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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Barbakan Ferid Melen tarafından 

teşkil olunan Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 103 neü maddesi gereğince gü
ven oylaması, 75,113 

— Kültür işlerinin Millî Eğitim Ba
kanlığından alınarak bu işleri yürüten 
müsteşarlığı ile buna dâhil dairelerin Baş
bakanlığa bağlanmasına dadr Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/854) 184 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Çalışma Bakanı Ali Kıza Uzuner'e, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in, 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/852) 183 

No. oat Sayfa 
1592 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye

ti Emekli Sandığı Kanununa bir ek 
madde ile bir fıkra ve üç geçici 

madde eklenmesine dair kanun. 14 301 
24 49 

156:160,502,858 
25 7:10 

1593 — Erişme Kontrollü Karayolları 
Kanunu: 23 478 

24 387 
704:713 

1594 — Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5239 sayılı 

Kanuna ve 1054 sayılı Dyar>ba&u" Tıp 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Devlet Bakanı ismail Arara, Bayındırlık 
Bakanı Mukadder öztekin'in vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/860) 495 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'a, dönü
şüne kadar, Devlet Babanı Doğan Kitaplı' 
nın, vekillik etmesinin uygun :gorüldüğiüne 
•dair Cumhıırbaşikanlığı tezkeresi (3/858) 346 

— Vazife ile yurt dışına giden Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'e, Ulaştır
ma Bakanı Rıfkı Danışman'ın vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/853) 184 

No. Oiİt Sayfa 
Fakültesi kuruluşu hakkındaki Ka

nuna ek kanun. 23 236 
24 492 
560:561 

1595 — Orman Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkında kanun. 16 407 

18 452 
20 151 
24 108: 

134,167:192,229:234,296:314,315:316,365 382 
1596 — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluş ve Yargılama Usulü Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştiril

mesi halanda Kanun. 20 168 
24 2 
713:720 

ÇEŞİTLİ İŞLER 
Sayfa 

— Millet Meclisinin çalışnralariyle ilgili 
Siyasî Parti Grup temsilcilerinin önergesi 
(4/285) .76 

KANUNLAR 



No. Cilt Sayfa 
1597 — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sa

yılı Kanunla bâzı maddeleri değiş
tirilmiş bulunan 22 . 4 . 1962 tarih
li ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun adı ile bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, ibâzı 
maddelerinin kaldırılmasına ve ye-

Sayfa 
— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 23, 68, 71 ve 100 ncü «iadeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki (2/680) ka
nun teklifinin (41) No. lu Geçici Komisyo
na havalesi (3/845): , 6 

— Belediye Cezaları kanunu tasarı
sının havale edilmiş olduğu komisyonlar
dan seçilecek beşer üyeden kurulu bir ge
çici komisyonda görüşülmesi (4/296) • 638 

— Bursa Milletvekili Barlas Kun-
tay'ın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 61 nci maddesine hir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifinin, geçici 

— Ankara Milletvekili Suna Tural 
ile Sinop Milletvekili Hilmi Igsüzar'ın, 
1005 sayılı Kanuna ek kanun tekliflerinin 
tçtüüzğün 36 ncı maddesi gereğince gün
deme alınmasına dair önergeleri 274 

— Belediye Cezaları kanunu tasarı
sının havale edilmiş olduğu komisyonlar
dan seçilecek beşer üyeden kurulu bir ge
çici komisyonda görüşülmesine dair içiş
leri Bakanı Ferit Kubat'm önergesi (4/296) 638 

— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak 
ve Giresun Milletvekili Hidayet İpek'in, 
İnhisar beyiyeleri üste birlerinin h&rp ma-

No. Cilt «ayf» 
ni geçici maddeler eklenmesine 
dair Kanım. 20 239 

23 105 
24 43 

108,408:424,456 :490,561 £81 
25 557 

688 .-689,694:708 

Sayfa 
komisyona havale edilmesi (2/692), 
3/859) ' 346 

— Edirne Milletvekili tlhami Er-
tem'in, Tarım Reformu kanun teklifinin 
(81) No. lu Geçici Komisyona havale edil
mesine dair önergesi (2/690, 4/286) 77 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun tekli'fir 
nin bu konuyla ilgili Geçici Komisyona ha
valesi (4/294) 694 

— Petrol kanunu tasarısının, havale 
edildiği komisyonlardan seçilecek üçef 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesi 215 

lûllerine ve seiht yetimlerine tahsis ve 
tevziine dair Kanuna ek kanun teklifleri* 
nin geri verilmesine dair önergesi. 
(4/295) 694 

— Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri, ve 74 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bir ek mad-, 
de ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 
5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı orman köy
lerinin kalkmdırılma fonu teşkili ile or
man köyleri kalkındırma kooperatifleri 

KARARLAR 
No. Cilt Sayfa 
576 — Bakanlar Kuruluna gifcvenildi-

ğine dair. 25 75: 
76,113:116 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

ÖNERGELER 



Sayfa 
kurutması hakkında kanım teklifi ve 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
önergesi (2/515) 436 

— Elâzığ Milletvekili Hayrettin Han-
ağası'nm, Devlet Memurları Kanununa 
paralel olarak, Vatanî Hizmet tertibinden 
maaş alanların maaşlarının artırılması ile 
ilgili kanun teklifinin gündeme alınması
na dair önergesi (2/537, 4/287) 76 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Bina kiraları hakkında kanun tek
lifinin; İçtüzüğün 36 neı maddesi gerekin
ce" gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/369, 4/291) 185 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina kiraları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in önergesi (2/369) 436 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun teklifi
nin bu konuyla ilgili Geçici Komisyona ha
valesine dair önergesi. (4/294) 694 

— Madencilik Reform kanun, tasar 
rısmın havale edilmiş bulunduğu komis-

Adaflet Komisytmn Eapör&tfi 
— Çocuklara karşı nafaka yüküm

lülüğü konusundaki kararların tanınması 
ve tenzİfine ilişkin Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısına dair (1/223) 557:620 

— 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısına 
dair (1/592) 634 

— Ruhsatsız Tabanca taşıyıp, 6136 sa
yılı kanuna aykırı hareket etmekten 10 
ay hapis ve 416.60 TL. para cezasına hü
kümlü Bekir oğlu 1941 doğumlu Ayşe'den 
olma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda 
kayıtlı Osman Yüksel hakkında özel Af 
kanunu tasarısına dair (1/669) 386 
(1/589,2/617,6/618) 688,694 

—'24 , 5 . 1967 tarihli ve'868 sayılı 
Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve -45 sayılı 

Sayfa 
yonlarmdan seçilecek 8'er üyeden kurulu 
bir geçici komisyonda görüşülmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri 
Kodamanoğlu'nun Önergesi (1/605, 4/288) 184 

— Petrol kanunu tasarısının, havale 
edildiği komisyonlardan seçilecek üçer 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Nuri Kodamanoğlu'nun öner
gesi 215 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşı ile bir
likte verdikleri 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin tâdiline dair ka
nun teklifinin, İçtüzüğün 36 neı maddesi 
gereğince gündeme alınması hakkında 
önergesi (2/515, 4/290) 186 

— Trabzon Milletvekil Ali Rıza Uzun-
er'in, gündemde bulunan sorularının ce
vaplanmasına zaruret görmediğinden gün
demden çıkarılmasına dair önergesi (4/289, 
6/135,161,179) 184 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
adı ile bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısına dair {l/589;2/617,2/618) 

— 171 sayılı Toplantı ve gösteri yü
rüyüşü hürriyeti hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
na dair (1/520) 436 

Bayındırlık Komisyonu Raporu 

— Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısına dair (1/623) 411, 

437,489,495,542,557,611 

Dışişleri Komisyonu Raıpofrları 

— Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Mua
fiyetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü 
Protokolün onaylanmasına dair 29.8J961 
tarihli ve 358 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısına dair (1/82) 495,551,558,628,631 

RAPORLAR 



Sayfa 
— Çocuklara karşı nafaka yükümlü

lüğü konusundaki kararların tanınması ve 
tenzifine ilişkin Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısına dair (1/223) 438 

— Eşyaların geçici kabulü için A. 
T. A. karneleri hakkında Gümrük Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısına dair (1/11) 437, 

495,544,557,636 
— XXXVII sayılı Türkiye Cumhu

riyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Maz-
har Millet Tarifesinin yürürlüğe konması
na dair olan Bakanlar Kurulu kararının 
onaylanması hakkında kanun tasarısına. 
dair (1/96) 489,495,548 

Gıgıca Komigyon RtapöjrNrı 

— Askerî Yargıtay hakkında kanun 
tasarısına dair (1/613) 419 

— Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İsken
derun Demir ve Çelik işletmeleri Anonim 
Ortaklığı kanunu teklifine dair (2/655) 634 

— Danıştay Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna, bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısına dair (l/612)ı 672 

— Dernekler kanunu tasarısına dair 
(1/606) 33,80,121,186,285,275,346,386 

430,437,486,495,540,557,608 
— Seyahat Aeentalan ve Seyahat 

Aeentalan Birliği kanunu tasarısına dair 
a /604) 672,709 

— Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamo
nu Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 4 .arka
daşının, Sosyal Hizmetler Kurumu kuru
luş kanun teklifi ve Cumhuriyet Senato
su Kontenjan Üyesi Bagıp Üner'in, 6972 
sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar hak
kında Kanunun 8 nei maddesinde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifine dair 
(1/632,2/604,2/44) 214 

— Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısına dair (1/609) 672 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 5 arkadaşının, Konya Milletvekili Ba-

Sayfa 
ha Müderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu Mil
letvekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, 
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku
rumu ve Türkiye Ooeuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden, bütün hare ve re
simlerden muaf tutulmasına dair kanun 
tekliflerine dair (2/559, 2/560, 2/563, 
2/565) 10,77,215,262,274,321 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısına dair (1/546) 387,446 

496,571,639,708 

Gümrük vte Tekte! Komisyonu 
Raporu 

— Eşyaların geçici kabulü için A. T. 
A. karneleri hakkında Gümrük Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı hakkında (1/11) 437, 

495,544,557,616 

İçişleri Komisyonu RaporHlm 

— Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifele
rine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sa
yılı Kanunun 2 nei- maddesinin birinci fık
rası «K» bendinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/365) 440 

— Maraş Milletvekili M, Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, Maraş ilinin adının Kahraman 
Maraş olarak değiştirilmesine dair1 kanun 
teklifleri hakkında (2/162, 2/163) 7 

