile il
gili beyanatlarınıza dair (7/1017) 381 

— İçel Milletvekili Oelâl Kargıiı'nm, 
küçük köylerin, büyük tarım işletmeleri 
çevresinde birleştirilmelerinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair (7/812) 222 

— içel Milletvekili Oelâl Kargıiı'nm, 
T. C. Ziraat Bankasının verdiği kredilere 
dair (7/813) 522 

Sayfa 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

Türkiye'ye gelen göçmenlerin miktarına 
dair (7/870) 538 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
vergi kaybının Önlenmesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair (7/838) 313 

— İstanbul Milletvekili Bahir Er-
soy'un, Yeni Ortam adlı derginin kapatı
lış nedenlerine dair (7/805) 219 

— İstanbul Milletvekili Hasan Türkay' 
in, Afyon Karahisar, Bingöl, Burdur, De
nizli, Elâzığ, Kütahya, Maraş, Van ve Ga
ziantep illerinizde grev ve lokavt hareket
lerinin yasaklanma 'kararının ne zamana 
kadar devam edeceğine dair (7/985) 103 

— İstanbul 'Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, Başbakanın Associed Press mu
habirine verdiği iddia olunan demece dair 
(7/1029) 382 

— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
(6/207 numaralı) Başbakandan sözlü so
rusunun yazılı soruya çevrilmesine dair 261 

— Maraş Milletvekili İbrahim tfztürk' 
ün, Cumhurbaşkanımızın 22 . 12 . 1971 
tariMi Milliyet Gazetesine vermiş olduğu 
demecine dair (7/806) 220: 

— Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Maraş - Ahır dağında kurulması dü
şünülen televizyon istasyonunun Gazian-
tep'e naklinin nedenlerine dair (7/831) 308 

— Manisa Milletvekili Mustafa Ok' 
un, haşhaş ekiminin ve afyon üretiminin 
yasaklanmasına dair (7/757) 294 

— Ordu Milletvekili Memduh Ekşd*mn, 
Timothy Davey adlı bir genç için İngiliz 
basın, radyo ve televizyonu tarafından ya
pılan yayına dair >(7/1020) 381 

— Sinop Milletvekili Hikni İşgüzar'ın, 
Güneş Matbacıhk T. A, Ş.'nin durumuna 
dair (7/986) 103 

— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, son 
günlerde /tutuklanan ve gözaltına alman 
öğretmenlere dair (7/621) 193 

Bayındırlık Bakanından 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv' 

ün, Antalya ilindeki Korkuteli - Elmalı 
yolu inşaatının durdurulma denenine dair 
(7/1047) 716 
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Sayfa 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

Aıılkara - İstanbul demiryolu ile kara
yolunun ne zaman çift yol (gidiş • geliş 
yapılacağına daâr (7/809) 221 

— İstanbul Milletvekili Uhami San-
ear'ın, Yalova ilçesine bağlı Esen ve Koca-
dere köylerine iskele, barınak ve mendi
rek yapılması plan ve programlara alınıp 
alınmadığına dair (7/1038) 681 

— Malatya Milletvekilli Mustafa Kaf-
fem'ın, Dı&rendte - Ayvalı karayolunun ya
pımıma dair (7/1022) 381 

Çalışma Bakarandan 
— Aolkara Milletvekili İbrahim Sıtkı 

Batipoğlu*nun, 606 sayılı Sosyal Sigorta
lar Karamın kapsamana giren işyerlerinin 
(teftiş matemine dair (7/1028) 382 

— Ankara Milletvekili Osman Soğute-
pmar'ın, sağlığa zararlı ilâçlarını Sosyal 
•Sigortalar Kuruımcmea alınıp «ummadı
ğına dair (7/802) 627 

—; İşeİ Milletvekili Celâl1 Ka^gılı'nım, 
Tarsus'la bir Sosyal Sigorta Hastanesinin 
.fcurölmiBSHiın düşünülüp düşünülmediğine 
dair (T/859) 329 

Devlet Bakanından 
i— Konya Milletvekili Bahâ MüderrffiS-

oğlu'num, Çumra , ülçesimm Karamaııikırı,. 
îçeıriçuıma»., Akvimaa naihiyesiroieki Kurlan 
fcursltan evraklarına toplum polisi tarafın
dan el konulduğu iddiasına dair (7/1023) 381 

Dışişleri Bakanından 
— Ordu Milletvekili Metmduh Ekşi'-

•niaı, Tiımcthy Davey adlı MT genç için İn
giliz basm, radyo ve televizyonu tamfın-
ıdton yapılan yayma dair (7/1020)- 381 

Enerji V* Tabiî Kaymaklar Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Ham> 

di Hamameıoğlu'num, 6187 sayılı Katrarna-
mıenin uygulanmasına dair (7/317) 189 

— Aanasya Milletvekilli Vehbi Meş-
hur'un, Amasya iline bağlı koy arazileri
nin sulanır halle getirilm'esiirae dair (7/732) 196 

— Amasya Milieıtvteıkili Yeht» Meşhur'-
um, Amasya üm© bağlı köylerin içime sula
nma dair (7/738> 285 

— Çanakkale Milletvekili Refet Sez
gimin, Biga Barajının durumuna dair 
(7/1016) 381 

Sayfa 
— Gaziantep Milletvekili Şimasi Çol&k-

•oğlu'uun, Etiibanlk Genel Müdürlüğünde 
veya bağlı kuruluşlarınca verilen reklam-
fena ve alınan peirsom«ie dair (7/617) J90 

— İçel Milletvekili Oelâl- Kargıli'nm, 
ulaşımın denk ve dieraıiryolüaTİım fcaydıml-
mıası için me gibi tedbirler alındığınıa dair 
(7/817) 298 

— fotanbul MületveJdli Tekin Erer'im, 
İstanbul EJektrMî, Tramvay ve Tümel İşlet
ilmesi Genel Müdürlüğü hizmet teriMerioe 
dair (7/623) 300 

— İstanbul Milletvekilli İbrahim Abak' 
in, İstanbul, Elektrik Tramvay ve Tünel 
İsletmeleri Genel Müdürlüğümün hizmet 
tarifelerimle dair (7/845) 316 

1— İstanbul Milletvekili llhami Sancar' 
m, İstanbul1, Elektrik, Trammay ve Tünel 
İşletofi-eîeri Gtemıel' Müdürlüğünün hizmet 
taifelerine dair (7/648) 322 

—> Zonguldak Milletvdikili Ahmet Gü-
rner'in, Zonguldak E. K.. 1. Müessesem 
Mensupları Yapı Kooperatifinin konut 
yapımında çıkarılan güçlüklere dair 
(7/1027) 382 

Gençlik ve Spor Bakanından 
— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 

ün, 12 . 3 , 1972 Basar günü Gaziantep'te 
oynanan Türkiye Amatör Grup Şampiyon
luğu maçı sırasında meydana gelen olayla
rın sorumululanma dair .(7/1034) 681 

tçdşleri Bakanından 
— Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-

oğlu'num, Türk soylu olup Kuzey Suriye' 
dö yaşamakta iken 1939 yıbnda geçici 
ikâmet be%esiyle Türkiye'ye iltica «d<emîe-
rin Türk vatandaşlığıma alınıp alınmrya-
caklarcna dair (7/1051) 717 

— İçel Milletvekili Celâl Kargı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türk vatandaşlığından çıkarılanların ade
dine dair (7/868) ' 535 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı*nın, 
iller belediyeler ve köyler itibariyle kah
vehane adedine dair (7/855) 327 

— İçel Milletvekili! Celâl Kargılımın, 
Türkiye'deki amatör ve profesyonel şoför 
ehliyeti adedine dair (7/881) 548 
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Sayfa 
— İzmir Milletvekili Hüriir Daldal'ın, 

Unyıe'de görevli 3 İngiliz teknisyenin ka
çırılma alayıyle ilgili resmî (makamlara hi
taben yazılmış bir mektubun bulunup bu
lunmadığına dair (7/1049) 716 

— Maras Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, 12 . 3 . 1972 Pazar günü Gazian
tep'te oynanan Türkiye Amatör Grap 
Şampiyonluğu maçı sırasında meydana ge
len olayların sonımlulanııa dair (7/1034) 681 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın, 12 Mart 1971 tarihinden önceki 
Hükümet zamanında, idareeilerdn Hükü
mete karşı direnişe geçmeleri iddiasına 
dair (7/1025) 381 

— Slivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın, 
Sivas - Şarkışla ilçesi Akçateıgla bucağı 
Jandarma Karakolu Komutanının köylü 
vatandaşlarımıza kanun dışı muamele yap
tığı iddiasma dair (7/987) 103 

imar ve takan Balkanından 

— İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'de vukubulan tabiî âfetlere dair 
(7/866) 532 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Gecekondulann önlenmesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair (7/837) 310 

— İstanbul Milletvekili filhami San-
car'ın, Yalova ilçesine bağlı Dereköy'ün 
heyölân yüzünden başka bir yere nakli 
için yapılan çalışmalara dair (7/035) 681 

Köy İşleri Bakanından 

— Afyon Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, Afyon ili Dazkın ilçesinlkı A. Ye
nice köyüne içme suyu getirilmesine dair 
(7/767) 207 

— Amasya Milletvekili Vehbi1 Meş-
hur'un, Amasya iline bağtîı köy arazileri
nin sulanır hale gethlîlmesine dair (7/732) 196 

— Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya iline bağlı köylerin içme 
sularına dair (7/738) 285 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nııı, 
küçük köylerin, büyük tarım işletmeleri 
çevresinde biri eştir iImeler inin düşünülüp 
düşünülmtediğine dair (7/812) 222 

Sayfa 
— İçel (MütetvckiK Celâl Kargılı'nın, 

Türk halıcılığınnı inkişafı için araştırma
lar yapılıp yapılmadığına dair '(7/877) 539 

— İstanbul Milletvekili tlhami Öan-
car'nı, İstanbul Belediye sınırları dışında 
kalan ilçelere bağlı köylerin yol, elektrik 
ve su ihtiyaçlarına dair (7/1037) 681 

— İstanbul Milletvekili İlhamı San-
car'ın, Yalova ilçesine bağlı Esen v« Koca-
dere (köylerine iskele, barınak ve (mendi
rek yapılması plan v* programlara alınıp 
alınmadığına dair (7/1038) 681 

Maliye Bakanından 
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-

maz'ın, turizm gelirlerinin azalmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair (7/1045) 683 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1972 yrh Bütçesinin açıksız olarak kapan
ması için düşünülen tedbirlere dair 
(7/756) 204 

Millî Eğitim Bakanından 
— Antalya Milletvekili thsan Ataöv' 

ün, Antalya'da Karaboynuzlar okuıl Mü
dürünün Kastamonu iline naklinin nede
nine dair (7/1048) 716 

— Aydın Milletvekili M. (Kemal Yıl-
rmaz'ın, Nazili'ye bağlı Bekirler köyüne 
bir ilkokul binasının ne zaman yaptmla-
cağma dair (7/1013) 381 

— Edirne Milletvekili İlhamı Ertem.' 
in, 1971 - 1972 ders yılı içinde açılan İlk, 
orta ve lise okulları ile l>u okullara alınan 
öğrenci miktarına dair (7/774) 208 

— İçel Milletvekili lOelâl Kargılı'nın, 
«Atatürk Müzesi» adı altında bir müzenin 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair (7/865) 531 

— İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de eğitim reformunun gerçekleş
mesine dair (7/833) 309: 

— İçel Milletvekili Gelâl Kargılı'nın, 
Türk Öğrencilerinin yurt dışında öğrenim ' 
yapma arzularını ortadan kaldıracak ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair '(7/1015) 381 

— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Millî Türk Musikisi Konservatuvan 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair (7/1024) 381 
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Sayfa 
Mîllî Savunma Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
racasını, Erzurum ili Aşkale ilçesi Ege-
mensur köyünden bir şahsın İstiklâl Ma
dalyası almak için yaptığı müracaata dair 
(7/1033) ..; 681 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'ıun, Erzurum, ili Aşkale ilçesi Sarı
yer köyünden bir şahsın İstiklâl Madal
yası almak için yaptığı müracaata dair 
(7/1032) , 681 

— Erzurum Milletvekili Gıyasetİn Ka-
raea'nm, Erzurum ili Aşkale ilçesi Taze-
gül köyünden bîr şahsın İstiklâl Madal
yası almak için. yaptığı müracaata dair • 

'(İ/1030) 681 
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka

racamın, Erzurum ili Aşkale ilçesi TopaJ-
çavuş köyünden bir şahsın İstiklâl Madal
yası almafe için yaptığı müracaata dair 
(7/1031) 681 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettön Ka-
raca'nm, Erzurum ili Müdürge köyünden 
bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için 
yaptığı müracaata dair (7/1042) 682 

— Erzurum-1'Milletvekili Gıyasetİn Ka-
raca'nm, Erzurum İli Natfman ilçesi Ko-
yunören köyünden bir şahsın İstiklâl Ma
dalyası alimak için • yaptığı müracaata 
dair (7/1041) 682 