Maniye Komfeyoinu Elapofrül̂ rı 

— XXXVII sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Listesi En Ziyade. Müsaadeye Maz-
har Millet Tarifesinin yürürlüğe konulma^ 
sına'dair olan Bakanlar Kurulu kararının 
onaylanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/96) 439,495,548,558,624 

— Yatılı bölge okullarında döner ser
maye kurulmasına dair kanun tasarısına 
dair (1/473) 174,207,215,260,274,319 



t -
Sayfa 

Meclis H3eflap4a|riDi tncetetote Kamteyonn 
Rapora 

— T. B. M. M, Saymanlığının, Aralık 
1971 Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına da
ir (5/21) 173 

MBIBÎ EğMan Komisyomı Rtaporltelrı 

— Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifeleri
ne dair 2. Temmuz 1951 tarih ve 5805 sa-' 
yılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rası «K» bendinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına, dair (1/365) 440 

— Yatılı bölge okullarında döner ser
maye kurulmasına dair kanun tasarısına 
dair (1/473) 16:72,77,117,331,370 

MüMî Savunma Komisyonun Ratporliafrı 

— Muğla Milletvekili Ahmet Bnldanh'-
nm 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 
3 neü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/654) 74 

— 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı ' 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kulla
nılacak revirlerde hastaların beslenme ve 
bakımları hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desinin birinci fıkrasına (E) bendi eklen
mesine dair kanun tasarısına dair (1/660) 74 

— Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin 
yenileştirilmesi amaeıyle Millî Savunma 
Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişme yetkisi verilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/659) 274,323,331,378 

Plân Komisyonu Raporları 

— Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü 
Protokolün onaylanmasına dair 29.8.1961 
tarihli ve 358 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısına dair (1/82) 439,495,551,558,628,631 

— Bayındırlık! Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısına dair (1/623) 411, 

437,489,495,542,557,612 
— Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 

Âdil Altay ve 6 arkadaşının, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1.&1971 
günlü, ve 1377 sayılı Kanunla eklenen ge-

Sayfa 
cici 1 nci maddenin (a) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifine da
ir (2/531) 7 

— Çocuklara karşı nafaka yükümlülü
ğü konusundaki kararların tanınması, ve • 
tenfizine ilişkin Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısına dair (1/223) 495,546 

— Eşyaların geçici kabulü için A. T. 
A. karneleri hakkında Gümrük Sözleşme
sine katılmamızın uygun bulunduğuna da
ir, kanun tasarısına dair (1/112) 437,495, 

544,557,616 
— XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye

ti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesinin yürürlüğe konmasına 
dair oîan Bakanlar Kurulu kararının 
onaylanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/96) 495,548,624 

— Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin 
yenileştirilmesi amaeıyle Millî Savunma 
Batkanlığma gelecek yıllara geçici yükle
melere girişme yetkisi verilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/659) 217,264,331,378 

— Yatılı bölge okullarında döner ser
maye kurulmasına dair kanım tasarısına 
dair (1/473) 77,117,215,260, 

274,319,331,370 

Tioafcet Komftsyona Raıpafru 

— XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesinin yürürlüğe konulmasına 
dair olan Bakanlar Kurulu kararının onay
lanması hakkında kanun tasarısına dair 
(l/96> 495,548,624 

Turtam ve Tanıtına Komisyonu 
Raporu 

— Gayri menkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifele
rine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rası «K» bendinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/365) 440 
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SAYIN ÜYELERLE ÎLCttLl İŞLER 

Sayfa 

— Afyon Milletvekili Şevki G-üler'e 
izin verilmesi (3/864) 5 

— Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz'a izin verilmesi (S/864) 6 

— Antalya Milletvekili Hasan Akçalı-
oğlu'na izin verilmesi (3/t561) 638 

— Artvin Milletvekili A. Naci Bu-
dak'a izin verilmesi (3/861) 638 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 
Kırımlıya izin verilmesi (3/864) 6 

— Bolu Milletvekili Nihat Bayramoğ-
lu'na izin verilmesi (3/864) 6 

— Çorum Milletvekili Y&küp Çağla-
yan'a izin verilmesi (3/864) 6 

— Erzurum Milletvekili Gıya&ettin 
Karaca'ya izin verilmesi (3/862) 693 

— istanbul Milletvekili İbrahim Abak'a 
izin verilmesi 638 

— İstanbul Milletvekili llhami Sancar'a 
izin verilmesi 638 

— İstanbul Milletvekili Osman Özer'e 
izin verilmesi 638 

~- İstanbul Milletvekili Tekin Erer'e 
izin verilmesi 638 

— tzmir Milletvekili Mustafa Akan'a 
izin verilmesi (3/864) 6 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'a 
izin verilmesi 638 

— İzmir Milletvekili Nihad Kürşad'a 
izin verilmesi (3/862) 693 

— Kars MffletvıeSriii Turguıt Arteç'a 
izîn vetriümesî 638 

— Kars Milletvekili Veyis Koçulu'ya 
izin verilmesi 638 

Sayfa 
— Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-

ler'e izin verilmesi (3/862) 693 
— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 

Avşargiî'e izin verilmesi 638 

— Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe' 
ye izin verilmesi (3/862) 693 

— Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça' 
ya izin verilmesi 638 

— Manisa Milletvekili Selçuk Gümüş-
pala'ya izin verilmesi (3/864) 6 

— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'e 
izin verilmesi (3/862) 693 

— M&raş M'îıİletvelriÛİ Mehmet özdal'a 
izin verilmesi (3/862) 693 

— Muğla Milletvekili Ali Doğerli'ye 
izin verilmesi (3/864) 6 

— Muş Milletvekili Kasım Emre'ye 
izin verilmesi (3/862) 693 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'e 
izin verilmesi (3/862) 693 

— Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'ye 
izin verilmesi (3/862) 693 

— Sivas Milletvekili Ahmet Durafcoğ-
lu'na izin verilmesi (3/862) 693 

— Sivas Milletvekili Kadri Eroğan'a 
izin verilmesi (3/862) 693 

— Trabzon Milletvekili Ahmet İhsan 
Birineioğlu'na izin verilmesi (3/864) 6 

— Tunceli Milletvekili Hüseyin Yeni-
pmar'a izin verilmesi (3/862) 693 

Ölüm 

— Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün. 
vefatı (3/863) 692 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

MHUÎ Eğitimi BaJcajnuıdan 
Sinop Milletvekili Hilmi îsgûzar'm, 

Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen 
ihtiyacına dair (6/228) 384 

B) ' YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından. 
İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'deki noter miktarına dair (7/1078) 
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— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
çok partili hayata girdiğimizden bugüne 
kadar çıkarılan ve değiştirilen siyasî par
ti ve seçim kanunlarına dair (7/1100) 269 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, 
Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur yş 
işçi sayısına dair (7/1098) (7/1099) 269 

— İzmir Milletvekili Kemal önder'in, 
İzmir - Yeşilyurt Belediye Başkanının sa
bıkalı olduğu haberinin doğru olup olma
dığına dair (7/1142) 385 

Başbakandaki 

— Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
Etimesgut, Kayseri, ve Eskişehir ııçak fab
rikalarına dair (7/989) 50 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
A. B. D. ile yapılan «Hibe Anlaşması» ge
reğince yasaklanan haşhaş ekimine dair 
(7/1005) 51 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Hindistan - Pakistan anlaşmazlığı ile ilgili 
beyanatlarına dair (7/1017) 55 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
işsizliğin önlenmesi için ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair (7/832) 47 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
memurların, Personel Kanunu uygulama
sından doğan 9 aylık birikmiş maaş fark
larının ne zaman ödeneceğine dair (7/1144) 385 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millileştirilen işletmelere dair (7/872) 49 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
ordudan uzaklaştırılan 68 subaya dair 
(7/1026) 63 

— İçel Milletvekili Çetin, Yılmaz'ın, 
Kore Savaşı zamanında hâlâ 200'e yakın 
Türk esirinin bulunduğu haberine dair 
(7/1141) 365 

— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, Başbakanın Associed Press mu
habirine verdiği iddia olunan demece dair 
(7/1029) 65 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
«Çoban Sülü» adlı kitabın bâzı resmî ban
kalar tarafından satınalınıp alınmadığına 
dair (7/1132) 385 

Sayfa 
— Sakarya Milletvekili Barbaros Tur

gut Boztepe'nin, döviz rezervimizin Tür
kiye dışındaki yabancı bankalara yatırıl
dığı iddiasına dair (7/1133) 385 

— Uşak Milletvekili Adil Turan'm, 
haşhaş ekiminin durumuna dair (7/1014) 53 

Bayratiır&k Batotacıdiaıı 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Antalya - Abdurrahnıan köyü yolunun as
faltlanmasına dair (7/1.134) 385 

—. İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığı

nız bünyesinde çalışan memur ve işçi mik
tarına dair (7/1128) 270 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bütçesine dair (7/1129) 270 . 

— İstanbul Milletvekili llhami San-
ear'm, Yalova ilçesine bağlı Esen ve Ko-
eadere köylerine iskele, barınak ve men
direk yapılması plân ve programlara alı
nıp alınmadığına dair (7/1038) 67 

— Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Darende - Ayvalı karayolunun ya
pımına dair (7/1022) 59 

Çalışma Bakanından 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
bugüne kadar yurt dışına gönderilen ve 
gitmek için sıra bekleyen kadın ve erkek 
işçi miktarına dair (7/1077) 4 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bütçesine dair (7/1130) , 270 

— İçel Milletvekili C'Jİâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de 
Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve 
işçi miktarına dair (7/1110) 269 

— içel Milletvekili Cslâl Kargılı'nın, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluşun
dan bugüne kadar sigortalı işçi miktarına 
dair (7/1111) 269 

Devlet Bakanındaflı 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar' 
m, Sinop ilinin bâzı ilçelerine imam 
kadrolarının ne zaman verileceğine dair 
(7/1136) 385 
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Dışişleri BaH&bmdEUn. 
— Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 

Yunanistan'da yaşayan Türklerin baskı 
altında bulunup bulunmadıklarına dair 
(7/1145) 385 

— İstanbul Milletvekili llhami Sancar' 
m, 7/3434 sayılı Kararnamenin, 1 - 4 de
rece memuriyetler hakkındaki hükmünün, 
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki memur
lara uygulanmaması nedenine dair (7/1143) 385 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar' 
m, Kıbrıs sorunu ile bu konuda Amerika 
Birleşik Devletlerinin oyalayıcı politika
sına dair (7/1146) 385 

Enerji ve Talbdî Kayw(klafr 
Balkanımdan 

— Çanakkale Milletvekili Itefet Sez-
gin'in, Biga barağının durumuna dair 
(7/1016) 54 