— Erzurum* Milletvekili Gıyasetİn Ka
racamın, ErzuaHun ili Oltu ilçesi BasıMı 
.(Kiğik) köyünden bir şahsın İstiklâl Ma
dalyası almak ı^itı yaptığı müracaata dair 
,(7/1044) •" 682 

— Erzurum Milletvekili Gıyasetİn Ka-
raea'nın, Erzurum ili Oltu İlçesi Yarbaşı 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası al
mak için yaptığı müracaata dair (7/1043) 682 

— İçel1 Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
ordudan uzaklaştırılan C8 subaya dair 
(7/1026) ; 381 

Orman Bakanından 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ki, 
orman yangınlarına dair (7/864) 530 

— İstanbul Milletvekili İthama Sancar' 
in, Yalova ilçesine, bağlı Esen ve Üvezpı-

Sayfa 
nar köyleri ile Orman İdaresi arasında çı- -
kan ihtilâflara dair (7/1036) 681 

Bağlık VB Sosyal Yardım Bakanından 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

(Cumhuriyetin İlânından bugüne kadar 
sarî hastalıklardan Ölen insan sayısına dair 
(7/884) 542 

— -İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
Doğu'da uygulanan «Sosyalizasyon» dene
mesine dair (7/816) 224 

— (tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
il ve ilçelerimizdeki Devlet hastaneleri ile 
bu hastanelerdeki doktorların miktarına 
dair (7/893) 549 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
istanbul, Ankara v« İzmir gibi büyük şe
hirlerimizde açılan özel muayenehane ve 
hastanelerin dondurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair (7/825) 307 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbest bırakılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair (7/867) 533 

— İçel MûlletvökdH1 Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki eezane sayısına dair (7/885) 

545 
— İçel Milletvekili1 Celâl Kargılı'nm, 

Türkiye'deki özel klıünük ve hastaneı sa
yısına dair (7/887) 546 

— İçel Milletvekili Celâl KargriYmn, 
Türkiye'de serbest muayenehane sahibi 
doktorların sayısına dalir (7/886) 546 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan Türk dok
torlarının Türkiye'ye getirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediiğâne dair (7/815) 524 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerlin, . 
Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından «teh-
M'kclkMr» kaydıyle bütün dünyada satışı 
yasaklanan ENTERO VİOFORME adlı 
ilâea dair (7/824) 306 

— Sinop Milletvctküli Hilmi Işgüzar'ın, 
hastanelerde çalışan personelin durumu
na dair :(7/842) . 315 

— Sinop Milletvekili Hilmd Işgüzar'ın, 
Sinop ili Durağan fllçesindn sağlık ihtiyaç
larına dair ((7/1050) 716 

Sanayi ve Teknoloji Balkanından 
Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu' 

nuıı, Afyon ili îhsaniye ilçesi istasyonuna 
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Sayfa 

20 tonluk bir kantarın monte edilip edil
meyeceğine dair '(7/765) 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engizln, 
1960 - 1971 yılları arasında Coea - Cola, 
Pepsi - Cola ve Tuborg firmalarına hangi 
şartlarla müsaade verildiğine dair (7/1019) 

206 

381 
— Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 

ün, Maraş ISümerbank Tekstil Fabnİkası-
nın tevsünlin düşünülüp düşünülmediğine 
dair (7/830) 

Ticaret Bakanından 
— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'ııın, 

Türk halıcılığının inkişafı d<jin araştırma
lar yapılıp yapılmadığına dair !(7/877) 539 

Tarım Bakanından 
— Balıkesir Milletvekili Mevlût Yıl

maz'in, haşhaş ekâmini yasaklayan Türk -
Amerikan anlaşmasına dair '(7/1021) 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nııı, 
tarım sektörüne sermaye aktarılması ve 
işgücünün prodükti vitesinin yükseltilmesi' 
için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
(7/846) - 321 

— Uşak Milletvekili Âdil Tııran'ııı, haş
haş ekiminin durumuna dair (7/1014) 381 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 
— Aydın Milletvekili K, Ziya öztürk' 

ün Muğla'cla yapılması kararlaştırılan- ha
va alanının Aydın'da yapılmasının daha 
yararlı olup olmayacağına dair (7/1046) 

716 
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 

in, turizm gelirlerinin azalmasını önlemek 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
.(7/1045) 682 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'ııın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Hacca gid>en vatandaşlarımızın sayısına 
dari (7/882) 541 

— İçel Milletveikili Çekil Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne ikadar 
Türkiye'nin turizm gelir ve giderlerine 
dari (7/890) 548 

Sayfa 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nııı, 

turizmde israfil yatırımlardan kaçınılması 
(içtin ne gibi tedbirler dünüldüğüne dair 
(7/834) 524 

— İçel MilHetveMH Celâl Kargıh'ııın, 
«Turizm polisi» teşkilâtı kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair (7/858) 329 

— İçel Milletveikili Celâl Kargılı'nııı, 
Türidye'de denize girmeye müsait plaj 
sahasına dair soru önergesi ve Turfan ve 
Tanıtma Bakam Erol Akçal'ın yazılı ce
vabı (7/883) 542 

Ulaştırma Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Ham
dı Hamaeıoğlu'nun, Afyon Karahisar 
TCDD Travers fabrikasında çalışan işçi
lerin ve bu fabrikanın satış durumuna 
dari '((7/841) 314 

— Aydın Milletvekilli K. Ziya öztürk' 
ün, Muğla'da yapılması kararlaştırılan 
hava alanının Aydın'da yapılmasının daha 
yararlı olup olmayacağına dair •(7/1046) 

716 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Ankara - İstanbul demiryolu file [karayo
lunun ne zaman çift yol gidiş - geliş yapı
lacağına dair :{7/800) 221 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nııı, 
ulaşımın deniz ve demiryollarına (kaydırıl
ması içün ne gibd tedbirler alındığına dair 
(7/817) - 298 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Maliye Bakanlığı Dış Tediyeler 
Muhasebe Müdürü Nezir Murgan hakkın-
•da Ulaştırma Balkanına tevcih ettiği 
24 . 2 . 1972 tarihli 7/1009 saylh yazılı 
soru önergesini geri aldığına dair 391 

— Zonguldak Milletvekili Ahmet 6ü-
ner'in, Zonguldak - Karabük motorlu tren 
seferlerin&eki izdahaının önlenmesine dair 
(7/792) 215 
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TA&ABILAS 

Sayfa 
— Adalet Komisyonu Balkanı I. Hakkı 

TekmeTin, Anıklara Milletvekili Sakıp Hiç-
erimez ve 58 arkadaşının, Türkiye beledi
yeler, il özel idareleri, iktisadî Devlet Ku
ruluşları ve Devlet Memurları Yardımlaş-
nıa Kurumu (MEYAK) kanun teklifimin, 
Memur Yardımlaşma Kurumu kanunu ta
sarısı (2/591, 3/750) 4$ 

— Anayasa Mahkemene Yasama Mıec-
üslerinden seçilecek asıl ve yedek üyelik
ler için adaylığa başvurma, seçim esas ve 
usulü hakkında kanun tasarısı (1/591) 472, 

718 
— Aîifcara Üniversitesi 1970 bütçe ydı 

Kesinhesap kanunu kanunu t-asanısı. 
(1/639) • • - 382 

—•• Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro
ları haldoııda'ki 5239 sayılı Kamına, ve 
1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi ku
ruluşu hakkındaki kamına ek kaamn tasa
rısı. (1/627) . . . . . . 236 

— 6785 sayıüı İmar Kanununda bazı 
.değişiklikler yapılması hakkımla kanun 
tasarısı (1/161, 2/294) - 105 

~ 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı 
Çay Kurumu Kanununun uygulanması 
için alınacak tedbirlerle ilgili yetki kanu
nu tasarısı (1/596) 606 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ve bu kamında değişiklik yapan, mad
deler ekleyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 
sayılı Kamımın bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi ile ilgili Yetki kanunu tasa
rısı (1/5,50) 713,738 

— Atatürk Üniversitesi kuruluşu hak
kındaki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova 
Tıp Fakültesi kuruluş, kanun tasarısı 
(1/590) 250,410,453 

— Bayındıvlrk. Bakanı Mukadder Özte-
kinin, Karayolları Erişim Kontrol Kanun 
tasamı (1/652, 4/273) 685 

— Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı. (1/623) 105 

— Beden Terbiyesi Oenel Müdürlüğü 
1970 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/647) 466 

Sayfa 
— 5584 sayılı Posta Kanununun bazı 

hükümlerinân değiştirilmesine ve bazı hü
kümlerinin kaldırılmasına ilişkin kanun 
tasamı (1/631) 256 

— 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunumu! 
bir Maddesinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bazı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/588) 472 

— 1970 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/630) 236 

— Çalınma Bakanlığının kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunim 
864. sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi
nin (D) fıkrasının ve bu kanunla eklenen 
ek 5, 6 ve 8 nci maddelerinin değiştirilmie'-
si ve bu kanuna bir madde ile bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/607) 75,338 

•— Denizyatağı ve Okyanus dibi ile 
bunların altındaki topraklara nükleer si
lâhların v* diğer kitle imha silâhlanılın 
yerleştirilmesinin yasaklanmasına dair 
Andlaşmanm .onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı (1/484) 420: 

451,468,482,560 
— Dernekler kanunu tasarısı (1/606) 683 
—• Devlet Bakanı Doğan Kütaplı'nın, 

Kanın hizımetleri birlikleri kanun tasarısı 
(1/643, 4/275) 718 

— Devletçe İşletilecek madenler üze
rindeki hakların geri alınması ve hak sa-> 
hiplerîne ödenecek tazminat hakkında ka
nun tasarısı (1/624) 105 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genci Müdürlüğü 1970 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı (1/634) 434 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 bütçe yüı Kesinhesap kanun tasamı 
(1/644) 410 

— Devlet Üretime. Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü gtfrev ve kuruluşu hakkındaki 
5433 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde 
'değişiktik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (J/645) - 446 

— Devlett Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1970 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı (1/646) 446 
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Sayfa 

— 4 . J. . 1961 tarife ve ?11 sayılı Türk 
Silâh'b; Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
87 ve 88 nei m.addcjtfrinin de^iştirikttesine 
dair karom tasamı < 1/504) 482, 563,633 

— Ege Üniversitesi 1970 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı (1/635) 334 

— Erişme Kontrollü Karayolları kaim
im t a s a m (1/652) 478 

•— Hadetlepe Üniversitesi 1970 bütçe 
yıüa Keesnihösap 'kamum tasam» (1/640) 382 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Gsnel Mü
dürlüğü 1970 bütçe yılı Kesinhesap fcanu-
»a Umcm (1/641) 382 

— İkttisadî ve Ticarî İlimler Akadeımi-
leri 1970 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (1/650) 478 

—- 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanım tasamı (1/629) 236 

—- İnhisar Beyiyeleri üçte birlerinin 
harp malüHferine ve şehit yetasnteriıne tah
sis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarife ve 
1465 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanom tasamı (1/625) 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 . 
.bütçe yılı Kesimbeısap kanunu tasarısı 
(1/642) 382 

— Kamu Hizmetleri Birlikleri kamun 
tasarısı {1/643) 410 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/651) ' 4 7 8 

— Maü Denge Yengisi kanunu tasarısı 
(1/585) 14,47,85,243,431,441,453,449,554, 

563,600 
— Malîye Bakanı Sait Naci Ergin'in, 

Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri 
hakkiö&a 29 . 5 . 1936 tarih ve 2996 sayılı 
Kanıma «k kanun tasarısı (1/600, 4/263) 45 

— MaHye Bakanı JSait Naeİ Ergin'in, 
Serbest Malî Müşavirlik, kanun tasarısı 
<l/36, 4/265) 43 

— MHlî Savurana Ba&arcı Feriki Me-
len'in, Askerî Yargıtay kanun tasarısı ile 
Askerî Hâkrmâer kanun tasarısının, As-
fcerf Yüksek İdare Mahkemesi kanun ta
sarısı -(1/613, 1/614, 4/270) 106 

— MSlî Savunana Bakam Ferid Me-
lenlu, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 

Sayfa 
kanun tasamı (l/$Q, 4/268) ,45 

— Millî Savunma Baikaıılığı Güpev , 
ve Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 
nei maddelerinin değiştirilmesi hakkında • .. 
kanun tasarısı {1/593) 686 

— Nüfus kanunu tasarısı (1/93) 335 
—• 1$ , 7 . 1967 gün vm 904; 905, 906 sa

yılı kanunlarda değişiklik yapılması ve 
4 Haziran. 1972 Pazar günü yapılacak be-. 
iediye meclisi üyeleri, belediye başfkania-
rı, ile genel meclisi üyeleri - koy muhtar 
ve ihtiyar meelişi üyeleri ILe mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri' seçimlerinin erte
lenmesi hakkında kanun tasarısı (1/601) 2,30,34 

— Orman Bakanı SeJâhattin înal'ın, 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı (1/583, 4/264) 44 

— Orman Bakanı Selâhattin tnal'm, 
Kara Aveıhğı kanun tasarısı (1/118, 
4/266) .43 

— Orman Bakanı Selâhattin înaPın, 
MiMı Parklar kanun tasarısı (1/91, 4/267) - 44 

— Orman Genel Müdürlüğü 1970 hüt-
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/636) 334 

— Orman Komisyonu Başkanlığının 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 
arkadaşının, «6831 sayılı Orman Kanunu
na geçici bir madde eklenmesine dair '.:*••.' 
kanun teklifi» nin; 6831 sayılı Orman Ka~ 
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi : 
ve bu kanuna bir ek madde -ekieıanesme. 
dair kanun tasarısı (2/572, 3/774) 338 

— Orman Ürünleri Endüstrici Kurumu -
kanun tasarısı (1/638) 335 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/648) 446 

— Ruhsatsız taşman veya bomriduru-
Üan ateşh" silâhların ve bunlara ait mermi
ler ile kamına göre yasak sayılan bıçakla* 
« n güvenlik makamlarına teslimi hak
kında kanun tasarısı (1/628) -236 

— Sayılarla müşterek bahis Spor - Lö- . 
to tertibi hakkında kanun tasarısı (1/633) 334' 

— *flekel Genel Müdürlüğü 1970 büt-
^e yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/649) 44§ 

— Tek işçİftin' taşıyabileceği'•'"- yükün 
ençok ağırlığı hakkında 127 sayılı MîKet-
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Sayfa 
lerarası Çabşma -Sözleşmesinin uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı (1/632) 334 

— Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı (1/609) 356 

— Üniversiteler kanunu tasarısı 
•(1/622) ' 75 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 
bütçe yılı Kesînhesap kanunu tasarısı 
(1/637) 335 

— 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sayılı is
tanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı (1/548) 692 

-— Yem kanunu tasarısı (1/626) 105 

— Adalet Komisyonu Başkanı t. Hak
kı Tflldînelln, Ankara Milletvekili Sakıp 
Hiçerianez ve 58 arkadaşının, Türkiye be
lediyeler, il özel idareleri, İktisadî Dev
let Kuruluşları ve Devlet Memurları Yar
dımlaşma Kurumu (MEYAK) kanun tek-
ffrfi (2/591, 3/750) 46 

— Adana Milletvekili Alpaslan 
Türkeş'İn, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/643) 105 

—. Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keşln, '5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddelerle bazı 
fıkralar eklenmesi hakkımdaki 15 Temmuz 
1965 tarih ve 670 sayılı Kamunun 1, 2, 3 
ve 6 ncı maddelerinin değiştirilımesîiyle 
5434 Bssyûı Kanuna bazı geçici maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/644) 105 

— Adana Milletvekili Salâhattin Kılıç 
ile Cumhuriyet Senatosu Haıtay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, İskenderun Demir ve 
Çelik İsletmeleri Anonim, Ortaklığı kanun 
teklifi .(2/655,. 4/274) 686 

— Afyon Milletvekili Hamdı Hamaım-
cıoğlu'nuıı, 8 Haziran 1949 tarih ve 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/658) 606 

— -6832 sayılı Orman Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 

Sayfa 
— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı 

Emlâk Vergisi Kanununun bazı. maddele-
rmıfiaı kaldırılması, değiştirilmesi ve bu 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkın
da (1/546) 498,576,649,694 

— 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 . 1962 tarihili ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun, adı 
ile bazı maddelerinin değiştirilmesine, ba
zı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni 
geçici maddeler eklenmesine dair* kanun 
tasarısı 105,242,607 

ek madde ile bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi 609 

— 6785 sayılı İmar Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun 
tasarısı ile Istaıübul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Millî Kıyılar kanunu teklifi 
(1/161, 2/294) 105 

— Ankara Milletvekili Osman Soğufe-
pınar ve 4 arkadaşının 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun tek
lifi (2/513) 237 

— Balıkesir Milletvekili Mevlût Yıl
maz ve 70 arkadaşının, Diyanet İşleri Baş
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
633 sayılı Kanunim bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna yeni bazı mad
deler dilenmesi geçici maddelerinin bazı 
fıkralarının kaldırılması hakkında kanun 
teklifi (2/636) '335 

— Buzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütetvellit idare şahsî haklarının 
düşü^ülmıesinıe dair olan ve Cumhtırbaş-
kanmea geri gönderilen kanun teklifi. (2/641) 

98 
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga . 

ve Nail Atlı'nın, 394 sayılı Hafta Tatili 
hakkında Kanunun 4 ncü maddesine bir 
fikra eklenmesine dair kanun teldifi (2/614) 

75 
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye- . 

si Yiğit Köker ve Ankara Milletvekili M. 

TEKLİFLER 
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Sayfa 
Kemal Yıknaz'ın, şehit komando eri Mev-
lût Meriç^n annesine eşine ve çocuğuna 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanma-
sı hafeOonâa kamın teklifi (2/503) 606, 692 

— Cumhuriyet Senatosu Gİrestrı Üye
si Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Maden* 
ciüik Reformu kanun tdklifi. (2/651) 382 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
îhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 6309 
sayılı Maden Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve aynı kanuna ek ve geçi
ci maddeler «Menmesi halikında kanun 
teklifi (2/640) 75 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İsan Topaloğlu ve 36 arkadaşısnm, 6326 
sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda deği
şildik yapan 6558 ye 6987 sayılı kanun
ların bazı maddeleriım değiştirilmesi, 
bazı madde ve Miralarının kaldırılması, 
bazı maddelerine fıkralar ve kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
(2/632) 41 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Akar
yakıt Anadepo ve anadepoda satış, işleri-
îtin Devlet eliyle yapılması ve anadepola-
rın devletleştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/635) 41 

—• Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
thsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Dev
letçe işletilecek madenler üzerindeki hak
ların •geri alınması ve hak sahiplerine öde
necek tazminat hakkında kanun teklifi 
(2/630) 40 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Çu
kurova ve Antalya Kepez ekiktrik imti
yazlarının devletleştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/627) 40 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üye
si İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Ma
den İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun teklifi (2/629) 40 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Ma
den Teknolojisi Enstitüsü kanun teklifi 
(2/628) • 40 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Ma-

Sayfa 
den. Tetkik, ve Arama Enstitüsü kanun 
teklifi (2/634) 41 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol 
Ofisinin kaldıırılmajsma ve mal varlığının 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
devri ve bıı ortaklıkça kurulacak dağı
tım şinkeftlemne tahsisi halikında kanun 
teklifi (2/631) 40 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
îhsan Topaloğlu ve 36 arkadşmın, Türkiye 
MühendMÜk Kurumu kuruluş kanun tek
lifi (2/636) 41 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Yer 
Bilimleri Enstitüsü kanun teklifi (2/626) 40 

— Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Yer 
BİEtmlerî, MTA ve Maden Teknoloji Ens
titüleri Koordinasyon Kurulu kanun tek
lifi (2/633) 41 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat üztürkçine'nin, 657 saydı Devlet 
Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanuna 
31. 7 .1970 gün ve 1327 sayılı- Kanunun 
90 neı maddesiyle değiştirilen; ek geçici 
2 nei maddesinin (b) fıkrasının 1 nei ben
dinin değiştirilmesi hakkındalki kanun 
teklifi (2/642) 105 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 2/291 esas numaralı 
teklifi (2/291, 4/269) ' • 106 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztür'kçine'ııin, Kuzu Endüstrisi 
Kurumu kanun teklifi (2/645) 335 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçirce'nin, 15 . 4 . 1969 tarihli 
ve 1145 sayılı Kanuna bazı ek maddeler 
eklenmesi ve geçici bir madde ilâve edil
mesi hakkında kanun teklifi (2/652) 446 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, fındık tarım bölgelerinin 
saptanmasına ve bu bölgclet* dışında 
kalan yerlerde fındık tarımının. İzne bağlı 
olduğuna dair kanım teklifi (2/653) 446 

—. Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 
arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı ku- • 
ruluş ve görevleri hakkındaki 633 sayılı 
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Sayfa 
Kanunun 36 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi (2/638) 41 

— içişleri Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyes5! 
Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir ek madde ile bir ge
çici madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 
ve 756 sayılı kanunlara konu gelirlerin 
kaynak olacağı orman köylerini kalkın
dırma fonu teşküiyle, orman köylerini kal
kındırma kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi (2/515, 3/786) 480 

— içişleri Komisyonu Başkanlığının, 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu ve Sinop Milletvekili T. Fikret övet' ; 
in; 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
na ek kanun teklifi (2/372, 3/787} 479 

— istanbul Milletvekili Bahir Ersoy 
ve 17 arkadaşının, 7339 sayılı Bankalar 
Kanununun 32 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi! (2/647) 335 

— istanbul Milletvekili tlhami San-
car'ın, istanbul'da metro inşasının ve is
letilmesinin finansmanı hakkında kanun 
teklifi (2/649)' 382 

— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan 
île Erzurum Milletvekili Cevat önderin, 
5*680 sayılı Basın Kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi (2/650)- 382 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul metro inşasının ve işletilmesinin 
finansmanı hakkında kanun tekffii (2/648) 382 

— Malatya'Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Partili toelediye başkanlarının ge
nel kongrelerin tabiî üyesi ile iHgili, 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu 
maddesinin (b) bendinin değiştirilmesi 
iıakkında konun teklifi (2/659) 806 

— Maliye Komisyonu Başkanı Ahmet 
Buldanken, Sinop Milletvekili IHkret 
Övet ile Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alp
aslan'ın, 1318 sayılı İPinansman Kanunu-
xmn 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri (2/410, 3/751) 46 

— Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad ve ibrahim öztürk'ün, Maraş ili adınm 

Sayfa 
Kahraman Maraş olarak değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri (2/162, 2/163) 235 

— Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/654)' 472 

— Nevşehir Milletvekili Hüsamettin 
Başer ve 38 arkadaşının, 2 Mayıs 1927 ta
rihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî 
Nizamnamesinin bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında Nizamname teklifi 
(2/639) 41 

— Nevşehir Milletvekili Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve içel 
Milletvekili Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, 
ölüm cezasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifleri (2/286, 2/578) 237 

— Orman Komüsyonu Başkanlığının 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 ar
kadaşının, «6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi» (2/572, 3/774)1 338 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nu Başkanlığının, Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi Eagıp Üner'in, 6972 sa
yılı Korunmaya muhtaç çocuklar hakkın
daki Kanunun 8 nci maddesine değişiklik 
yapılmasına dair olan kanun teklifi (2/604, 
3/785) 479 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal ve 
10 arkadaşının, Samsun'da (Samsun 19 Ma
yıs Üniversitesi) adı ile bir üniversite ku
rulması hakkında kanun teklifi (2/637) 41 

— Siirt Milletvekili M. Nebft Oktay' 
m, 20 . 5 . 1969 tarih ve 1183 sayılı Sıt
ma E'radikasyonu >m«rkez ve taşra [teşki
lât ve (müesseselerinde çalışan bilûmum 
memur ve hiamıetlilere Trahom Savaş Teş
kilâtında çalışan hasta ilâçlayıcılaran in-
tibaMarı hakkındaki Kanunun 2 nci1 (mad
desinin değiştirilmıesi haükkında kanun 
teklifi (2/60Ü) 606 

— Sivas Milletvekili M, Keonıal Pala-
oğlu'nun, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde ekTemraesine 
dair kanun teklifi (2/661) 606 

— Zonguldak MSletvekiili Ahuüet Gü-
ııer'iıı, Ankara, istanbul ve nüfusu yüz-
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Sayfa 
binden yukarı olan şehirlere içme, kullan
ıma ve endSistri guyu temini hakkındaki 
1053 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine bir 
(a) fıkrası efelenmesine dair kanun tekli
fi (2/662) 606 

— 24 , 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulu
nan 22 , 4 , 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
selt Hâkimler Kurulu Kanununun adı ile 

BAŞBAKANLIK 
Çeşitli işler 

}— Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofi
sinin 1970 yılı KjonsolMe bilançosunun su
nulduğuna dair (3/770) ' 335 ; 

—. MüBetlerarası Kalİkmma Teşkilâtı- I 
nan daveti üzerîıne Amerika Birleşik Dev-
letlerinde ve muhtemelen bazı Avrupa 
menılîekeüeııhude inceleme gezisine katıla
cak heyete îçel Milletvekili Hilmi Türk-
menlin katılması hakkmda (3/792) 676 ] 

öliimto ' 
— Aydım MlİetJvekil! Yüksel Mende

resim vefat ettiğine dair (3/789) 559 \ 
ölüm, cezalan 

f—ı Artvin üiı Borçka ilçesi öüneşem kö- ; 
yünün Selimiye Mahallesinin haine 1, eilt 
13, ve sayfa 92, numarasında nüfus si-
eiline kayıtlı Eyüp oğlu Şadiye'den doğma ( ! 
23 . 6 . 1948 doğumlu Addl Kalfamın ölüm, ' 
eezasma çarptırılmasına dair (3/984) 98 ; 