— İçel Milletvekili Cslâl Kargıh'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, 
Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve 
işçi sayısına dair (7/1090) 268 

—. Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak E. 1. K. Müessesesi 
Mensupları Yapı Kooperatifinin konut ya
pımında çıkarılan güçlüklere dair (7/1027) 63 

Gmçülk w Spctr BaJkE|ımdlaıı 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bünyesinde çalışan memur ve işçi mikta
rına dair (7/1107) 269 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığı
nız bütçesine dair (7/1106) 269 

CHimrHiflî ve TekM Babatemıclajn 

— İçel Milletvekili Celâl Kangıh'nm, 
kuruluşundan b«g*ü'ne kadar Bakanlığınız 
bütçesine dair (7/1096) 269 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
kurutuşundan bugüne kadar Türkiye'de, 
T>akanhğmrz bünyesinde çalışan memur ve 
işçi sayısına dair (7/10917) 2©9 

— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan' 
in, vergi, resim ve harçtan muaıf tutulan 
Devlet kuruluşlarına dair (7/1079) 173 

Sayfj 
İçişleri Bakaramdan 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga' 
mn, bir şahsın karakolda falakaya yatırıl
dığı iddiasına dair, (7/10T5) 4 

— İçel Milletvekili Cehil Kaııgılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından buıgüne kadar 
Türkiye'deki doğum ve ÖJüm miktarına 
idair (7/1Ö7B) 4 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
har'm, 12 Mart 1971 tarihinden önceki 
Hükümet zamanında, idarecilerin Hükü
mete karşı direnişe geçmeleri iddiasına 
dair (7/1005) ©1 

tornaır tve tetoân BaSkanmdsaın 
*— İçel MilletJvckili Celâl Kargıh'nın, 

kurulusundan bugüne kadar Türkiye'de 
Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve 
işçi sayışma dair (7/11101) 269 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
hütçesİne dair (7/1102) 269 

•— Istan'bul Milletvekili İlhamı! San-
car'm, Yalova ilçesine hağh Dereköy'ün 
(heyelan yüzünden başka hir yere nakli 
için yapılan çalışmalara dair (7/1036) 66 

Eöy işleri Bakaaıııııdaın 
— İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 

Cumhuriyetin ilânından hutgüne kadar 
Türkiye'de kurulan kooperatiflere dair 
'(7/1114) 269 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınım 
bünyesinde çalışan memur ve işçi mikfba-
,rma dair (7/ll[12) 2Ö9 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bütçesine dair (7j/liMİ3) 209 

— Istanlbul Milletvekili llhami Sancar' 
in, Yaleva ilçesine bağlı Esen ve Kocadere 
köylerine iskele, barınak ve mendirek ya
pılması plân ve programlara alınıp alın* 
•ma-clığma dair (7/1038) 07 

Mahiye iBaJkamndam 
— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 

Cumhuriyetin ilânından hugüne kadar ca
rı kamu harcamalarına dair (7/1087) 263 



- İ l 

Sayfa 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın, 

Cumlhurîyetm ilânından bugüne kadar dö
viz rezedelerimizin durumuna dair 
(7/U086) 268 

— İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 
Cuımhuriyetiıı ilânından bugün* katlar Ha
zine açığına dair (7/1006) 268 

—. İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Emekli Sandığının kuruluşundan bugüne 
kadar Türkiye'deki emekli insan sayısına 
dair (7/980) 50 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
memurların, Personel Kanunu uygulama
sından doğan 9 aylık birikmiş maaş fark-* 
lannm ne zaman ödeneceğine dair (7/11*4) 385 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz miktarına dair (7/107G) 4 

.— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan' 
m, vergi, 'harç ve resimden muaf tutulan 
Devle* dairelerine dair (7/1131) 384 

MiM t̂ MlacMsli Baiştenııpdlaaı 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

Cumhuriyettin ilânından bugüne kadar T, 
B. M. M. üyelerine dair (7/1084) 173 

MUî Eptlm B&karandara 
—. Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-

maz'ın, Nazilliye bağlı Bekirler köyüne 
tbir ilkokul binasının ne zaman yaptırıla
cağına dair (l/Km) m 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
'Cumlhuriyetin ilânından bugüne kadar üh 
kemisde açılan yabancı uyruklu okullara! 
dair (7/HBOr 270 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluğundan bugüne kadar Bakanlığınız 
(büfesine dair (7/10.21) 270 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nuı, 
kuruluşundan bugüne kadaT Tünldye'dıe 
Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve 
iğci ımâktarına dair (7AÜÜ9) 270 

— Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Millî Türk Musikisi Kon&ervatuvari 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair (7/0J024) 60 

Sayfa 
MiM 0awmnm IfiaflîHJnınldiun 

— Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
'bir tank fabrikasının bulunup bulunmadı
ğı ile Istanibul Orduevi inşaatının yanda 
kalmasının sebebine daair (7/1135) • 385 

— Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum ili Narma-n ilçesi föo-
yuntören köyünden bir şansın İstiklâl Ma
dalyası almak için yaptığı müracaata dair 
(7/1H39) 385 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'mn, Erzurum ilinden bir şaihsm İstik
lâl Madalyası almak için yaptığı müra
caata dair (7/1138) 385 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum ili Pasinler ilçesinden 
bir şadısın İstiklâl Madalyası almak için 
yaptığı müracaata dair (7/1140) 385 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumlhuriyetin ilânından bugüne kaklar Ha
va Kuvvetlerimizde vukubulan uçak ka
zalarına dair (7/1080) 173 

— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
Ibütçesine dair (7/1112©) 270 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de 
Bakanlığınız bünyesinde çalışan m-emur ve 
işçi miktarına dair (7/İ1V2&) 270 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar' 
m, Kıbrıs sorunu ile bu konuda Amerika 
Birleşik Devletlerinin oyalayıcı politika
sına dair (7/1146) 385 

Ormiaîtt İBialkaınınldaıı 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

Cumhuriyettin ilânından bugüne kadar (has
talıkların ve haşaratın ormanlarımıza ver
diği zarara dair (7/11118) 270 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumlhuriyetin ilânından bugüne kadar or
man içi köylüsüne ödeJien para .miktarı
na dair (7/1115) 269 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bünyesinde çalışan nveinur ve işçi miktarı
na dair (7/1017) 270 
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— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,' 
kurulurundan 'bugüne kadar Bakanlığınız 
Ibütçesine dair (l/mm) 270 

— îstanlbul Milletvekili İlhami Sancar' 
m, Yalova ilçesine bağlı Esen ve Üvezpı-
nar MJyleri ile Orman İdaresi arasında çı-
kan ihtilâflara dair (7/1036) 67 

JfejğüifcvteSioİJ^YatfdtaB^ 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

Cumttıuriyetin ilânından bugüne kadar it
hâl edilen ilâç hammaddesi ile ilâç mikta
rına dair (7/LÜ9I3) 268 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bulgüne kadar Türkiye'de 
Bakanlığınız 'bünyesinde çalışan memur ve 
işçi sayısına dair (7/İJ094) 268 

•— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kurulurundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bütçesine dair {t/1085) 2(69 

Samlayi tv« Teknoloji BatoamiMctem 
<— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, 
(Bakanlığımız bünyesinde çalışan memur ve 
işçi miktarın* dair (7/1091) 366 

— İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığıma 
foüfceesin* dair (7/109B) 266 

TBJrım CBakamiödlan 
— Balıkesir Milletvekili Mevlût Yıl-

maz'm, haşJıas ekimini yasaklayan Türk -
Amerikan anlaşmasına dair (7/10(21) 56 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar: 
hastaldî yüsünden ölen hayvan mifctannd 
dair (7/1105) . '2©9 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
üretilen; ve ilhracedİlen fındık miktarına 
dair (7/1327) 270 

— İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 
'kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınla 
'bünyesinde çalışan memur ve işçi mikta
rına dair (7/1104) 269 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kurulusundan bugüne kadar Bakanlığınız 
(büfesine dair (7/1103) 269 

Sayfa 
— Uşak Milletvekili Âdü Turan'ın, 

Türkiye'de topraksız, az tiopraklı, ortakçı 
veya toprak sahibi yanında gündelikçi 
olarak çalışan aile miktarına dair (7/1107) 385 

Ticaıret Bakammdlaın 
— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 

^Cumhuriyetin ilânından -bugüne kadar 
Türkiye'de kurulan kooperatiflere dair 
(7/1110) 369 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
üretilen ve ilhraeedilen fındık miktarına 
dair (7/1337) 270 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
'bütçesine dair (7/1125) 270 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de' 
Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve 
işçi miktarına dair (7/M26) 270 

>-— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
'Türkiye'deki bankalara ve mevduatlarına 
dair (7/1124) 270 

TtiiriHm fme Taniitana Bakamımdan 
— Aydın Milletvekili K. Ziya öztJürk' 

ün, Muğla'da yapılması kararlaştırılan 
ıhava alanının Aydın'da yapılmasının, da^ 
ha yararlı olup olmayacağına dair (7/1Ö4J6) B8 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşunlclan bulgüne kadar Bakanlığınız 
bütçesine dair (7/1108) 209 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de! 
(bakanlığımız -bünyesinde çalışan memur ve 
işçi sayısına dair (7/1109) - 2$9 

tJlaştattım Bakaaundaoı 
— Aydm Milletvekili K. Ziyaa öz*ürk' 

ün, Muğla'da yapılması kararlaştiTilan ha
va alanının AydınVla yapılmasının daha 
yararlı olup olmayacağına dair (7/1046) 68 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından "bugüne kadar de
nizlerimizde vukulbulan kazalara dair 
(7/1061) 173 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
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Türkiye'deki ruhsatlı radyo miktarına 
dalı (7/1072) 4 

—• içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından 'bugüne kadar 
Türkiye 'deki telefon • aîbonman mölktarma 
dair <7/107a> 4 

— İçel MilleıtJV'ekîli Celâl Kargılı'nın, 
Cundhurryıetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye Me vukulbulan tren kazalarına 
dair (7/10812) 173 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından buıgüne kadar1 

Türkiyelde vukutbulan uçak kazalarına 
dair (7/1093) 173 

— tçel Miltetfvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
(bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarı
na dair (7/1088) 268 

—. İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
•bütçesine dair (7/1089) • ' - 268 

— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Harva Yolları ile yolculuk yapan par-
lânı«nterterimize dair (7/1074) 4 

—. Istanlbul Milletvekili Tekin Erer'İn, 
istanbul'da BüyüMlere'de, 1954 yılından 
•bugüne kadar kimlere tercihli ve tercihsia 
telefon verildiğine dair (7/1070) 4 