ı— Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü
seyin İnan'ın öMim «ezalarına -çarpttırıbna-
sma dair (3/744) (3/793) {S. Sayısı : 
509) 98,107482 

Sayfa 
bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı 
(maddelerinin ikaldırılmasına v« yeni geçi
ci maddeler lekîemmıesine dair kanun ta
sarısı ile istanbul Milletvekili İsmail Hak
kı Tekineî'in, 45 sayılı Yüksek Hâkimder 
Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü muadde
llerinin değiştirilmesine dair kanun telk-
üfleri (1/589, 2/617, 618) 105,242,607 

— Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, «Üt 20, .sayfa 3, numarasında nüfus 
sicilime •kayıtlı Mustafa oğlu, Hattee^den 
doğma 1949 doğumlu Ahmet Güneş'in 
ölüm eezasma çarptırtknasına dair 
(3/640) , 98 

^-. İsparta ili Şarkikaraağaç âAçesi Köp
rü !köyü hane 13, eilt 6, sayfa 20 de nüfu
sa kayıtlı Mhıratoğlu, Havva'dan! dbğma 
23 . 4 . 1943 doğumlu Muharrem Gürbüz 
ile ayna köy hane. 13, eilt 6, sayfa 20 de 
nüfusa kayıtlı Murafeoğlu, Havva'dan 
doğma <aslı 12 . 4 . 1924 (iken taahühan 
12 . 4 . 1950 doğumlu Bayram G-ünbüz'ün -
ölüm cezasi'na çarptafikoalarına dair 
(3/749) 75 

— Kars - Göle ilçesi Köprülü köyün
de kayıtlı olup, 36 ncı Piyade alayı 2 nci 
Tabur Karargâh ve Destek Bölüğü çavuş
larımdan Aslan oğlu 1950 doğumlu Basanı 
Topçu'nun ölüm cezasına çarptınlmaBina 
tdaîr {3/763) 236 

Yasama dtofeanahııad&tarı 
— Ankara (Eski Aydın) MMtetvekîH 

TEZKl 
Adalet Komisyonu Başkanlık teskeresi 

— Adalet Komisyonu Balkanı 1. Hak
kı Tekineî'in, Ankara Milletvekili Satıp 
Hiçerimıez ve 58 arkadaşının, Türkiye 
bdediyıeler, tiki Özel idareleri, iktisadî Dev
let Kuruluşları ve Devlet Memurları Yar
dımlaşma Kurumu (MEYAK) kanun tek
lifinin, Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nunu tasarısına dair (2/591, 3/7510) 46 

Anayasa Komisyonu !Ba§kanak teskeresi 
— 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 

Kanuuüa bazı maddeleri değiştiri-Urnds. bu
lunan 22 , 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yükseli HâMımler Kurulu Kanununun, 
adı ide bazı maddelerinin değiştirilmesinle, 
bazı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni 
geçici (maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ille istanbul MUflıetvekiH İamail 
Hakkı Tekineî'in 45 sayılı Yülksek HâJdm-
ler Kurulu Kanununun 31 ve 53 noü mad
delerinin değiştirüknesine dair kanun tek-

; lifinin komisyona iadesine dair 242 

TP.gKiatLTP.TiB!fR.t 
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Sayfa 
Siıian Bosna'nın yaşatma dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına dair (3/9) 6Ö7 

— Ankara Milletvekili Mustafa Ma
denin, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair {3/429) 607 

— Ankara .Milletvekili Osman Soğuk-
pmar'ın, yasama dokunulmazlığman kal
dırılmasına dair (3/189) 717 

— Aydın Milletvekili Mehmet Çelik' 
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair (3/211) 607 

.— Bingöl Milletvekilli Mehmet Sıddık 
Aydar'm yasama dokunulmazlığı ile ilgili 
dosyanın geri gönderilmesine dair (3/lı69) 242 

-— Bitlis Milletvekili Kenan Miümtaz 
Akı§ık'm, yasama dokumılmazlığıının kal
dırılmasına dair (3/320) 717 

•— Burdur Milletvekili Ahmet 'Mukad
der Çiloğlu'nun yasama d'ofemraltnazhğı-
nm kaflidırılmasana dair (3/79) 607 

— Çorum Milletvekili Afodurrahman 
Güler'ün yasama dokunulmazlığının* kal
dırılmasına dair (3/952) 687 

<— Denizli Mulletveküdı Fuat Avcı'nutı, 
yasama dokunulmazlığının kaMınlmasıına 
dair (3/1*1) 607 

— Diyarbakır Milletvekili Hasan. De-
ğer'in, yasama dokunulmazlığınım kaldı
rılmasına dair (3/30'6) .717 

.— Denizli Mîlletvekilâ Yusuf Azâızog-
lu'nun yasama dokunııünıazlığının kaldı-
TOİmasına dair (3/80, 3/798) 684 

— Edime Milletvekili Veli Gülkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/507) 682 

•.— Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan' 
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına »dair (3/16) 683 

—<— Hiatay MHletvekilil Mehmet Ars-
lan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/395, 3/794) 684 

(3/394, 3/795, 3/314,3/796) 685 
— Gaziantep Milletvekili Lûtfi Söyle

tmez, Erdem Ocak -ve Mehmet Kılıç'm ya
sama dolaınulmazMdarının kaldırılması-
dair (3/757) 236 

— îstambuü Milletvekili ibrahim, Abak' 
in, yasama dokumulmazhğınm kaldıroıLma-
sına dair (3/466) 717 

Sayfa 
— İstanbul Millefrvekili Mehmet Ali 

Aybar'ui, yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair (3/758) 236 

— Istaıılbul Milletvekili Tekin Erer' 
in, yasama dokunulmazlığıaun kaldıırıLma-
sına dair (3/32) 652 

(3/155) 
— Kars Milletvekili Osman Yeitekin' 

fol, yasama dokunoılmazîığınitn kaldırilma-
•raa&ına dair (3/166) 717 

ı— Konyıa Mfil'letvekili Necmettin Erba-
kan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldı-
nlmasana dair (3/234) 607 

(3/376) 609 
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair (3/35) G83 

— M:alatya Milletvekili İsmail Hakiki 
Şengüier'in yasama dokumuimazlığmıtn 
kaldmlmıasmıa daîr (3/452) 607 

— Manıza Milletvekili Ertuğrul Akça' 
mıı, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/42) 717 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztiirk' 
tim, yasama dokunulmazlığının kaldırıl

masına dair (3/379) .607 

—. Mardin Milletvekili Aibdurrahmanr 
Türk'ün yasama dokunulmazîığınm kaıl-
dınİmasma dair (3/214) 607 

— Mardikı Milletvekili Şevki Altın
dağ'ın, yasama dtokunulmazhğoının kaldı
rılmasında dair (3/589) 682 

ı— Nevşehir Milletvekili Esat Kıratdı-
oğiu'nun yasama dokunuflımazlığının kal
dırtmasına dair (3/692) 607 

— Rize Milletvekili Hasan Bastii Al-
bayrak'ın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/381) 607 

— Sakarya Mi'lletveMli Hayrettin Uy-
sal'ın yasama dokunulmazlığının. kaldırıl
masına dair (3/172) 607 

— -Sakarya Milletvekili Yağar Bir'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında -(3/759) 236 

— (Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan1 

in, yasama dokunulmazlığının •kaldırıl-
tma-sı hakkında (3/38) 607 
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Sayfa 
— .Sivas Milletvekili Ekrem Selçuk 

Kangal'ın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılman hakkında (3/192) 607 

— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yassıma doknuTnnazlığtmn kaldırıl
ması hakkında (3/82) 682 
(3/202) 682 
(3/385) 683 
(3/386) 683 
•(3/387) 682 
(3/405) 683 
(3/457) 683 
•(3/606) 683 

— Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/296) '717 
(3/759) 236 

— Yozgat Milletvekili- Celâl Sungur' 
un, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/40) 607 

— Zonguldak Milletvekili Cahit Kara-
kaş'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/449) 717 
(3/608) 682 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Başbakan Prof. Dr. Nühat Eriım' 
in, vaki davet üzerine, Amerika Birleşik -
Devletlerin» yapacağı resmî ziyarette ken
dilerine refakat edecek olan Dışişleri1 Ba
kanı Halûk Bayülken'e, dönüşüne kadar; 
Adalet Bakanı Prof. Suat Bilge'nıîn vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair (3/773) 336 

— 1542 sayılı Kanunu, gerekçede be
lirtilen sebeplerden dolayı uygun bulmadı
ğından, Anayasanın 93 acü maddesi gere
ğince bîr daha görüşülmek üzere takdim 
ettiğin© dair (3/754) 84 

— Vaki davet üzerine, 18 - 24 Mart 
3972 tarihleri arasında Amerika Birleşik 
Devletlerini resmen ziyaret edecek olan 
Başbakan Prof, Dr. Nihat Erim'e, dönü
şüne kadar, Millî Savunma Bakam Ferid 
Melen'in vekillik etmesinin, uygun görül
düğüne dair (3/773) 336 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Adalet Bakanı Suat Bilge'nin dönüşüne 

Sayfa 
kadar; Adalet Bakanlığına, Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair '(3/752) 84 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın. dönü
şüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Ba
yındırlık Bakanı Mukadder C-ztekdîîlin ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair (3/753) .676 

— Vazife ale yurt dışına giden TJlaştır-
ıma Bakanı Kıfkı Danışman'a dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Ilyas Karaöz'ün ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/791) 676 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— Atatürk Üniversitesi kuruluşu hak-
'kındaki 6990 sayılı Kanununa ek Çukur
ova Tıp Fakültesi kuruluş kanun tasarısı 
hakkında (1/590) 410, 

453 
— Cumhuriyet iSenatosu Ankara üye

si Yiğit Köker ve Ankara Milletvekili! M. • 
Kemal Yılmaz'm, şehit komando eri Mev-
lût Meric'in annesine, >eşine ve çocuğuna 
vatani hizmet tertibinden ayhk bağlanma
sı hakkında kanun teklifi hakkında (2/503) 

İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— İçiişleri Komisyonu' Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı 
Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bîr ek madde île bir ge
çidi madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 
ve 756 sayılı kanunlara konu gelirlerin 
kaynak olacağı orman köylerini kalkın
ma fonu teşkiiiyle, orman köylerini kal
kındırma kooperatifleri kurulması hak
kında (2/515, 3/786) 480 

— İçişleri Komisyonu Başkanlığının, 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Şeydibey-
oğlu ve Sinop Milletvekili T. Fikret öv-
«t'in; 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununa ek kanun teklifinin, Orman Ko-
'misyonundan dıe 5 üye alınarak, Geçidi 
Komisyona havalesine dair (2/372, 3/787) 

479 
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Sayfa 
Karma Komisyonlar Başkanngi tezkereleri 

(Anayasa ve Adalet) 

— Diyarbalkır MâHietveknflâ Yusuf 
Azizoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına aMşkin dosyanın, adı gece
min vefatı medeniyle muameleye mahal 
kalmadığına dair (3/80, 3/798) 684 

— Hatay MİUetvıelkffi Mehmet Arslan' 
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına ilişkin dosyanın, adı geçenim vefatı 
nedeniyle muameleye amana! (kalmadığına 
dair £3/314, 3/796) 685 
(3/394, 3/795) •(3/895, 3/794) 

— Nevşehir Milletvekili 'Salâhattfin 
Hakkı Esatoğlu'nun, yasama dokunulmaz
lığının tkaldırılmasına iMşkdin dosyanın, 
adı geçenini vefatı nedıenayk muameleye 
mahal kalmadığıma dair (3/37, 3/799) 684 
(3/170, 3/797) 685 

Meclis Araştırma Komisyon Başkanlığı 
tezkereleri 

Bağcılığımızın modern şekilde geftş-
tMlmesira, verdimin artırılmasını, çiftçiye 
geniş kredi imkânı sağlanmasını tamiki et
mek üzere kumlaa Meclis Araştırma Ko
misyonunun görev -süresinan hAtimi tali
hinden itibaren üç ay, uzatılmasına daix 
;(3/775) 390 

— Doğu v* -Güney - Doğu bolgelerâmd-
zin 'kalkındırafenası ve, yaşama seviyesi
nin yükseltilmesi içlin alınması gerekli ted
birleri tespit etmek üzere kurulan Meclis 
Araştırma KOBUKSTOTIU görev süresinin bi-
tâtmiîı tarihnajdıeıa itibaren üç ay, uzatılması
na dair- (3/779) 391 

— Tlazttne topraklarının dağıtımı konu
sunda/ki aksaklıldarı, gecikmeleri: ve şikâ
yetleri aydınlatmak ve alınması gerekli 
tedbîrleri tespit etmek üzere 'kurulan Mec
lis Araştırma Komisyonu; görev -süresinin, 
bitimi tarihinden itibaren iki ay süre itte 
uzatılmalarına daifr !(3/778) 391 

— Buhsat«ız silâh êdlkıtaıeik ihtiyacının 
meydana getirdiği «o&uçl&n feespit etmek 
rnalksadıyle kurulan Meclis Araştırma Ko-
nrisyontumrı g&rer sünesini», bitimi tari-
irimden iki ay, uzatılmasına dair (3/777) 390 