Taöanilar 
— AH Sipaflıioğlu 1999 doğumlu İzmir 

Cedid mahallesi nüfusunda kayıtlı Muşta* 
fa Kapamcıoğlu hakkında özel af kanunu1 

tasarısı (1/677) 4&6 
— 6 .. 12 . 1971 tarih ve 1497 saydı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alı
nacak tedbirlerle ilgili yetki kanunu ta
sarısı (1/Sm) 657 

—. Anayasa Mahkemesine yasama mee-
âislerind'en seçilecek asıl ve .yedek, üyelik
ler için adaylığa başvurma, seçim esas v« 
usulü hakkında kanun tasarısı (1/Ştött) 366 

— Askeri Yargıtay hakkında kanun 
tasarısı (1/613) 419 

•— Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü 
Protokolün onaylanmasına dair 29 . S. 19Öİ 
tarihli ve 358 sayılı Kanuna ek kamın ta
sarısı d/8©) wmm&w&ıw 

Sayfa 
— Baymdırlık Bakanlığı kuruluş ve 

görevleri^ kanunu tasarısı (1/023) 411,4317,1480, 
496,542,357,612 

— Çocuklara karşı nafaka yükümlü
lüğü konusundaki kararların tanınması vd 
tenfizine ilişkin Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı 01/233) 4&3,496,54aSS7,fö0 

— Danıştay Kanununun bâzı madde-
lerinin değiştirilmesine ve 'bu kanuna ibâ-
'zı maddeler eklenımesdne dair kamun ta
samı 01/633) «73 

— Dernekler kanunu tasarısı (1/606) 
$3,121,2f35,275f34!6,386,430, 
436,4^S6,49J5,54Ö,£&7,808 

-T- Dinar kazası İncesu köyü T9 hane
de kayıtlı SalÜh ve Zülbeyde'den olma 1-933 
doğumlu İbrahim Araaoy (Türkmen'oğlu) 
hakkında özel af kanunu tasarısı (1/676) 43<6 

— Eşyaların geçici kaibulü için A. T. A. 
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine 
katılmamızın uylgun bulunduğuna dair 
kattan tasamı (1/112) 437,4!9ö,544$57,ftl6 

— Filmlerin çekimi ve kontrolü esas
larına aykırı hareketlerin cezalandırılma
sı hakkında kanun tasarısı (1/674) 270 

— Gayrimenkul Eski Eserler ve Anut
lar Yüksek Kurulu teşkilime ve vazifele
rine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sa
yılı Kanunun 2 nei maddesinin birinci 
fıkrası «K> bendinde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı (1/365) 440 

— îstaribul Kalıköy nüfusuna kayıtlı 
ADımetoğlu, 1927 yılında Malatya'da* İs
metten doğma Ooşkun CoşkunerUn ceza
sının affına dair kanun tasarısı (1/079) 5S7 

<— Mahraıutoğlu 1048 doğumlu Bor nü
fusuna kayıtlı Hikmet Mete hakkında 
özel af kanonu tasarısı (1/675) 270 

— Malî Denge vergisi kanunu tasa
rısı (1/585) 386 

— M<&owjtağlu ElifUen doğma B 3 3 
doğumlu, Bkjğazlıyan kazası Deveci Pınar* 
fköyü nüfusuna kayıtlı Albdülkadir Şener1 

hakkında özel af kanun tasarısı (1/673) 211 
— 16 . 12 . 1934 tarih ve 261)5 sayılı 

Askerî hastaneler ile hastane gibi kulla
nılacak revirlerde hastaların 'beslenme v« 
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Sayfa 
'bakımları hakkımdaki Kanunun 2 nci mad
desinin birinci fıkrasına (E) bendi eklen
mesine dair kamın tasarısı (1/660) T4 

— 13 . 7 . 1Ö85 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
(1/692) 694 

— XXXVII sayılı Türkiye Cumhuri
yeti listesi en ziyade müsaadeye mazlhar 
millet tarifesinin yürürlüğe konmasma 
dair olan Bakanlar Kurulu kararının onay
lanması hakkında kanun tasarısı 1/96) 439, 

495,648,668,624 
•— RnflısatsTz Tabanca tagıyıp, 6196 sa

yılı kanuna aykırı hareiket etmekten 10 ay 
(hapis ve 416.60 TL. para cezasına hüküm
lü Bekir oğlu 1941 doğumlu Ayşe'den ol-
maı Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda 
kayıtlı Osman Yüksel hakkında Özel af 
Ikanunu tasarısı (1/969) 3S6 

—> Seyahat Acentalaı*i ve Seyahat 
Acentaları Birliği kanunu tasarısı (1/604) 

1672,709 
— Sosyal Hizmetler Kurumu kanun 

•tasarısı (1/993, 2/604, 2/44) 214 
—- Toprak ve Tarım reformu arited-

Urlev kanunu tasarısı (1/609) 672 
>— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ila 

Halanda Kırallık HüMmeti arasında Ha
va ulaştırması Anlaşmasının onaylanma-

— Afyon Karattıisar Milletvekili Ha
san Diaçer ve 111 arkadaşının, Haşhaş 
kanunu teklifi (2/708) «88 

— Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'mın, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa geçici maddeler eklen-
-meşine dair kanun teklifi (2/700) 3126 

— Ankara Milletvekili Suna Tura-1 ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, basın 
suçlarının aiffına dair kanun teklifi (2/697) 214 

<— Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
ıSinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, Emek
li sandıklan ile, maluliyet, ihtiyarlık ve 
Ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmet
lerin birl-eştirilmeBî hafckmda 28 . 1 . 1970 

Sayfa 
sının uygun bulunduğu ha'kikında kanuni 
tasarısı (1/676) 557 

— Türk Sİlâlhh Kwvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin 
yenileştirilmesi araa-eıyle Millî Savunma 
(Bakanlığına ıgelecek yıllara geçici yükle-
ımelere girişme yetkisi verilmesi hakkında. 
kanun tasarısı (1/950) • 217,264,274,333, 

91311,378 
— Yatılı bölge okullarında döner ser

maye kurulmasına dair kanun tasarısı 
(1/473) fH6!

l72)77,117^74,aOT,2llö, 
260,274,319^1^70 

•— 29 . 7 . 1970 tarîh ve WLQ> sayılı 
Emlâk Verigtsi Kanununun bası maddele
rinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı 'hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/546) 387,4416,496,671, 

639,708 , 
— 24 . 5 . 1967 tarilhli ve 868 sayılı Ka

nunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulu
nan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun adı ile 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/589) 557,088^94 

— 171 sayılı Tioplantı ve gösteri yürü
yüşü hürriyetti haıkkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
(il/1520) 436 

tarih ve 1214 sayılı Kamınla değişik 
6 . 1 .1961 tarifli ve 228 sayılı Kanuna geçi
ci bir madde eklenmesi hakkında kanuni 
teklifi (2/694) 21i 

— Bolu Milletvekili Aflımet Çakmak vet 
Giresun Milletvekili Hidayet İpek'in, in
hisar beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lullerine 've şehit yetimlerine taîhsis ve 
tevziine dair Kanuna ek kanun teklif
leri (4/295) 694 

•— Bursa Milletvekili Barlas KKintay' 
m, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
61 nci maddesine bir fıkra eklenmesine' 
dair kanun teklifi (2/6912) 178 

TEKLİFLER 
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Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 

Üyesi Salilh Tanyeri ve 74 arkadaşının, 
0831 sayılı Orman Kanununun bâzı mad? 
delerinin değiştirilmesine ve bir ek madde 
île 'bir geçici madde ilâvesine, 3237, 5432, 
6969, 733^ ve 756 sayılı kanunlarla konu 
gelirlerin kaynak olacağı orman köyleri
nin kaVkmdırılma fonu teşkili ile orman 
köyleri kalkındırma kooperatifleri kurul-
•ması 'hakkında kanun teklifi (2/515) 4316 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 3 arkadaşının, Cumhuri
yetin ilânının 50 nci yıldönümünü kutlama 
sırasında Kars ilinde Cumhuriyet Üniver
sitesi kurulması hakkında kanun teklifi 
('2/0913) 178 

:— Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Nazım îneîbeyli'nin, Genel Sağlık Sigortası 
kuruluş ve görevleri hakkında kanun tek
im (e/705) 436 

— Cumhuriyet Senatosu Uşak Üyesi 
Mehmet Faik Atayurt ile Uşak Milletve
kili Mehmet Fahri Uğrasızoğlufaun, Mani
sa iline bağlı Selendi ilçesinin Uşak ili
ne hağlananasına dair kanun teklifi 
'(S/6816) 211 

•+- Corum Milletvekili Abdurraihman 
Güler ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi tç-
*üzük teklifi (2/706) 567 

— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 20 arkadaşının, Tanm ataşe veya 
nıüşaıvirliği kurulması hakkında kanun 
teklifi (2/707) 557 

— Es&îşehir milletvekilleri §evıket As-
huaoğlu ile İsmet Amgı'nın, Yüksek öğre
tim kuruluşlarında görevli öğretim üye
lerinin ve öğretira yardımcılarının asker
lik eğitimi dışında askerlik görevlerini 
•öğretim kuruluşlarında yapmaları hakkın
da kanun teklifi (3/704) 

— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
İ5434 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Emek-
li Sandığı Kanununun 3*9 ve 40 ncı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tek-
lifİ (2/091) 178 

— İçel Milletvekili Celâl Kangılı'mn, 
22 . 1 . 1962 tarihli ve 1 numaralı T. B. 
M. M.. üyelerinin ödenek ve yollukları 

Sayfa 
hakkında Kanuna 1 madde 
dair kanun teklifi (2/701) 

eklenmesine1 

306 

— IstarJbul Mill'ettveki'li Mustafa Fevzi 
Güngör'ün 5 . 12 . 1960 tarih ve 151 sayılı 
Kanunun ek ikinci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/703) 386 

— tstartbul Milletvekili Orhan Cemal 
Farsoy ve 74 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 
tarifti ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin kaldırılması, değiş
tirilmesi ve bâzı hükümler eklenmesi' ile 
Beden Terlbiyesi Genel Müdürlüğünce tes-> 
çili spor kulüpleri adına tahakkuk ettiril
miş, bulunan vergi ve cezalarm terkini 
hakkında kanun teklifi (2/699) 270 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve 9 arkadaşının, Bina kiraları hakkında 
kanun teklifi (2/369) 436 

— Kocaeli Milletvekili Vehbi Eniğiz ile1 

Tralbzon Milletvekili Necati Çakıroğlu' 
nun bâzı vergi cezalarının affı hakkında 
kanun teklifi (2/098) 214 

— Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, 14162 sayılı Harfo Okulları Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/654) 74 

'— Samsun Milletvekili tlyas Kılıç, ve 
2 arkadaşının, 26 . 1 . 1967 tarihli ve 827 -
numaralı Rılhtım Resmi Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kamın teklifi 
K^69!5) 211 

=— Sosyal Hizmetler Kurumu kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kasta
monu Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 4 ar-* 
kadaşnim, Sosyal Hizmetler Kurumu ku
ruluş kanun teklifi ve Cumhuriyet Sena
tosu Korttenjan Üyesi Raıgıp Üner*in, 6978 ' 
sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar hak
kında Kanunun 8 nci maddesinde deği
şiklik yapılmasına darr kanun teklifi 
(1/663, 2/604, 2/44) 214 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener' 
in, Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyer'i ve 74 arkadaşı ile .'birlikte 
verdikleri 6831 sayılı Onman Kanununun 
hâzı maddelerinin tadiline dair kanun tek
lifi (2/515, 4/290) . • 186 



Sayfa 
— Trabaon Milletvekili Ahmet Şener 

ve 5 arkadaşının, Konya Milletvekili Ba
ha Müderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu Mil-
letvıekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, 
Türkiye Kızılay Demeği, Türk Hava Ku> 

ÜrtUm 
— Ağn Milletvekili Nevzat Güngör' 

ün vefat ettiğine dair (3/863) 692 

ÖTOm ÜeBatfi 
— Kurniiluca'nın Samkavak köyü hane1 

188, cilt 3/A, sayfa 27 de nüfus siciline 
kayıtlı Ali Rızaoğlu Teslime'den doğma 
1 . 7 . 1947 doğumlu Mehmet Özean'ın 
'ölüm cezasına çarp/tırılması hakkında 

Yasama Ddkumutımdığı 
— Kırklareli Milletvekili Hasan Kor

kulun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair (3/850) 178 

:— Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı' 
mu, yasama dokunulmazlığınnı kaldırıl
ması hakkında (6/856) 326 

<Jwmhııı<bfa§fea!iı!liı̂ ı T«flfiemcle(rlil 
— Qırak, kalfa ve ustalık kanunu ve 

Cumflıurbaşkanmm geri gönderme tezke
resi (2/702) - 386 

— Külttür İşlerinin Millî Eğitim Ba
kanlığından alınarak hu işleri yürüteni 
müsteşarlığı ile huna dafo.il dairelerin 
Başbakanlığa bağlanmasına dair (3/804) 184 

— T. B. M. M, tarafından kalbul olunari 
1091 sayılı Kanunun, Anayasa'nın 98 neni 
maddesi gereğinee hir daîha g'örüş.ütmıe-
sine dair (12/7012, 3/8197) 346 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Çalışma Bakanı Ali Rıza Uızuner'e, Sağlık]' 
•ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir' 
în, vekillik edeceğine dair (3/8©) 183" 

— Vazife ile yurt dışına gidecek ölen 
Devlet Bakanı İsmail Arar'a, Bayındır
lık Bakanı Mukadder özteJdn'in vekillik 
•etmesinin uygun gömülmüş olduğuna dair 

Sayfa 
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden, bütün hare ve 
resijmilerdîen muaf tutulmasına dair ka-> 
nun teklifleri (2/959, 2/890, 2/563, 2/965)' 

110,77,215,262,274,321,38(1,374 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakam Rııfkı Danışman'a, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Doğan Ki
taplı 'mn, * vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair (3/858) 9*6 

— Vazife ile yurt dışına giden Sanayi 
•ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'*, Ulaş
tırma Bakanı Rıtfkı Danışman'ın vekillik 
edeceğine dair (3/853) 184 

Ç. Semaltoau Bagfcatnlhğı Teefoereteırt 
— ComOıuriyet Senaltosu Sivas Üyesi 

Adil Akay ve 6 arkadaşının,. 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1 . 3 . 1971 
ıgünlü ve 1377 sayılı Kanunla eklemen ge
çici 1 nci maddenin (a) 'bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifine' 
dair (2/631) 7 

— Maraş Milletvekili M. Zetoeriya Kür- ' 
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öz-
tiürk^ün, Maraş ilinin adının Kahraman 
Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri hakkında (2/İ62, 2/MB) 7 

— 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı 
ile 'bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 'bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına ve yeni .geçi
ci maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ile îstaribul Milletvekili tsmaül Hakkı 
Tckinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 31 ve 53 ucu maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
•hakkında (1/589, 3/617. 2/618) 688,694 

Çalışma KorauTaiyoıau Baştaflığı Iteutoecıeiterİ 
—. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 23, 68, 71 ve 100 neü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki (2/680) kanun 

TEZKERELER 
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Sayfa 
teklifinin (4.1) No. lu G^çiei Ec-misyona 
havalesine dair (3/845) 6 

i— Bursa Milletvekili Barlas Küntay' 
in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 61 nci maddesine bir fıkra efelenme
si hakkında kanun teklifinin, Geçici Eo-
mâsyona havale ledilmesine dair (2/692, 
3/859) >346 

ıGa^oi Kanmayan Ba^aanlıığı teaKerÖlieri 
— Halen 55 numaralı Gteciei Komns-

y«onda hulunan Konya Milletvekili Bahrî 

Sayfa 
Dağdag'm, Tarım ve Toprak Reformu ka
nun teklifinin 81 numaralı Geçici Kiomis-
yonna havalesine dair, (3/851, 2/569) 185 

MÜUeft meclisi Ba^kajnlığı tedsietfefcirî 

— Sayın üyelerden 'bâzılarına dahi ve
rilmesine dair (3/846) - 5 

(3/861) 638 
(3/862) 693 

(KEÇEN TUTANAK ÖZETLEîtl 

1 . 6 . 1972 tarihli 96 ncı Birleşime art 
tutanak özeti 3 

2 . 6 . 1972 tarihli 97 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 74 

5 . 6 . 1972 tarihli 98 nen Birleşime ait 
tutanak özeti 120 

6 . 6 . 1972 tarihli 99 nou Birleşime ait 
tutanak özeti 173 

7 . 6 . 1972 tarihli 100 ncü Birleşime ait 
tutanak özeti 210 

- 8 . 6 . 1972'tarihli 101 n*i Birleşime ait 
tutanak özeti 214 

9 . 6 . 1972 tarihli 102 nci Birleşime ait 
tutanak özeti 268 

12 . 6 . 1972 tarihli 103 ncü .Birleşime 
ait tutanak özeti 326 

13 . 6 . 1072 tarihin 
ait tutanak özeti 

14 . 6 . 1972 tarihli 
ait tutanak özeti 

15 . 6 . 1972 tarihli 
ait tutanak özeti 

16 , 6 . 1972 tarihli 
ait tutanak özeti 

19 . 6 . İ972 tarihli 
ait tutanak özeti 

20 . 6 . 1972 tarihli 
ait tutanak özeti 

21 . 6 . 1972 tarihin 
ait tutanak özeti 

22 . 6 . 1972 tarihli 
ait tutanak özeti 

104 ncü Birle§âımo 

105 nci Birle§ime 

106 ncı Birleşime 

107 ncd Birleşime 

108 nci Birleşime 

109 ncü Birleşime 

1110 ncu Birleşime 

111 ncj Birlerime 

351 

384 

434 

4316 

494 

556 

634 

688 

YOKLAMALAR 

Sayfa 
4,75,121,173,212,215,271,327,331,386,434,437, 

495£57,'635,689, 



Söz alanlar 

SoyanSknr İA3f*(bertük tsarasıro, gör* 

A 
Sayfa 

Müisegriaı AlbfoaJs (TdkaJt) - Türk Silâh
lı Kuvveti erinin yeniden teşkilâtlanma
sı, silâh araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amaeiyle Millî Savunma Bakanlığı
na gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişme yetkisi verilmesi hakkında ka
nun taasrısı münasdbetiyle 229 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kamına 
'bâzı hükümler eklenmesi hakkında kamın 
tasarısı münasebetiyle 536 

İSbm Acıkabil (DenİzE) - Hmbulbat 
fiyatları ile ilgili gündem, dışı demeıei. 337 

Mdhmet Zettri, Adıty-âımaaı (Adijyaiııaiaai) -
Hıibulbat fiyatları ile itgilü gündem dışı de
medi • Mİ 

KeHan Mümtaız Alklgılk (Bitlis) - Der
nekler kanunu tasarısı münasebetiyle 123, 

248 

— Tralbzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 5 arkadaşının, Konya Milletvekili Ba
ha Müderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu Mil
letvekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, 
Türkiye Kızılay Demeği, Türk Hava Ku-
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden, bütün harç ve 
resitallerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri münasebetiyle 9,3,101,111 

Enıver Aktava (Sftnaıs) - 29 . 7 . 1970 
•tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması, de1-
ğiştârilmesi ve bu kamına bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanutn tasamı müna
sebetiyle 504,513,598 

Sayfa 
İsmail Hakkı Alaca (Kars) - Der

nekler kanunu tasarısı münasebetiyle 3̂07, 
1317 

— Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentalan Birliği kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 719 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 6 arkadaşının, Konya Milletvekili Ba-
flıa Müderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu Mil
letvekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, 
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden, bütün harç ve 
resitallerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri münasebetiyle 48 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve -bu kanuna 
»bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 473 

Fetuni Alpaslîun (Adalet Batanı) (C. 
Senatom Artvin Üyesi) - 24 . 5 . 1967 
tariMi ve 868 sayılı Kanunla bâzı madde
leri değiştirilmiş Ibuluman 2i2 . 4 . 1962 ta
rihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun adı ite foâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kal
dırılmasına ve yeni geeioi maddeler ek
lenmesine dair kamın tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili İsmail Halkkı Tekinel'in 45 
sayı'Iı Yüksek Hâkdmler Kurulu Kanuım<-
nun 31 ve 53 ncü maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifleri münase
betiyle 699 

Cengiz Altuğ (Turtan Gebıtel MMü-
rü) - Seyaihat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 6Sl,682,'6iS5,TaiJ725 
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Sayfa 
Salih Zeki Altunfoag (Balıkesir) • Buğ

day taban fiyatları konusunda gündem 
dışı demeci .566 

— Trabaon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 5 arkadaşının, Konya Milletvekili Ba1-
ba Müderrisoğlu ve arkadagı ile Ordu Mil-
letıvekili Cengiz Eıkinci ve 6 arkadaşının, 
TürMye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku
rumu. ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden, bütün harç ve 
resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri münasebetiyle 83 