Sayfa 
— Sağlık Kuruluşları Meclis Araştır

ma Komisyonu Başkanlığının, 15 .3 .1972 
tarihinde biten çalışma müddetinin üç ay 
daha uzatılmasına dair 262 

— Tanihî Eski Eser Kaçaklığının ön
lenmesi nıaksadıyle kurulan Meclis Araş^ 
tırma Komisyonu görev süresinin, bitimi 
tarihind«n itibaren üç ay, uzatılmasına 
dair (3/776) 390 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
.— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 

•içinde iki aydan fazla izin alan İçel Millet
vekilli Çetin Yılmaz'a ödeneğinin verilme
sine dair (3/781) 420 

— Sayın üyelerden bazılarına, iaftı ve
rilmesi, hakkında (3/771) 336 
(3/788) 562 

— üyelerden bazılarına hân verilmesi' 
hakkında (3/780) 420 

Orman Komisyonu Başkanlığı teskereleri. 
— Orman Komoeyonu Başkanlığının 

Antalya Milletvekili İhsan AtaöV ve 2 ar-
fkadaşuım, «6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi* nin; 6831 sayılı Orman Kanunu
nun bazı maddıelerinân değiştilnümeaı ve bu 
kanuna bir ek madde 'eklenmesine dair 
(2/572, 3/774) '338 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanlığı teskereleri 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nu Başkanlığının, Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi Ragıp Üroerftn 6972 sayı
lı Korunmaya muhtaç çoculklar hakkın
daki Kanunun 8 neî mıaddesindıe değişiklik 
yapılmasına dair (2/604, 3/785) 479 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
— Ankara Üniversitesinin 1968 bütçe 

yılı KJesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/761) .236 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1968 bütçe yılı Kesinhesabına ait ge
nel uygunluk bÜdiriminin sunulduğuna 
dair (3/766) 335 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1968 bütçe yılı KesinİMSabma 
ait genel uygunluk .bUd-irimâiıîtı sunuldu
ğuna dair (3/767) 335 



Sayfa 
— Ege Üniversitesinin 1968 bütçe yılı 

Kesrjrıhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/768) 335 

— Genel Bütçeye dahil dairelerin 1967 
bütçe yılı Kesrinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/769) 335 

— İbişleri Bakanlığı Sivil Savunma 
İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığı
nın 1968 takvim yılı genel bilançosu hak
kında (3/755) 105 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına dair genel uysrun-
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/782) 446 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1968 bütçe yılı Keseinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna! dair 
(3/783) 447 

— Köy İşlem Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbas-

Sayfa 
kanlığı geri gönderme tezkeresi ve 19 Nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/594) 447 

~ Köy İşleri Bakanlığı Toprak Su Ge
nel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli iş
letmelerin, 1967 yılı genel bilançosu hak
kında (3/756) 105 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1968 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dacr 
(3/762) 236 

— Petrol Baîresi Başkanlığı 1969 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/784) 447 

— Sayıştay Genel Kurulunca Sayış-
tayda münhal bulunan 5 üye-Kık için se
çilen 10 adayın 832 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi gereğince rfthaî seçimin ya
pılması hakkında (3/725) 472,482 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

1 . 3 . 1972 tarihli 54 neü 
ait Tntanafe özeti 

3 . 3 . 1972 tartati 55 nci 
'«At Tuftana'k özeti 

€ . 3 . 1972 tarihli 56 neı 
aikt Tutanak özeti 

8 . 3 . 1972 .tarihli 57 nci 
ait Tutanak özeti 

10 . 3 , 1972 tarihli 58 nci 
ait Tutauaka öacrîâ 

13 . 3 . 1972 tarihli 59 neu 
ait Tutanak Öaofcî 

15 . 3 . 1972 tarihli 60 ncı 
»it Tutanak Özeti 

27 . 3 . 1572 tarihli 61 nei 
oit Tttftanıatk özeti 

29 . 3 . 1972 tarihli 62 nei 
ıai(t Tutanak özeti 

30 . 3 . 1973 tarihli 63 ncü 
ait Tutanak özıeti 

Cilt Sayfa 
Birleşimıe 

23 40 
Birleşime 

23 74 
Birleşimle 

23 98 
Birleşime 

23 103 
Birleşimle 

23 236 
Birleşime 

23 255 
Birleşime 

23 334 
Birleşime 

23 3S0 
Birleşime 

23 40S 
Birleşime 

23 410 

Cilt 
31 . 3 , 1972 tarihli 64 neü Birledim» 

ait Tüftanak Öz«ti 23 
3 . 4 . 1972 tariMi «5 nci Brrfcşimıe 

ait Tutamak özeıti ' 2 3 
5 . 4 . 1972 tarihli 66 ncı Bkieçime 

ait Tutanak özeti 23 

6 . 4 . 1972 tarihild 67 nci Birleşime 
ait Ttutanak özeti 23 

7 . 4 . 197Ö tarihli' 68 nci BirJfeşimıe 
ait Tutanak özeti 23 

Sayfa 

446 

472 

477 

558 

606 

10 . 4 .1972 t&rihK 69 neu Bir&sşimfa 
<ait Tntanalk özeti 23 664 

12 . 4 . 1972 tarihü 70 nci Binbeşime 
ait Ttatanak Özetti 23 686 

13 . 4 . 1972 tarüüd 71 nci Birleşime 
ait Tutanak özıeti 23 716 

14 . 4 . 1972 taırihli 72 nci Birteşkae 
ait Tutanak özeti 23 2 

YOKLAMALAR 
Sayfa 

2,76,96,106,237,251,256,335, 3*2,407,410,440, 447, 
478.559,608,655.684 . j V U ^ j V V / U j V U V ^ 

t>m<w*—+~ 



Söz alanlar 

«ÖoyaJdlan Alfabetik sırasına göre» 

A 
Sayfa 

Melmiöt Zekıi Adıyaman (Adıyaman) -
Türkçeınfaim korunması konuşumla gün
dem dışı demeci 666 

Cevdet Akçalı (Adana) - Anayasa M-aJı-
fkeme&ine Yıa^ama Meclislerinden seçilecek 
asıl ve yadek üyelilkfcr için adaylığa baş
vurma, seçim, esas ve usulü lıatklandıa ka
mın tasarısı münasebetiyle 720 

Hasan Akçahoğ-lıı (Antalya) - Ahanya-
da dövüleni Öğnerfem-en hakkında gündem' 
dışı deraıeci 239 

4 . 1 . 19*61 tarih ve 211 sayılı Türk Si- . 
lâ'hrlı Kuvvetleri lejhiamet Knunnnun 87 
-ve 88 nci maddelerinin değiştiri'lnMsrinıe da-
ir kanun itasariBi ve MÜH Savunma Komis
yonu: raporu mıiin'asl&btatiyle 648 

Kenan MÜOT!ta«z Akışık (Bitlis) - 4,1.1961 
tarih TO 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetten. 
Içhizmet Kanunumun 87 ve 88 nci maddele-
ırinin değdştirilmetîine dair kanun tasarısı1 

ve Millî Savunma Komşisyoım raporu mü
nasebetiyle 492;636,645 

Hüsamettitn Aiklmumcu (İsparta) - De
niz Gezmiş., Y<usmf Aslan ve Hüseyin İnan'-
in alüm cezalarına çarptımlmasum dair 
Başbakanlık tezkıerriesi ye Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle 180 

Salih Zeki Alhımbaş (Balıkesir) -
Bandırana Devlet Hastanesi konusunda; 
yaptığı gündem dışı 'konuşması ve Bayın-
drnlık Bakanı Mukadder öztokm'in ce
vabı ınıünâsabcıtiyle 386 

— Çalışma Bakanlığının kuruluş ve 
görevleri -baktkundaki 4841 sayılı Kamuıu-
aıun 864 sayılı Kamınla değişik 6 neı mad
desinin (D) fıkrasının ve bu Uçanımla eldıe-
n"en ek 5, 6 ve 8 nci nıiad'detcrimn değişti-

Sayfa 
•rİlnııesi ve bu 'kanuna bir mıaddte ite bir 
geçici madde eklenmesi hakkımda kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Çalışına ve Plan 
komisyonforından seçilen 4 er üyeden 
kumlu (68) nuımıarah G'eçici Komisyon 
ııapom nıüııasebcıtiyle 365 

Sami Aralan '('Denizli) - Çalışma Ba-
.kaniığımm •kuruıhış ve görevleri hakkmda-
'ki 4841 sayılı Kanununun 864 sayılı Ka
nunla değişlik 6 nci m&ddesiınım (D) fdk'-
rasmm ve bu kamınla eklenen ek 5, 6 ve 
8 nci mıaddıeleriırân değiştirilmesi vıe bu ka
mıma bir madde ite bir geçici msad'de ek-
Jenroesi hakkında kanun tasarısı w Dış
işleri, Çalışma ve Plan komisyon'laTindan 
s-eçilıen 4 er üyeden kurulu '(68) mımairalı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 347 

— DeMİzli ili ve çevriesinin gübıte ihti-
yacıyle ilgili gündem dışı demeci. 388 

.— Denizli 'MHfc'bvırİkili Ali üslu'nunn, 
Acıpayam'da vukubulan arman kaçalkçı-
dığı tkomısuııda gündıem. dışı demecinde 
şaılısuııa vaki olan sataşma dolayısaylıe gün
dem dışı denıısel 669 

— Malî Denge Vergisi kamunu tasarı
sı ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 423 

•Şevket Adbuaoğlu (Eskişehir) - İçişleri 
Komisyonu Başkanlığının Cumhuriyet Se
natosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 
74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bîr ek madde ile bir geçiei madde ilâve
sine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı 
kanunlara konu gelirlerin kaynak olacağı 
onman köylerini kalkındırana üoııu teşki-
liylo, onman köylerim kaUnmlırına koope
ratifleri kuralnıası hakkında kanını tek-



- sı -
Sayfa 

lifinin İçimleri ve Tarım komisyonlarından 
da üçer üye almanak Geçici Eonıisyoııa 
havalesine dair tezkeresi münasebetiyle 481 

Bunhanettin Asutay (izmir) • Çalışına 
Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkın-
daki 4841 sayjh Kanunun 864 sayılı Ka
nunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fık
rasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6 ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir madde ile bir geçici madde ek
lenmesi hakkmda kanun tasarısı ve Dışiş
leri, Çalışma ve Plan komisyonla randan 
seçilen 4 er üyeden kurulu (68) numaralı 
Geçici Komisyon raporu münaeebetiylıe 362 

— Malî Denge Vergisi kaaıunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu 
ımünascb etiyle 430,426 

İhsan Ataöv (Antakya) - 4 . 1 . 1961 
tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
tç Hİzmıet Kanununun 87 ve 88 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun ta-
sardısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
pora münasebetiyle 633 

— İçişleri Komisyonu Başkanlığının 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı 
Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir ge
çici madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 
7336 ve 756 sayılı kanunlara konu gelir
lerin kaynak olacağı orman köylerini kal
kındırma fonu tepkiliyle, onman köylerini 

KeznaJ Bağcıoğl-ıı (̂ Jan&kikale) - Ana
yasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden 
seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü 
hakkmda kanun tasamı münasebetiyle 719,723 

— Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü
seyin İmanın ölüm cezalarına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu münasebetiyle 109 

Büsaaifititiıı Başer (Nevşehir) - Çalış
ma Bakanlığının kuruluş ve görevleri 
hakkımdaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı 
Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) 

Sayfa 
kalkındırma kooperatifleri kurulması hak
kmda kanun teklifinin İçişleri ve Tarım 
komisyonlarından da üçer üye alınarak 
Geçici Komisyona havalesine dair tezke
resi münasebetiyle 48i 

Esat Kemal Aybar (Mardin) - Malî 
Denge Vergisi kanunu tasarısı ve 59 nu
maralı Geçici Komisyon rapora münasebe
tiyle 87,247,431,454,461 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddele
rinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu ka
nuna bazı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiy]* 590 

Mahnıet Ali Ayıba/r (İstanbul) • Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan'nr 
Ölüm cezalarına çarptırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
rapora .münasebetiyle 117 

— 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
87 ve 88 nci maddelerinin değiştirilmesine. 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunına Ko
misyonu raporu münasebetiyle 6-1-3 

Salih Aygün (Amasya) - Malî Denge 
Vergisi kanunu tasarısı ve 59 numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 459,85 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddele
rinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu ka
nuna bazı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 579 

fıkrasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6 
ve 8 nei maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir madde ile bir geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu (68) numaralı 
Geçici Komisyon rapOru münasebetiyle 355 

— Dış ülkelere gidecek işçilerin yaş
ları, hakkmda gündem dışı demeci 665 

Nuri Bayar (Sakarya) - 657 sayılı 
D.-vlet Memurları Kanunu ve bu kanunda 
değişiklikler yapan, maddeler ekleyen 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanu-
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Sayfa 
nun bazı maddelerinin yeniden düzenlen
mesi ile ilgili yetki kanunu ta&ansı müna
sebetiyle 749 