Sami Aralan (Denisdİ) - 29 . 7 . 1970 
tarib ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldınlıması, de?-
ğiştİrilmesi ve bu kanuna bâzı bükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı müna-
sebetöyLe 572 

Metımet Ajrslaniürk (Tralbtzon) - .Gayri
menkul E^ki Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanır-
nwı 2 nei maddesinin birinci fiflsrası 
«K» .bendinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 441 

Burhanefttin, Asutay (îzmir) • Seyahat 
Aeentaları ve Seyahat Aeentaları Birliği 
kanunu tasarısı münasebetiyle 717,728 

— Traibgon MülletveMli Ahmet Şener 
ve 5 arkadaşının, Konya Milletvekili Ba
ba Müderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu Mil
letvekili Cenıgfe Eikinci ve 6 arkadaşının, 
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden, bütün harç ve 

Kemal Ba^cıoğlu (Çaınalkkailie) • Bul
garistan'daki Türklerin mânız kaldığı 
baskı ve tazyikler konusunda gündem 
dışı demeci 561 

Vteüi Balkırlı (MaraSsa,) - Buğday fiyat
ları hakkında gündem dışı demeci. 342 

HiisaarteMittı Başer (KOTŞefoiır) - Der
nekler kanunu tasarısı münasebetiyle 133, 

1188^45,279,307 

Sayfa 
resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri münasebetiyle 79,109 

Miehmielt Atagüm (Kürkaartedi) -Der
nekler kanunu tasarısı ve Anayasa, içiş
leri ve Adalet komisyonlarından seçilen 
5'er üyeden kurulu 70 Numaralı Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 244, 

278,358 
IhSsaiı Ataöv (Antalya) - Antalya'da 

anarşik hareketler karşısında idarenin 
tutumu v« Hükümet Programındaki taah
hütlerine dair gündem dışı demeci , 174 

— içişleri Bakanı Ferit Kubat'ın, An
talya Milletvekili İhsan Ataöv, İstanbul 
Milletvekili Kâzım Özeke ve Ankara Mil
letvekili Suna Tural'm 7 . 6 . 1972 tarih-
İi 99 ncu Birleşimde yaptıkları gündem 
dışı demeçlerine cevabı münasebetiyle 273 

Tufan Boğam Avşaırgffil (Kayaari) - Se
yahat Aeentaları ve Seyahat Aeentaları 
Birliği kanunu tasarısı münasebetiyle 722 

— Yatılı bölge okullarında döner ser
maye kurulmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 18 

Esait Kaman Aybar {'Mardâı) - 29.7.1970 
'tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vengi&i Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması, de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun, tasarısı müna
sebetiyle 454 

SaMh Ajyjgüin (Annajayıa,) - 29 . 7 . 1970 
tarih ve 13119 sayılı Emlâk Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması, dc1-
ğişfririlmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 493,466,5(18,531,600 

ı— Seyahat Aeentaları ve SeyaÜıat 
Aeentaları Birliği kanunu tasarısı müna
sebetiyle 714,719y673 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 101,!392,462, 

535,053 

B 
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Sayfa 
BMûft Bta^Uükeu (Dallar! BaUaum) -

Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Bulgaristan'daki Türklerin mâ
ruz fealdığı ıbaskı ve tazyizler kfonUfsauı-
da gündem dışı demecine cevaba. 562 

Sadi Bimajy (Bilecik) - Bilecik'te vu-
k-übulan sel afetiyle ilgili gündem dışı 
de'me«eı. '335 

— Seyahat Aeentaları ve Seyahat 
AcentaJarı Birliği kanunu tasarısı müma-
sdbetiyle 712,723 

tsmail Halkta Birfer (Tokat) - Der
nekler kanunu taısarısı raünaseheTJiyle İ30, 

1IS7,201!239 
— Tokat ilinin Niksar ilçesinde (bir

kaç gün önee gıkan yancın olayı île ilgili 
.gündem dışı demeci 5-

Sayfa 
AMmet BuMıapslı (Muğla) . Ankara . 

Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüızar'm, 1005 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifleri münasebetiyle 274 

— Dernekler kanunu tasarısı müna
sebetiyle . 190,341,287,208,306 

— Muğla ili dahilinde metruk ibuiu-
naaa karayolları hakkında gündem dışı 
demeci. 332 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun foâzı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve hu kanuna 
bâzı hükümler -eklenmesi hakkında kanun • 
tasarısı münasebetiyle 228,406, 

. 408,330,581,670 

Rassm GkMi (Eraurmm) - Dernekler kanunu tasarısı münasebetiyle 128,153, 
289,1295 

Hulusi Çalar (tamir) - Türün eldim sa
haları ile ilgili gündem dı$ı dîemeei 

üfuatöaifa Kemal ÇiH&fiia (Gtoesıun) • Fın
dık üreticisinin durumuna dair gündem 
dışı demeci 

Şinasi ÇoMfloğlu (GasuUDltep) - Der
nekler kanunu tasarısı münasebetiyle 

333 

563 

190, 
292 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 5 arkadaşının, Konya Milletvekili Bâ -
ha Mîüderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu Mil
letvekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşımın, 
Türkiye Kızılay Demeği, Tüıîk Hava Ku
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden, bütün harç ve 
resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri münasenetiyle 92 

Münir Dalda! (tamir) - Yatılı bölge 
'okullarında döner sermayie kurulmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 

Eşref Detrimgay (îaıbaııibıull) - Cumhuri-
yet Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay ve 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa, 1 . 3 . 1971 günlü ve 
1377 sayılı Kanunla etlenen geçici 1 nei 
maddenin (a) bendinde değo^klik ya-

34 

pılmas» hakkında kanun teklifi mrünase-
*betiyle 9 

Efcrettn Dükmlem (Trahom) • 29.7.1970 
tarih ve 1319 sayıilı Emlâk Vergiöi Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması, de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ' 
eklenmesi hakkında kanun tasarını müna
sebetiyle 461,470,666 
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E 
Sayfa 

AS MaJffli Endıem (tsmilr) - Demekler 
kanunu tasarısı münasebetiyle 140,350 

—. 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun ıbâzı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve 'bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 654 

Nutfi'Er'ci'ğiaıl (îstanlbul) - Trabzon. Mil
letvekili Atom'et Şener ve 5 arkadaşının, 
Konya Milletvekili BaHıa Müderrdsoğlu ve 
arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay 
Derneği, Türk Hava Kuruımu ve Türkiye 
Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı vergi
lerden,- ıbütün harç ve resimlerden muaf 
tutulmasına dair kanun teikMleıi müna
sebetiyle 13 

Hhan, Ersoy (Kiitaihîya) - G-ayrimen-
fcU'I Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Ku-

Oröıaaı Getaaal Ferjaoy (tst&nfoul) - Der
nekler kanunu tasansı (münasebetiyle 158, 

243,280,298,297^17,348,860 
— Trabaon Milletvekili Ahmet Şener 

ve 6 arkadaşının, Klonya Milletvekili Ba
ba Müderrisoğtu ve arkadaşı ile Ordu Mil-

Naci Öaöiroğlu (Er,mruım) - Dernek
ler kanunu tasansı münasebetiyle 302 

— Yatılı bölge okullarımda döner ser
maye kurulmasına dair kamın tasarısı 
Münasebetiyle 28 

Hasam AH G-üloan (Antalya) - Antalya 
merkez ilçesine bağlı iki köyde -kooperatif 
adına alınmış bir arazinin dağıtımı ile 
ilgili gündem dışı demeci. 340 

— Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği 'kanunu tasarısı müna1-
Oefbetiyle 731 

— 29 . 7 . 1970 tarîh ve 1019 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 

Sayfa 
ruhi teşkiline v.e vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «?K» ben
dinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle 441 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 409,453 

Wbm& Eraıoy (Knitafoyia) - iSeyahat " 
Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği 
kanunu tasarısı münasebetiyle 681,685 

—- 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun Mzı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 483,661,670 

letvekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, 
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku-
ramıı ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden, bütün harç ve 
resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri münasebetiyle 1Ö6 

kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 525 

— 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 . 1962 taıihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı 
ile bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçi
ci maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ile istanbul Milletvekili ismail Hakkı 
Tekinel'in, 46 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 31 ve 53 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
münasebetiyle 702 

G 
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Sayfa 
AlbdraaraJhtajam Güler (Çbnum) -

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Yengisi Kanununun [bâzı mıaâdeleraıniıı! 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanu
na ibâzı hükümler eklenmesi hakkında 

Bamdi Kamamcıioğlu (Afyon Kajrahi-
ısanr) - Haşhaş ekiminin yasaklanması ne
deniyle karşılaşılan ekonomik »oranla
ra dair -gündem dışı demeci . .179 

— Yatılı bölge okullarında döner ser
maye kurulmasına dair kanun tasarısı! 
ımünaselbetayle 27 

Ahmöt Sakıp Hi^erümes (AnScama) -
Dernekler kanunu tasarısı münaselbe'tiyle 162, 

167,191,2135,244,250, 
077,312,305 

Mustafa Kuibilay tmetr (Koı^ya) - As
kerî Yargııtay hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 419 

— 24 . 5 . 1967 tarMİ ve 868 sayılı 
Kanunla ibâzı maddeleri değiştirilmiş, bu
lunan 22 . 4 . 1362 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler KuruLu Kanunumun adı 
ile bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerinim kaldımlmasma ve yeni geçi
ci maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ile istanbul Milletvekili ismail Hakkı 
Tekinel'in, 4İ5 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 3il ve 53 ncü maddeleri
nin değ^tirilmesine dair kanun teklifleri 
münasebelayle 704 

Külmi îşgüaar (Sinop) - Dernekler ka
nunu tasarısı münasebetiyle 105,256, 

296,316,301,307,361 
,— Sinop iMnin ihtiyaçları hakkında 

gündem dışı. demeci 178 
— Traibzon Milletvekili Ahmet Şener 

ve 5 arkadaşının, Konya Milletvekili Ba1-
iha Müderrisoğlü ve arkadaşı İle Ordu Mil
letvekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, 
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku-

Sayfa 
kanun taasnsı münasebetiyle 402,479, 

4S6,501,&19,571,589y601,645,e58,669 
Ahm'et Gürler (Zmagıulldiaib) - Zongul

dak ilinde ihalesi yapılan yollar konu
sunda gündem dışı demeci 565 

— Trabzon Milletvekili Alımet Şener 
ve 5 arkadaşının, Khııya Milletvekili Ba1-
ha Müderrisoğlü ve arkadaşı ile Ordu Mil
letvekili Cengiz Ekinci ve 6 'arkadaşının, 
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden, bütün harç ve 
resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri münasebetiyle 105,110 

—• Yatılı bölge okullarında döner ser
maye kurulmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 45 

rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden, bütün harç ve 
resimlerden muaf tutulmasına dair kanuni 
teklifleri münasebetiyle 87,91 . 

— Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçleri
nin yenileştirilmesi amaeiyle Maili Sa<-
vun-ma Bakanlığına gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişime yetkisi veril
mesi halkkında kanun tasarısı ınünasefbe-
tiyle 223 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
'bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 398,411, 

484,512,932,599,601 
— 24 . 5 . 1967 tariiMi ve 868 sayılı 

Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı 
ile bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına ve yeni 'geçi
ci maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ile tstanibul Milletvekili İsmail Hakkı 

H 
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Sıayfa 

Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek Hakimler Ku
rulu Kanununun 31 ve 53 noü maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
münasebetiyle - 696,7106 

Mehmet tamen {'Millî Savunma Balka
nı) OBjaûmt^a^kajamc& S. Ü.) - Türk Si-

Ekimu Kamgıaî (Sivas) - Yatılı böl#e 
okullarında döner sermaye kurulmasına 
dair kanun tasarısı münaselbetiyle 21 

Mustafa Kalptan (Sinlop) - •24.5;1'967 
tarihli ve 868 sayılı Kanunla bâzı mad
deleri değiştirilmiş bulunan 22 . i . 1962 
tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun a-dı ile nâzı maddelerinin 
•değiş tiril mesin'e, bâzı maddelerinin kal
dırılmasına ve yeni geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile istanbul 
MHlletveikili îsmail Hakkı Tekmel'in 45 
sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun Sİ ve 53 neü maddelerinin değiştiril-
mesin'e dair kanım teklifleri mün'ascbe-
tiyle 69*8 

A h m e t Karaalslain ((Malatya) - 29,7.1970 
t a r i h ve 1319 saynlı E m l â k Vergisi Kanu
n u n u n bâzı maddeler in in kaldmliması , de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı müna-
nasebetiyfe 406,413,479,595,665 

öoğtoun Karasg*öaoğl-u (tzmftr) 
29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vengfai Kanununun nâzı maddelerinin 
kaldınlması, değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı hüküm-ler •eklenmesi hakkımda 
kanun tasansı münasebetiyle 511 

Mejhmet Kazova (Tokat) - Tükat ila 
Niksar ilçesinde çıkan yangın olayı iîe 

il'gilî gündem dışı demeci 5 
Üyaü Kılıç (Sasmısun) - 29 . 7 . 1970 

tarih ve 1319 sayılı Emlâ'k Vergisi Kanu-
nunun bâzı maddelerinin kaldınlması, de
ğiştirilmesi ve bn kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 590 

KBeOımıet Kılıç (OazSaTaltıep) - Kuru 
üzümün Devlet destekleme programına 
almıması hakkında gündem dışı demeci 181 

Sayfa 
lâ'h'h Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlan
ması, silâh araç ve gereçlerinin yemdlesti-' 
rilmesi amaieiyle Millî Savunma Bakanlı
ğına gelecek yıllara geçici yülklenmelere 
girişme yetkisi verilmesi ha'kkıııda ka
nun tasansı münasebetiyle 231 

Doğam Kitaplı (Devlet Balkanı) (Sam
sun) - Antalya Milletvekili İhsan AtaÖv, 
Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar, Afyon 
Karahisar Milletvekili Hamdi Hamamcı-
olğu, ile Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Ki'bç'ın gündem dışı loonuşmalanna ee-
vebı 183 

—. Dernekler kanunu tasarısı münase
betiyle 186 

— 29 . 7 , 197Û tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 589 

Nuri Kodamlamoğlu (Efflerji ve Tiajbü 
Kaymaklar BaBcaau) (Niğde) - Siirt Millet
vekili M. Nebil Oktay'ın bir evvelM bir
leşimde Siirt hidroelektrik santralında vu
kua gelen anza doîayısiyle yaptığı de
mecine Cevabı 635 

Tevfük Koraltan (Sivas) - 24.5.1967 
tarihli ve 868 sayılı Kanunla bâzı mad
deleri değiştirilmiş bulunan 22 , 4 . 1962 
tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun adı ile bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kal
dırılmasına ve yeni geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun taasnsı ile İstanbul 
MilletveÜiili ismail Hakkı Tekinel'in 46 
sayılı Yüksek Hâkimler Kumlu Kanunu
nun 31 Ve 53 neü maddelerinin degişririi-
mesine dair kanun teklifleri münasebe
tiyle 697 

Ferit Krtbaıt (İçişleri Bafkamı) - Antal
ya Milletvekili İhsan Ataöv, istanbul Mal-
letvekiH Kâzım Özeke ve Ankara Millet
vekili Suna Tural'm 7 . 6 ' . 1972 tariftıli 
99 neu Birleşimde yaptıklan gündem diF 
şı demeçlerine cevabı 271 

K 
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Sayfa Sayfa 
Zelçedya Kürşat (Maraş) - 29.7J197Û ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı MUriimler 

üarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kaim- eklenmesi hakkında kanun tasarısı müna-
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması, de- sebetiyle 409 

M 
Fteriıd Melen (Barbakan) (C. ıSepatasu 

Van, İfyssıi) - Başbakan F-erid Melen ta> 
ratfmdan: teşkil olunan Balkanlar Kuru
lu hakkında (Anayasanın 108 neü madde
si gereğince güven oylaması münasebe
tiyle 75 

Sü'leymaın Mutlu (Afyon KaraMsar) -
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin 
yenileştirilmesi amaciyle Millî ıSavıınma 
Bakanlığına gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kında katran tasarısı nıünasoberiyfe 230 

Baka Müder>r!i!«)g,lu (Konya) - Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve 5 arkadaş> 
nın, Konya. Milletvekili Baha Müdems-
-oğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili 
Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye 
Kızılay Derneği, Tüınk Hava Kurumu ve 
Türkiye Çocuk Esirgetme Kurumunun bâ
zı verdilerden, bütün harç ve resimler
den muaf tutulmasına dair kanun teklif-
l'eri münasebetiyle 82 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayıh Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 

O 
MeVlüt Ocafccroğlıı (Mlğd'e) - Dernek

ler kanunu tasarısı münasebetiyle 252,275 
:— Köylerdeki arsa sorunu ile ilgili 

gündem dışı demeei. 341 
— Tralbzrcm Milletvekili Ahmet Şener 

ve 5 arkadaşının, Konya Milletvekili Ba1-
lıa Müderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu Mil
letvekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, 
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku
rumu ve Türkiye Çocuk Eairgeme Kuru
munun bâzı vergiterden, bütün harç vo 
resitallerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri münasebetiyle 107 

bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
" tasansı münasebetiyle 452,498, 

523,595 

Ziya Mües2İnoğhı (Maliye Bakama) -
29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun (bâzı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı hükümler efelenmesi hakkında 
kanun tasansı münasebetiyle 399,476,682, 

5211,536,652,658 

Sadıik Tetein Mtüftüloğlu (Zîongıfldak) -
(«Seyahat Aeentaları ve Seyahat "Acenta-
Ifirı Birliği ikanuuu tasarısı nıünaaelbetiyi 
le 712,726,729 

Hayrettin Naürilbioğ'lu (Katyaeffi) - Der
nekler kanunu tasarısı münasebetiyle 125, 

-141,194,198 
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 

ve 5 arkadaşının, Konya Milletvekili Bal
ina Müderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu Mil
letvekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, 
Türkiye Kızılay Demeği, Tünk Hava Ku
rumu ye Türkiye Çocıvk Esirgeme Kuru
munun bâzı verdilerden, bütün harç ve 
resimlerden muaf tntulıııasına dair kanua 
teklifleri münasebetiyle 95,102 

— Yatılı bölige olodlanııda döner ser
maye kurulmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 43 

— 29*. 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler «klen'mesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 389 

Hilmi Okçu (Manisa) - 24 . 5 . 1967 
tarihli ve 868 'sayılı Kanunla bâzı mad
deleri değiştirilmiş bulunan 22 . 4 . 1962 
tarihli vo 45 sayılı Yüiksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun adı ile bâzı maddelerinin 
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^eğiştirilmesin'e, bâzı maddelerinin kal
dırılmasına ve yeni geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı ilelstanbul 
MSlletvekilı İsmail Hakkı Tekinel'in 45 
sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun 31 vo 53 neü maddelerinin değiştıiril-
mesnıe dair kanun teklifleri mün'asebe-
tiyle 695 

Metomiet Nîelbil Oktay (Sürt) - Seya
hat Aeentaları ve Seyahat Aeentaları Bir
liği kanunu tasarısı münasebetiyle 680 

Siirt ilî Hidroelektrik santraliindeki 
.arıza münasebetiyle gündem dışı deme
ci. 5 6 9 

— 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı 

Ö#sr ölçmen (Konya) - Avrupa Eko
nomik Topluluğunun bir toplantısı hak-
ikmda gündem, dışı demeci. 