—> Marti Denge Vergisi kanonu ta-
sansı ve 59 numaralı Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle. 47 

Halûk Bayülfcm (Dışişleri Bakanı) • 
Konya Milletvekili! özer ölçmen, Erzu
rum Milletvekili Turhan Bilgin ve İçel 
Milletvekili Turhan özgüner'in Timothy 
adlı İngiliz gencinüı mahkûmiyeti nede
niyle İngiliz basını ve siyasî çevrelerinin 
tutumu konusunda yaptıktan gündem 
dışı konuşmalara cevabı münasebetiyle. 82 

Hilmî Biçer (Sinop) - Anayasa 
Mahkemesine Yasama Meclislerinden se
çilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usuflü 
hakkında kanuni tasarısı münasebetiyle. 729 

Turhaln Bilgin (Erzurum) - Timothy 
adlı İngiliz gencinin mahkûmiyeti nede
niyle Ingildz basını ve siyasî çevrelerinin 
tutumu konusunda gündem dışı demeci. 78 

Ortak Birgit (Ankara) - 13 . 7 . 1967 
gün ve 904, 905, 906 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılması ve 4 Haziran 1972 
Pazar günü yapılacak belediye meclisi 
üyeleri - köy muhtar ve ihtiyar meclîsî 
üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar 

< 

Hasan Cindsli (Erzurum) - Bazı mil
letvekillerinin dokuııulmazl i klan ıı in kal
dırılması hakkında basında çıkan bir 
habere dair gündem dışı demeci. 608 

Süleyman Çağlar (Manisa) - Malî 
Denge Vergisi kanunu tasarısı ve 59 

Orhan 0aut (Manisa) - Dost ve kardeş. 
îran Milletinin uğramış olduğu büyük 
deprem felâketi konusunda gündem dışı 
demeci. 662 

Sayfa 
heyetleri seçimlerinin ertelenmesi hak
kında kanun tasansı münasebetiyle. 4 

İsmail: Hakkı Birler (To-kat) - Ana
yasa Mahkemesine Yasama Meel&lerin-
rinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler 
için adaylığa başvurma, seçim esas ve 
usûlü hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle. 721 

Alımet Buldanlı ((Muğla) - İçel Mil
letvekili Gelâl Kargılı'nın, Türk basını 
ve mensuplarının sorunlarım tespit et
mek ve bu sorunlara çözüm yoIUan bul
mak amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyannea biı* Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi münasebetiyle. 401 

— Malî Denge Vergisi kanunu ta
sansı ve 59 numaralı Geçki Komisyon ra
poru münasebetiyle. 427 

— Tasarı ve tekliflerin görüşülmesi 
için geçicj komisyonlar teşkili yoluna gi
dildiği cihetle ihtisas komisyonlarının 
çalışamadığı konusunda gündem dışı de
meci. 237 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bazı madde
lerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu . 
kanıma bazı hükümler, eklenmesi hak
kında kanun tasansı münasebetiyle. 577 

Halil îbralhim Cop (Bolu) - 1971 
yılında ikmali gereken Yeniçağa, Men
gen, Bolu, Mudurnu karayollan ile Bolu 
Yonga Levha Fabrikası konusunda gün
dem dışı demeci. 659 

numarah Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle. 431 

Kemal Demir (Bolu) - Ünye Ra
dar Üssünde teknisyen olarak çalışan 1 
Kanadalı ve 2 İngiliz uzmanının anar
şistler tarafından kaçırılmasından sonra, 
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Sayfa 
30 Mart 1972 Perşembe günü aksamına 
kadar cereyanı eden olaylar hakkında İb
işleri Bakam Ferit Kubat'm gündem dışı 
demeci ile grupları adına Uşak Millet-
vekli Fahri Uğrasızoğlu, Sakarya Millet-
vckİ'ii M, V'edat önsal, Konya Milletve
kili Vefa Tanır, İzmir Milletvekili A. 
Nailî- Erdem ve Bolu Milletvekili Ke
mal Demir'in konuşmaları münasebetiyle. 4J8 

Nezih De-vres (Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakam) - Parlamento üyelerine 
davranışı konusunda İzmir Milletvekili 
Akın Özdemİr'in 55 nei Birleşimde giiıı-

dem dışı yapmış olduğu konuşmaya ce
vabı münasebetiyle 

Sayfa 

76 

Ekrem Dikmen (Trabzon) - Malî 
Denge Vergisi kanunu tasarısı ve 50 
numaralı Geçici: Komisyon raporu mü
nasebetiyle. 14J243,42S,4:J6,4I>fil4fi;î 

Ahmet Durakoğhı (Sivas) - Ana
yasa Mahkemesine Yasama Meclis'ierin-
rinden seçilecek asıl ve yedek iiyc'Ukler 
için adaylığa başvurma, seçim esas ve 
usulü hakkında karnın tasarısı müna
sebetiyle. 732 

Bülant Ecevlt (Zonguldak) - Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin tnan'ııı, 
ölüm cezalarına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle. 107 

Gtngîz Ekinci (Ordu) 13 . 7 . 1967 
güın ve 904, 905, 906 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılması ve 4 Haziranı 1972 
Pazar günü yapvlaeak belediye meclisi 
üyeleri - köy muhtar ve ihtiyar meclİ'ni 
üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri seçimlerinin ertelonmes,: hak
kımda kanun tasarısı münasebetiyle. 5,9 

Ali Naüi Erdem .(İzmir) - Ünye Ra
dar "Üssünde teknisyen olarak çalışan 1 
Kanadalı ve 2 ingiliz uzmanının anar
şistler tarafından kaçırılmasından sonra, 
o0 Mart 1972 Perşembe günü aksamına 
kadar cereyam eden olaylar hakkında İç
işleri Bakanı Ferit Kubat'm gündem dışı 
demeci ite grupları adına' Uşak Millet-
vekli Fahri Uğrasızoğlu, Sakarya Millet
vekili M. "Vedat Önsal, Konya Milletve
killi Vefa Tanır, İzmir Milletvekili A. 
Naili Enlem ve Bolu Milletvekili Ke
mal Demir'in konuşmaları münas"Y>-
tiyle. 416 

— 29 . 7 . 1970 tarih v« 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bazı madde
lerinin ka Mini ması, değiştirilmesi ve bu 
kanuna bazı hükümlieü eklenmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle, 699 

Mesut Erez (Sanayi ve Teknoloji Ba
kam) (Kütahya) - Antaya MMetveikili 
İhsan Ataov'ün, enflâsyon tehlikesi ve 
tedbirleri, ithalât - ihracat formaliteleri' 
ve etkileri ile hayat pahalılığı ve nedenıle-
rini içine alan ekonomik durum hakkın
da hir genel görüşme açılmasnıa dair 
önergesi ile Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlız ve iki arkadaşının; hayat paha
lılığı, yatırımlar, işsizlik, israf, zamlar, 
dış ticaret, ©misyon hacmi, işçi dövizleri
nin değerlendirilme şekli1, teşvik tedbirle
ri ve Hükümetin gerael iktisadî tutumu 
hakkında Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 281 

Sait Naci Ergim (Maliye Bakanı) 
(Cumhurbaşkanlığınca S, 13.) - Malî Den
ge Vergisi kanunu tasarısı ve 59 numara
lı Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 91 

— 29 . 7 . 1970 tarife ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddele
rinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hak
kında Kanun tasarısı münasebetiyle 709 

Nihat Erim (Başbakan) (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) - Demokratik Parti Millet 
Meclisi Grubu adına Grup Başkanvekili 
ve Sakarya Milletvekili Vedat Ünal'ın, 
Demokratik Hukuk Devletinin gerekleri-
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Sayfa 
ne uymadığı, Anayasa dışı fiilî durumla
rın ve siyasî buhranların meydana gel
mesine sebebolduğu iddiasıyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca Başbakan Nihat 
Erim hakkında bir Gensoru açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 630 

— Beniz Gezmiş, Yusuf Aalan ve Hü
seyin Inan'm ölüm cezalarına çarptırılma- [ 
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Ada- [ 
let Komisyonu raporu münasebetiyle 152,179 

Kadri Eroğan (Sivas) - 4 . 1 . 1961 
tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle
ri İç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 

Sayfa 
tasarısı ve Mîllî Savunma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 563,572 

Nuri Eroğan (İstanbul) - Deniz Gez
miş, Yusuf Aslan ve Hüseyin tnan'ın ölüm 
cezalarına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 114 

— Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 57 

Muammer Ertem (Manisa) - Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin tnan'ın 
ölüm cezalarına çarptırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 174 

Abidin İnan Gaydalı (Bitlis) - Piya
sada bulunmayan ensülin ve diyabetier 
konusunda gündem dışı demeci 43 

Hasam Ali Güloan (Antalya) - Anayasa 
Mahkemesine Yasama Meclislerinden se
çilecek asıl ve yedek üyelikler için aday
lığa başvurma, seçim esas v& usulü hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 733 

— Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 428 

Ferda Güley .(Ordu) - 4 . 1 . 1961 ta
rih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Içhizmet Kanununun 87 ve 88 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 486,638,646 

Ali Rıza GtÜluoğlu (Adana) - Anaya
sa Mahkemesine Yasama Meclislerinden 
seçilecek asıl ve yedek üyelikler için aday
lığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 736 

— Çalışma Bakanlığının kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
864 sayılı Kanunla değişik 6 nci maddesi
nin (D) fıkrasının ve bu kanunla eklenen 
ek 5, 6 ve 8 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir madde ile bir ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun ta
şmışı ve Dışişleri, Çalışma ve Plan ko

misyonlarından seçilen 4 er üyeden kuru
lu 68 numaralı Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 365 

Zekiye Gülsen (Çanaktteale) . Çalışma 
Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4851 sayılı Kanunun 864 sayılı Ka
nunla değişik 6 neı maddesinin (D) fıkra
sının ve bu kanunla 'eklenen ek 5, 6 ve 8 
neı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir madde ile bir geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri, Çalışma ve Plan "komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurdlu (68) numaralı 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 357,361 

Mustafa Fevzi Güngör (İstanbul) -
Bulgaristan'daki soydaşlarımızın isimleri
nin Bulgar isimleri ile değiştirilmesii için 
alman karar hakkında; gündem dışı de
meci 449 

— Demokratik Parti Millet Meclisi Gru
bu adına Grup Başktmvekili Sakarya Millet
vekili Vedat Önsal'ın, Demokratik hukuk 
]>ovietinin gereklerine uymadığı, Anaya
sa dışı fiilî dunımlann ve siyasî buhran
ların meydana gelmesine &ebel>okluğu id
diasıyle Anayasanın 89 n'eu matldesi uya
rınca Başbakan Nihat Erim hakkında bîr 
gensoru açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle 629 
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H 
Sayfa 

Hamdi Hamamcıoğlu {Afyon Karahi-
aar) . 657 sayılı Devlet Memurları Kamı-
ve bu kanunda değişiklikler yapan, mad
deler ekleyen :il . 7 . 1970 tarihli ve 1327 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi ite ilgili yetki kanıl
ımı. tasarısı münasebetiyle. 746 

Kubilây İmer (Konya) - Anaya
sa Mahkemesine Yasama Meclislerinden 
seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adayflığa başvurma, seçim esas ve usulü 
hakkında kanını tasarısı münasebetiyle. 725 

— Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü
seyin tnam'm ölüm cezalarına çarptırıl
masına dait' Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle. 164,180 

Htimi işgüzar (Sinop) - Çalışma Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanununun 864 sayılı Ka-

îhs&n Kabadayı (Konya) • Çalışma Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanununun 864 sayılı Ka
nunla değişik 6 neı maddesinin (D) 
fıkrasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6 
ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesi- ve bu 
kanuna bir madde ile bir geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Çalışma ve Plan komisyonla
rından seçilen 4 er üyodeıı kurulu (08) 
numaralı Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle. 339 

Adnan B&jar Kafa-oğlu (Gelirler Ge
lirler Genel Müdürü) - Malî Denge Ver
gisi kanunu tasarısı ve u9 numaralı 
Geçici Komisyon rapora münasebetiyle. 434 

Mustafa Kaptan (Malatya) - Malatya 
tütün ekicisinin durumu hakkında gün
dem dışı demeci ve Gümrük ve Tekel Ba
kam Haydar Özalp'in cevabı. 388 

S a ıjfa 
Ahmet Sakıp ffiçarkaez (Ankara) -

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 
bu kanunda değişiklikler yapan, madde
ler ekleyen 31 . 7 . 1970 tarİMi ve 
1327 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
yeniden düzenlenmesi ile İlgili yetki ka
nunu tasarısı münasebetiyle. 753 

İ 
nun'la _ değişik 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6 
ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir madde ile bir geçiei madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Çalışma ve Plan komisyonla
rından seçilen 4 er üyeden kurulu (68) 
numaralı Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle. 351 

— Malî Denge Vergisi kanunu tasa
rısı ve 59 numaralı Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle, 497 

— Sinop balıkçı barınağı hakkında 
gündem dışı demeci. . 665 

GiyasetMn Karaca (Erzurum) . Anaya
sa-Mahkemesine Yasama Meclislerinden 
seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle. 724 

Gedil Kargılı (Igel) - Deniş Gezmiş. 
Yusuf Aslan ve Hüseyin înan'ın ölüm 
cezalarına çarptırılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle. 107,128 

— Türk basını ve mensuplarının so
runlarını tespit etmek ve bu sorunlara 
çözüm yollan bulmak anıaeıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis. araştırması açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle. 308 

Mehmet Kılıç (Gaziantep) - Mali Den
ge Vergisi kanunu tasarısı ve 59 numa
ralı Geçici Komisyon raporu münase-
betâyle. 425 

K 
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Sayfa 
— öğretmenlerin intibakı konusun

da gündem dışı demeci. 561 
öelâıhaıtttu Kılıç (Adama) - NATO'nun 

kuruluş} yıldönümü münasebetiyle gün
dem dışı demeci, 447 

Doğan Kitaplı (Devlet Bakanı) (Sam
sun) - Çalışma 'Bakanlığının kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayıl: Kanunu
nun 864 sayılı Kanunla değişik 6 ncı mad
desinin (D) fıkrasının ve bu kanunla 
eklenen ek 5, fi ve 8 nei maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde 
ile bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kamın tasarısı ve Dişileri, Çalışma ve. 
Plan komisyonlarından seçileın 4 er 
üyeden kumlu (68)1 numaralı Geçici 
Komisyon rapou münasehetiyl e. 353,360,368 

372,376 
— Kastamonu Milletvekili Hasan Tos-

yah'nıu Kastamonu ilinin karayollarının 
durumu ve Kastamonu'ya gitmeyen fennî 
gübtv konularındaki günden: dışı demeci 
ile Gaziantep Milletvekili Mehmet Kı-
hç'm öğretmenlerin intibak konusun
daki gündem dtsı demecine cevabı müna
sebetiyle. 562 

— Millî Savunma Bakanlığı Görev ve 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle. 689 

•— Ordu î-lindû cereyan eden kaçırma 
(»laylanyle ilgili gündem dışı konuşması 
ve Devlet Bakanı Doğan Kitaph'mn, ce
vabı. 386 

Nuri Kodanıaıtoğlu (Niğde) • 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ve bu ka
nunda değişiklikler yapan, maddeler ek
leyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin yeniden 

Ferid Mslen (Milî Savunma Bakanı) 
(Cumhuriyet Synafcosu Van Üyesi) -

— 4 . 1 . 1961 tarth ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
87 ve 88 nci maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu rapora müuasebetiylie. 488,568,573 

Sayfa 
düzetı'leumesi ile ilgili yetki kanunu ta
sarısı münasebetiyle. 738 

— Çalışma Bakanlığının kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nunun 864 sayı'lı Kanunla değişik 6 ncı 
maddesinin (D) tikrasıhım v« bu ka
nunla eklenen ek 5, 6 ve 8 nci madde
lerinin d oğisjtîri'hnesi ve bu kanuna bir 
ınadde ile bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Ça
lışma ve Plan komisyonlarından seçilîen 
4 er üyeden kurulu (68) numaralı Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle. 362 

Hasan Koıfcnrazcan (Denizli) 
.13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 906 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılması ve 4 
Haziran 1972 Pazar günü yapılacak bele
diye meclisi üyeleri -köy muhtar ve ihti
yar meclisi ile mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri seçimlerinin ertelenmesi hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle, 10 

Ferit Kulbat (İçişleri Bakam) - Ünye 
Radar Üssünde teknüsyeıı olarak çalışan 
1 'Kaai'adab ve 2 İngiliz uzmanının amar-
şistler tarafından kaçırılmasından sonra, 
30 Mart 1972 Perşembe günü akşamıma 
kadar cereyan eden olaylar hakkında 
İçişleri Bakanı Perit Kubat'm gündem 
dışı demeci ile grupları adına Uşak 
Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu, Sakarya 
Milletvekili M. Vedat Unsal, Konya Mil
letvekili Vefa Tanır, İzmir Milletve
kili A. Naili Erdem ve Bolu Millet
vekili Kemal Pemir'in konuşmaları mü
nasebetiyle. 411 

M. Zekeriya Kürşad (Mana?) - Köp-
rüağzı - Maraş Demiryolu İşletmesine 
dair gündem dışı demeci. 663 

Vehbi Meşhur (Amasya) - Tütün ekici
lerinin smnınlai'i hafckmda gündem dışı 
demeci, 238 

(Süleyman Mutlu (Afyon KanaJhisar) . 
Dazkırı ilçesine bağlı iki köyün içme 
suyu konusunda gündem dışı demeci. 241 

M 
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Sayfa 
Baha Müderrisoğlu (Konya) - Çalış

ma Bakanlığının kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4S41 sayıh Kanununun 
864 sayılı Kanunla -değişik 6 neı mad
desinin" (D) fıkrasının ve hu kanunla 
eklenen ek 5, 6 ve 8 nei maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde 
ile bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kamın tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve 
Plan 'komisyonlarından seçileni 4 er 
üyeden kurulu (68) numara'lı Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. -564 

— Çiftçinin mııhtacolduğu gübre ve 
tevzii konusunda gündem dışı demeci. 256 

— Komşu memleketlerde görülen ve 
yurdumuza sıçraması mümkün plan çiçek 
hastalığı hakkında gilndem dışı demeci, 449 

Sayfa 
Sadık Tekin Muftöioglu (Zonguldak) -

Antalya Milletvekili İhsan AtatöVün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, itha-, 
lat - ihracat formaliteleri ve etkileri ile 
hayat pahalılığı ve nedenlerini içine alan 
ekonomik dimim hakkında bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi ile Kay* 
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki ' 
arkadaşımın; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış tîeare't, emiş-1 

yon hacmi, işçi dövizlerinin değerlendi
rilme şekli, teşvik tedbirleri ve Hüküme
tin genel iktisadî tutumu hakkında Ana-
yasanm 88 nci maddesi uyarınea bir ge
nel görüşme açılmasına dair Önergesi mü
nasebetiyle, 262 

M. NebÜ Oktay (Siirt) - Yaz kış ula
şıma kapalı olan Siirt bölgesinin bazı 
ilçe yolları hakkında gündem dışı demeci, 662 

Kemal Okyay (Kara) - 27.7.1970 tarih 
ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanu

numun bazı maddelerinin kaldırılması, 

değiştirilmesi ve im kanuna-bazı hüküm

ler eklenmesi hakkında İtamın 'tasarısı • 

münasebetiyle, 515 

ö 
öaer ölçmen (Konya) - Timothyadlı 

İngiliz gencinin mahkumiyeti nedeniyle 
İngiliz basını ve siyasî çevrelerinin tu
tumu konusunda gündem dışı demeci, 77 

— Yüksel Menderes'in vefatı müna
sebetiyle Avrupa Konseyi Başkanının ya
zısına dair gündem dışı demeci, 258 

Cevat önder (Eruzurum) - 657 sa
yılı Pevlet Memurları Kanunu ve, bu ka
nunda değişiklikler yapan, maddeler ek
leyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi ile ilgili yetki kanunu 
tasarısı münasebetiyle, 742 

— Çalışma Bakanlığının kuruluş ve 
görevleri hakkındaki' 4841 sayılı Kanu
nunun 864 sayılı Kanunla değişik C neı 
maddesinin (D) fıkrasının ve. bu ka
nunla eklenen ek 5, 6 ve 8 nci madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Ça

lışma v,e Plan komisyonlarından: seçilen 
4 üyeden kurulu {68) numaarh Ge-' 
Çİci Komisyon raporu münasebetiyle, 371 

— Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ye Hü
seyin tnaın'ın ölüm cezalarına çarptırıl- \ 
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu rapora münasebe-
sebetiyle, 126 

—İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk basını ve mensuplarının 'Sorunla
rını tespit etmek Ve bu sorunlara çözüm 
yollan bu'l'mak amacı yle Anâyasaıün 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araş- . 
tırması açılması münasebetiyle. ; . . 393 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayıh 
Emlâk. Vergisi Kanununun bazı madde
lerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve İm 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkın-. 
da kanuni tasarısı münasebetiyle, 702 

— 27 . 7 . 1970 tarih ve İSM sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun tazı madde-" 
•terinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu 
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Sayfa 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hak
lımda kanun tasarısı münasebetiyle. 499 

•M, Vedat onsa! (Sakarya) - Demokra
tik Parti Millet Meclisi Grubu adına 
Grup Başkanvekili ve Sakarya Millet
vekili Vedat önsail'ın, Demokratik Hukuk 
Devletinin gereklerine uymadığı, Ana
yasa dışı fiilî durumların ve siyasî buh
ranların meydana gelmesine sebeboldu-
ğu îddiasıylc Anayasanın 89 ncıt maddesi 
uyarınca Başbakan Nihat Erim hakkım
da bir gensoru açıflmasına dair önergesi 
münasebetiyle. 610 

—: Malî Denge Vergisi kanunu tasa
rısı ve 59 numaarh Geçici' Komisyon ra
poru. münasebetiyle. 85 

— Ünye Radar Üssünde teknisyen 
olarak çalışan' 1 Kanadalı ve 2 ingiliz 
uzmanının anarşistler tarafından kaçı
rılmasından soma, 30 Mart 1972 Per
şembe günü aksamına kadar cereyan 
eden olaylar hakkında İçişleri Bakanı 
Ferit Kubat'ın gündem dışı demeci ile. 
grupları adına Uşak Milletvekili Fahri 
Uğrasızoğlu, Sakarya MMetvekili M. 
Vedat önsal, Konya Milletvekili Vefa Ta
nır, İzmir Milletvekili A. Naili Erdem 
ve Bolu Milletvekili Kemal Demir'İn ko
nuşmaları münasebetiyle. 415 

Haydar Özalp (Gümrük ve T*fcel Ba
kanı) (Niğde) - Malatya tütüm ekicisi
nin durumu hakkında gündem dışı de
meci ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp'in cevabı. 389 

Akm ftgdemir {İzmir) - Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Nezih Devres'in 
Parlamento üyelerine vaki davranışı hak
kında gündem dışı demeci. 42 

Sinan özdenoğlu (Ankara) - Anaya
sa Mahkemesine Yasama Meclislerinden 
rinde-n seçilecek asıl ve yedek üyelikler 
için adaylığa başvurma, seçim esas ve 
usulü hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle. 729,735 

—" Çalışma Bakanlığının kuruluş ve 
görevleri hakkındaki' 4841 sayılı Kanu-

Sayfa 
nuntııı 864 saynlı Kanunla değişik fi ncı 
maddesinin (D) fıkrasının, ve bu ka; 
ııunîa eklenen ek 5, fi ve fi nci madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Ça
lışma ve Plan komisyonlarından seciden 
4'er üyeden) kurulu (08) numaralı Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle, 375,370 

— 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
87 ve 88 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu münasebetiyle, 041 

— Milflî Savunma Bakanlığı Görev 
ve Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 
6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle. 687,690 

Turhan ÖJSffüner (tçel) . 4 . 1 . 1561 ta
rih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru münasebetiyle, 484 

— 13 . 7 , 1967 gün ve 904, 905, 900 
sayılı kanunlai'da değişiklik yapılması 
ve 4 Haziran 1972 Pazar günü yapıla
cak belediye meclisi üyeleri ve ihtiyar 
meclisi üyeleri' ile mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri seçimlerinim ertelenmesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 4,7 

— Timoth adt İngiliz gencinin mah
kûmiyeti nedeniyle İngiliz basını ve si
yasî çevrelerinin tutıımu konusunda gün
dem dışı demeci, 80 

Abdttlkadir özmen (Mardin) • Çalış
ma Bakanlığının kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanununun 
864 sayılı Kanunla değişik 6 ncı mad
desinin (D) fıkrasının ve bu kanunla 
eklenen ek 5, 6 ve 8 nci maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde 
ile bir geçici madde -eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve 
Plan 'komisyonlarından seçileın 4 er 
üyeden kurulu (68) numaralı Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. ^54 

Mukadder ttztekra (Bayındırlık Baka
nı) (Cumhuriyet Senatosu Adama Üyesi) -
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Sayfa 
Baukhrma Devîet Hastanesi konusunda 
yaptığı gündem dışı konuşması ve Bayın
dırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in ce
vabı münasebetiyle. MB7 

—- Bolu Milletvekili Halil İbrahim 
Cop, Sürt Milletvekili M. Nebi] Oktay 
ve Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın 
gündem dışı demeçlerim» cuvalıı müna
sebetiyle. fi67 

İbrahim öztürk (Maraş) - Çalış
ma Bakanlığının kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanununun 
864 sayılı Kanunla değişik (i ncı mad
desinin (D) fıkrasının ve bu karnınla 
eklenen ek 5, fi ve 8 nci maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde 
ile bîr geçici madde eklenmesi hakkında 