Oövat Önder (Erzurum) - 29 , 7 . 1970 
rtarih ve 13119 sayılı Emlâlı Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması, de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanuni tasamı müna
sebetimle 449,464,477,481,483, 

515,520r527,584,'644,653,&56,670 

Keünıal önder (aaıir) - 29 . 7 . 1970 
tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması, de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı müna* 
sebetiyle 387,526,575 

İKftısItaia Vedat ömsal (ıSaîbajya) -
29 . 7 . 1970 tarilh Ve -1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bâzı m anî delerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve 'bu 'kanu
na bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarlısı münasebetiyle 396 

Haydiar Özalp (Oüımıüik v* Teteel Ba-
lsa,ııl) (Niğde) - Hûlİsi Çakır'uu, tütün 
ekim sahaları ile ilgili gündem dışı deme
cine c ev aflıı 334 

Sayfa 
ile 'bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçi
ci maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ile İstanbul Milletvekili îsmaal Hakkı 
Tekjnel'in, 415 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 31 ve 53 neü maddeleri
nin. değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
münasebetiyle 702 

C&vit Okya^uz (İçel) - Yatılı belge 
okullarında döner seırmay-e kurulmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 30,44 

Sezai Orkumt (îfftamtaî) - Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlan
ması, silâb arae ve gereçlerinin yenti'les-
tirîlmesi amaciyle MjHlî Savunma Bakan
lığına gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında 
kanun taasnsı münasebetiyle 217 

Şiniasi öadenoğlu (Ankara) - Dernek
ler kanunu tasarısı münasebetiyle 284, 

289,354,359 

— Seyaihat Aöentaları ve Seyahat 
Aeentaları Birliği kanunu taasnsı mü
nasebetiyle 679,709,713,7:1)5,717, 

724,732 

—- 24 . 5 . 19(67 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı 
ile bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerinin ka İdi mim asma ve yeni geçi
ci maddeler eklenmesine dair kanun tasa
lısı ile İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
Tekmel'in, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 31 ve 53 neü maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
in ü n as öb etiyle 701 

M. Razım öaefke (îsltiaabul) - Dernek
ler kanunu tasarısı mün.asebetiyle 129 

— Fahri trafik müfettişliği, haMonda 
gündem dı§ı deım'eci 176 

Tutrham Ölgünler (tçel) - Dernekler ka>-
nmıu tasarısı 'münasebetiyle 125,129, 

il 39,149,156,170,193,198 

ö 
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Aladıuilikaidir Uzatan (Mardin) • Trabzon 
MnlletvekiU Ahmet Şener ve 5 arkadaşı
nın, Konya Milletvekili Baha Mlüderrisoğ-
lu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili den
giz EMnei ve 6 arkadaşının, Türkiye Kı
zılay Derneği, Türk Hava Kuruımu ve 
Türlrîye Çocuk Esirgeme Kurumunun ibâ-
zı vergilerden, bütün harç ve resimlerden 
muaf tutulmasına dair kanun teklifleri 
münasebetiyle 81 

Mukadder özteküı (Bayrodırîık Bafca-
m) (0. Senatosu Adana üyesi) - Muğla 
Milletrveikili Ahmet Buldanlı'nm Muğla 
dâhilinde metruik bulunan karayolları ve 

SaJhaJhatftin Saivcı (öünraşane) • Trab
zon, Milletvekili Ahmnet Şener ve 5 arka
daşının, Konya Milletvekili Baha Müder-
rifloğlu ve arkadaşı ile Ordu MUBetvdkilİ 
•öeMgiz Ekinci ve 6 'arkadaşının-, Türkiye 
Kızılay Derneği, 'Türk Hava Kummu ve 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun foâ-
zı vergilerden, bütün harç ve resimler
den muaf tutulmasına dair kanun teklif
leri münasebetiyle 2U6 

— Yatılı bölge okullarında döner ser
maye kurulmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 23 

Afoittet Şener (Tfcalbaom) - Trabzon 
Milletvekili Alhmet Şener ve 5 arkadaşı
nın, Konya Milletvekili Baha Müderristoğ-
lu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Oen-
giz Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kı
zılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun ibâ-
zı vergilerden, bütün harç ve resimlerden 
muaf tutulmasına dair kanun teklifleri 
'münasebetiyle , 12,80 

Nadan Talû (Tülcanrett Balkanı) - Balıke
sir Milletvekili Salih Zeki Altunlbas'ın, 

Sayf» 
îstanlbul Milletvekili Hasan Türtkay'm 
Adana'da yapılmakta olan siosyal mes
kenler selböbiyîe hâsıl olan önemli za
rarlar hakkımda gündem dışı demeçleri
ne cevabı 344 

— Zonguldak Milletvekili 'Ahmet trü-
nerUn Zonguldak ilinde ihalesi yapılan 
yollar konusunda gündem dı§ı demecine 
«evalbı "566i 

Ibırahim öatürk (Majraş) - Yatılı 'bölge 
okullarında döner sermaye kurulmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 24 

Seyfi özttütfk (Eskişehir) - Demekler 
kanun tasarısı münasebetiyle 123,136; 

"Bm&tt Sesgin (Çamaikikale) - 24.5J1967 
tanihlî ve 868 say]h Kanunla 'bâzı mad
deleri değiştirilmiş bulunan 22 , 4 . 1962 
tarihli ve 45 sayılı Yülksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun adı ile bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kal
dırılmasına ve yeni geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Isma'İl Hakla Tekİnel'in 45 
sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun 31 ve 53 neü maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri münasebe
tiyle 698 

Kemal Şensıoy (Oırdıu) - 29 . 7 . 1970 
tarih ve 1319 sayılı Emlâk Yengisi 
Kanununun bâzı maddelerinin kaldı
rılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
•bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 469,4197,499,913". 

AMurralhmaaı Şenef Lâç (tstanlbul) -
Dernekler kanunu tasarısı münasebetiy
le 3İ56 

'buğday talban fiyatları konusunda gün
dem dışı demecine cevabı 568-
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Sayfa 
— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesizdin, fmdıik üreticisinin durumuna 
dair gündem dışı demecin* cevahı 5&4 

— tstanlbül Milletvekili A. Turgut To-
paibğlu*nun büyük şehirlerdeki et sıkın
tısı halkkında gündem dışı demeci ile 
Adıyaman Millet/vekili 2eki Adıyaman ve 
Manisa Milletvekili Veli B'aikLrlı"ıım buğ
day fiyatları hakkındaki gündem dışı 
demeçlerine cevalbı. 342 

Ata Torpafboğiüa (Ordu) - 29 . 7 . 1970 
tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin kaldı
rılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
Ibâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle 496,534 

Tırrgut TtypaJoğlu (tstajntoul) - Büyük 
şehirlerdeki et sıkıntısı hakkında gündem 
dışı demeci. 338 

Hasam Tosyalı (K^tamamı) - Demek
ler kanunu tasarısı münasebetiyle 298,306, 

360,367 
— Köylerimizin âcil ve önemli sorun

ları hakkında gündem dışı demeci 689 
— Yatılı bölge okullarında döner ser

maye kurulmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 26,39 

— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun Mzı madde
lerinin 'kaldırılması, değiştirilmesi ve bu 
kanuna (bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da karnın tasarısı müna&eıbetryfe 45,398, 

463,654,687 
— 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 

-Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâltâmler Kurulu Kanununun adı 
ile t>âzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 

Sayfa 
maddelerinin, kaldınümasrna ve yeni geçi
ci maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ile istanbul ıMilletvekiIi ismail Hakkı 
Tekinel'in, 45 sayrh Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 31 ve 53 neü maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
,münaseibetiyle 706 

— Ankara'deki seyyar satıcılar ve 
belediye hizmetlerine dair gündem dışı 
demeed 177 

SUDA Tuwa (Ankara) - An/kara JVK1-
lefcveki'Ii Suna Tural'ilîe iSİnlop Milletveki
li Hilemi lşigüzar'ın, 1006 sayılı Kanuna 
ek kanun tekliflerinin içtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınlması-
na dair önergeleri münasebetiyle 274 

— Türk Silâhlı Kuvvetlerimin yeni
den teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçle
rinin yenileştirilmesi amacayte Millî Sa
vunma Bakanlığına gelecek yıRara geçi
ci yüklenmelere girişme yetkisi verilme
si hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le 220 

— 29'. 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin kaldırtması, değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı hükümler dkflerasıesi hakkında 
kanun tasansı münaıs^b'etiyle 451,599 

Â3Ü Turan (Uşak) - Uşak'ta meydana 
gelen sel âfeti münasebetiyle gündem dı
şı demeci. 558 

Hasan Tüıfcay (îataaflral) - Adana'da 
yapılmatkta olan sosyal meskenler sebe-
ibiyle hâsıl olan önemli zaratrlar 'hakkın
da gündem dışı demeci 336 

— Dernekler kanunu tasarısı müna
sebetiyle 134,299 

u 
Ealhri Uğrasızoğlu (Uşak) - Uşak'ta . , 

meydana gelen sel âfeti münasefbetiyle 
gündlem dışı demeci. 559 

AB Uslu (Detoiizli)-- 29 . 7 . 1970 
tarih ve 1319 sayuh Emlâ'k Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması, de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun-tasarısı müna
sebetiyle 474 

Bafhaittin Tfoumoğiu (Samsun) -
29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal-
dırıftması, değiştirilmesi ve .bu kanuna 
'bâzı hükümler eklenmesi halkkmda ka
nun tasarısı münasebetiyle 472,576,639, 

647,663 



— 28 — 

Ü 
Sayfa 

Reşit ÜHkfflp (İstanbul) - Dernekler ka
nunu tasamı münasebetiyle ılS7;i35, 

I38J14B,-lB9A:84^6^B4,ae2,3fl0^ffl 
— Traîbaon Milletvekili Alhmet Şener 

ve 5 arkadaşının, Konya Milletvekili Ba
ha Müdemsoğlu ve arkadaşı ile Ordu Mil-
letvelnli Cenıgia Ekinci ve 6 arkadaşının, 
Türkiye Kızılay Demeği, Türk Hava Ku
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
munun bâzı vergilerden, bütün harç ve 
resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri münasebetiyle 86,90,S 7,103,'107 

— Yatılı (bölge okullarında döner ser
maye kurulmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 40 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 

Sayfa 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 390, 

408,447,455,597,605 
— 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 

Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 , 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı 
ile bâzı maddelerinin değiştrilmesrae, bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te
kindin 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kuru
lu Kanununun 31 ve 53 noü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri mü
nasebetiyle 695, 

700,705 

Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) - 29.7.1970 
tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına, 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi halikında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 504,507 

!M. iSaltı YıMız (Van) - 29 .7 .1970 
tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi- Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına, 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 517,656 

— 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı 
ile bâzı maddelerinin değiştrilmesme, bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kuru
lu Kanununun 31 ve 53 neü maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun teklifleri mü
nasebetiyle 696,703 

Mevliit Yılmaz (Balikiesilr) - Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve 5 arkadaşının, 
Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ve 
arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz Ekin
ci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Der
neği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Ço
cuk Esirgeme Kurumunun [bâzı vergiler
den, bütün harç ve resimlerden muaf tu
tulmasına dair kanun teklifleri münasebe
tiyle 78 

Mustafa Kemal Yılmaz (Aydım) -
Dernekler kanunu tasarım münasebetiyle 

293,300,355 
— Seyahat Acentaları ve Seyahat 

Aeentaları Birliği <kanunu tesarısı müna
sebetiyle - 677,681 

Şevket Yılmaz - (Adana) - Dernekler 
(kanunu (tasarısı münasebetiyle 242, 

250,252,277,366 
Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman) - Der

nekler kanunu tasarısı münasebetiyle 134 

Ahtpeıt Zeydan (Hakkari) - Çukurca -
Hakkâri yolunun »el felâketi, nedeniyle 

trafiğe 'kapanması hakkında gündem dışı 
demeci 691 
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