Emin Paksüt (Ankara) - Demokratik 
Parti Millet Meclisi Gminı adına Grup 
Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Ve
dat önsal'm, Demokratik hukuk devleti
nin gereklerine uymadığı, Anayasa dışı 
fiilî durumların ve siyasî buhranların mey
dana gelmesine sebebolduğn iddiasiyle 

Sabahattin Savcı (Diyarbakır) - Zira-
:ıt'c kullanılan suni gübrenin imal, ithal 

Ahmet Şener (Trabzon) - Çalışma Ba
kanlığının kuruluş ve görevleri hakkında
ki 4841 sayılı Kanunun 8G4 saydı Kanunla 
değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının 
ve bu kanunla eklenen ek 5, fi ve 8 nei 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir madde ile bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Ça
lışma ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu (68) numaralı Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle :(74 

—- Demokratik Parti Millet Meclisi 
Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sakar-

Sayfa 
kanun tasarısı ve Dışişüeri, Çalışma ve 
Plan komisyonlarından sc çilem 4 er 
üyed-en kumlu (68) numaralı Geçici 
Komisyon rapora münasebetiyle. 341,374 

— 29 . 7 , 1970 tarih ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddele
rinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu ka
nuna bazı hükümler- eklenmesi hakkında 
kanım tasarısı münasebetiyle 584 

Seyfi 'öztürk (Estfd§ehir) - Anayasa 
Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçi
lecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa 
başvurma, seçim esas ve usulü hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 730 

— Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü
seyin tnan'm ölüm cezalarına çarptırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu münasebetiyle .139 

Anayasanın 89 neu maddesi uyarınca Baş
bakan Nihat Erim hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle fil8 

— Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü
seyin tnan'm Ölüm eezalanna çarptırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu münasebetiyle 148 

ve tevzii konusunda gündem dışı demeci 81 

ya Milletvekili Vedat önsal'm, Demokra
tik hukuk devletinin gereklerine -uymadı
ğı, Anayasa dışı fiilî durumların ve siyasî 
buhranların meydana gelmesine sebebol-
duğu îddiasiylc Anayasanın 89 ncu mad
desi uyannea Başbakan Nihat Erim hak
kında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 628 

—• Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici Komisyon raponı 
münasebetiyle 54 

— Orman Bakanı Selâhattin Inal'ın, 
(İ831 sayılı Orman Kanununun bazı mad-

P 
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Sayfa ]•• 
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarı
sının havale edilmiş olduğu komisyonlar
dan seçilecek üçer üyenin iştirakiyle ku
rulacak bir geçici komisyonda gorüşülme-

Sayfa 
sine dair önergesi münasebetiyle 45 

Kemal Şensoy (Ordu) - Ordu ilinde ce
reyan eden kaçırma olaylarıyle ilgili gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Do-
ğat Kitaplı'nın cevabı 385 

Naim Talû (Ticaret Bakanı) - Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv'ün, enflasyon teh
likesi ve tedbirleri, ithalât - îhraeat forma-
Htleri ve ekleri ile hayat pahalılığı ve ne
denlerini içine alan ekonomik durum hak
kında 'bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi ile Kayseri Milletvekili Turhan 
Peyzioğlu ve iki arkadaşının, hayat paha
lılığı, yatırımlar, işsizlik, israf, zamlar, dış 
ticaret, ' emisyon hacmi, işçi dövizlerinin 
değerlendirilme şekli, teşvik tedbirleri ve 
Hükümetin genel iktisadî tutumu hakkın
da Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 

Vefa Tanır (Konya)- - Antalya Mil
letvekili İhsan Ataöv'ün, enflasyon teh
likesi ve tedbirleri, ithalat - iîhracat forma
liteleri ve ekleri ile hayat pahalılığı ve ne
denlerini içine alan ekonomik dunun hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi ile Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve iki arkadaşının, hayat paha
lılığı, yatırımlar, işsizlik, israf, zamlar, dış 
ticaret; emisyon hacmi, işçi dövizlerinin 
değerlendirilme şekli, teşvik tedbirleri ve 
Hükümetin genel iktisadî tutumu hakkın
da Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir geiıel görüşme açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 

— .İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
tespit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları 
bulmak auıaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bîr Meeîis araştırması açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 

— M'aii Denge Vergisi Kanunu tasarısı 
vo 59 numa-naılı öeçiei Komisyon raporu 
münasebetiyle 

— Ünye Radar Ümünd« teknisyen ala
rak çalışan 1 Kanadalı ve 2 İngâliz uzmanı-

278 

276 

400 

56 

nın anarşistte? tarafından fcaçırılmasın-
dan sonra, 30 Msart 1072 Perşembe günü 
^bşamıın-a 'katlar cıcmeyan «edem oJayîa.r' 
haikkmdıa İçişleri Bakam Porit Kubat'm 
gündem dışı denııecd ite grupları adına 
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu, Sa
karya Milletvelkili M. Vedat önsaıl, Konya 
Miltetvrfkili Vefa Tanır, İzmir Milletvefkili 
A. Naili Erdem ve Bolu Mül'letvekîli Ke
mal Demir'in konuşnLalaırı münıasetbetiyle 416 

Mustafa Tayyar (Bursa) - 4.1.1961 
tarih ve 211 aayılı Türfk SilâMı Kuvvetle
ri İç Hikmet Kanutrunun 87 ve 88 nci 
m addederin in d-eğiştâriilimesine dair 'kanun 
tasarısı ve Millî Savunuma Komisyonu ra
poru .münasebetiyle 485,57^,576 

Kısan Torabuş (Çorum) - 13 . 7 . 1967 
•gün ve 904, 905, 90'6 sayılı 'kanuınlairda 
değişiklik yapılm'a&ı ye i Haziran 1972 
Pazar günü yapılacralk belediye meclisi 
üyeleri - köy mantobar v« ihtiyar meclisi 
üyeleri ille mahalle muhitar ve ihtiyar he
yetleri seçimlilerinin ertelenmesi haküunda 
kanun tasaımı münasebetiyle 6 

Hasam Tosyalı (Kastamonu) - 4.1.1961 
tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle-
n İç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci 
'maddelerinin değiştiriılimıpsîn'e dair kanun 
ıtaeıansı vte Millî Savunma Komisyonu .na-
ponıı müniase-betiyle 484,490 

— Kastamonu il inin karayollarının 
durumu ve Kastamonu'ya gitmıeyen fennî 
güVı? kftnularaıd'fi gündem dışı demeci 559 

Suna Tural (Ankara) - Millî Savun
ma Hfifoınbğı Oförev ve Teşkilâtı hakkın
daki Kanunun 4 ve 6 nci maddelerinin 
değiştirilmıosi haMnmd'a kanun tasarısı 
miinıalsebetiyle 688 

Enver Tur'gnt (Kayseri) - Çalışma Ba-
•kanjığmm Kuruluş ve Grönevleri hakkıo-

ı 
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Sayfa 
daki 4841 sayrlt Kanunun 8G4 sayılı Ka-
ııunıla değişik 6 ncı maddesinin (D) fıüora-
sınm ve bu İtanunlıa eklenen elk 5, <i ve 8 
nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir madde ite bir geçici madde efe
lenmesi hakkında kanun tasama! ve Dışiş
leri, Çahşmta ve Plan komisyonlarından 
seçilen 4'er üyeden kumlu (68) numaralı 
Geçici Komisyon ıraporu münasebetiyle 358 

Mehmet Turgut (Bursa) - âlalî Denge 
Vergisi' kanunu -tasarısı ve 59 numaralı 
Geçiei' Komisyon; raporu münasebetiyle 91 

Hasan Türkay (1&taribul) - Çalışma 
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Ka
mınla değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkra
sının ve bu (karamla eklenen efk 5, '6 ve 8 
ci niıaddıeterinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bir madde ile bdr geçici madde eklen-
ımıesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
Çalışma ve Plan komisyonlarından seçi
len 4'er üyeden kuruihı (68) numaralı 
Geçici Komisyon rapora münasebetiyle 345 

Fahri TJğraeıaoğİTi (Uşak) - Ünye Ra-
daır Üssünde teknisyen olarak çalışan 1 
Kanadalı ve 2 İngiliz uzmanının anarşist
ler tavafından 'kaçınılmasında'H sora, 30 
Mart 197Ö Perşembe günü akşamına kadar 
cereyan eden olaylar halkkında İçişleri 
Bakanı Ferit Krabait'ıu gündem dışı dıeme-

Sayfd 
ei üe grupları .adıma Uşak Milletvekili 
Fahri Uğrasizoğlu, Sakarya Müiettve'kiM 
M. Vedat önsal, Konya Milletvekili Vc£a 
Tsutıır, îzmir Milletvekili A. Naili Erdeni 
ve Bolu Milletvekili Kemail D«mfr'in 3EO-
nuşm<alıarı müaasefbetîyle 413 

Necdet Uğur (İstanbul) - Deniz Gez
miş, Yusuf Aslan vte Hüseyin itnaıı'ın ölüm 
cezalarıma çarptırılmasına dair Başbakan
lık .tez'keresi ve Adalet Komisyonu rapora 
münasebetiyle 159,135 

A l Uslu (Benizli) - Acıpayam'da vu-
kubulan orman kaçakçılığı iddiasına dair 
-gütucleım 'dışı demeci 655 

Ali Rıza Uzunıer (Çalışma Bakam)' 
(Trabzon) - IMilötlerarası Çalışma Teşld-
lâtıyle ilişkiler [konusunda gündem dışı 
demeci. 383 

Balhattin Uzımoğdn (Samsun) - 4.1.1961 
tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Içhfemet Kanununun 87 w 88 ncîı 
ımadde'lerLttin değiştirilmesine dair kanuni 
.tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
pora münasebetiyle 649 

— 29 . 7 . 1970 ıtari'h ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelemnim 
ıkaldırılnıası, degiştirilmıesı ve bu kamuma 
bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 694 

Ü 
Reşit Ülker (İstanbul) - Deniz Gez

iniş, Yusuf. Aslan v(e Hüseyin tnan'm ölüm 
cezalarına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezke<msi ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle 167 

—. Deaizyatağı ve. Okyanus dibi ile 
bunların altındaki topraklara nükleer 
silâhların ve diğer kitle imha silâh'larmm 
yerleştiril'mıesinin yasıaiklanmasuıa dair 
Andlaşımaniin onaylanmasının uyıgun bu

lunduğu halkkında İtamın tasarısı münase
betiyle 451 

— Malî Denge Vergisi Kanunu tasa>rı-
sı ve 59 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru .münasebetiyle 249,422,433 

— 29 . 7 . 1970 ItartÜh v<e 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması, değistirUımegi ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenmesi halkkında kanun1 

tasarısı münasebetiyle 585 
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Y 
Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) - Anayasa 

Mafhkemıesiııe Yasama Meclislerinden 
»eçidieeek asıl ve yedek üyelikler içki aday-
lığa başvurma, seçim 'esas :ve usulü halk-
anodıa İtanutı tasarısı münasebetiyle 722,737 

— Ziraî Mücadele Bölge Müdürlüğü 
hakkında -gündemi dışı detmıecd G60 

Mehmet Yardımcı (tsttamibul) - Çalış
ana Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri haik-
kındıaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Ka
nunla -değişik fi neı •ın-addesmm (t>) fık
rasının vıe bu kanunla eklenen •ek 5, 6 ve 
8 nci .maddolerinikı değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir mıadde ile bir geçici madde ek
lenmesi halkfkında kanun tasarısı ve Dış
işleri, Çalışmıa ve Man (k<Hn|isyonibr-Lnıdanı 
s&çâlen 4 'er üyeden İkmıailu ((68) numaralr 
öıeçici Kornisyc-n raporu münas'elbefciyle 356 

— 13 . 7 . 1967 gün ve 901, 905, 906 
sayılı kanunla-nda değişiklik yapılması ve 
4 Haziranı 1973 Pazar günü yapılacak 
belediye meclisi üyeleri - \cüy muhtar ve 
ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri - seçimlerinin cmtie-

ıksuınesi hakkında İkamın tasarısı müırase-
•betiyle 5 

Salih Yıldız (Van) - Anayasa Mah-
'kemesiııe Yasama. Mieclislerinden 'seçile
cek asıl ve yedek üyelikle!1 için adaylığa 
başvurma, s»çim esas ve usulü haMtmda 
kanım /tasarısı münasebetiyle 731 

— 27 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em-
IMt Vergisi Kanununun bazı nıaddelerini'n 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kamuna 
bazı hükümler eklenmesi halkknıda kanun 
tasarısı münasebetiyle 519 

Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman) - ite
niz (Iczmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan' 
m ölüm cezalarına çarptırıikıasına dair 
Başbakadhk tezkeresi ve A<Wet Komisyo-
ıra raporu münasebetâ-yle 188 

Oengizhau Yomulmaz (Anfcara) • 4.1.1901 
tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri îçhramet Kanıınunum 87 Ve 88 nci 
ımaddelermin değiştirilmesine dair kamun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 575 

....>... >m<< ..<..,. 


