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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm, «Müşterek Pazar'» geçiş dönemine gi-
rişknizdeki usulsüz ve millî menfaatlere 'aykırı 
tutumundan dolayı Hükümet hakkında bir 
gensoru .açılmasına dair önerlgesi (11/8) 

2. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Türk parasının değerini düşürme kararının alın
masında, Hükümetin, şimdiye İkadariki ekono-
inik ve ptolitik aksaklıklarının sebebolduğu ve 
bu 'kararın Türk ekonomisini bir çıkmaza .sok
tuğu iddiasiyle Hükümet hakkında bir gensoru 
'açılmasına dair önergelsi (11/9) 

3. — İçel .Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Mise 
mezunu gençlerin üniversite giriş sınavıma tabi 
tutulmalarının Anayasanın '50 nci (maddesine 
aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Millî Eğitim Balkanı hakkın
da bir gensoru açıimasına dair önergesi (11/10) 

4. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğ-
ııunun, Yüksek Denetleme Kurulunda yapılmış 
olan değişikliklerin hukuka aykırı olduğu id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/11) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kar
deşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddia
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Baş
bakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, (İs
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının Önlenmesi konusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca davrandığı idd'iasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve 'Sosyal Yardım 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

7. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlayan reformcu ka

nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı, yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/14) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, sıon 
öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Başbakan, içişleri ve Millî Eğitim ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/15) 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedbirleri ailmadığı id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve t şişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

10. — Manisa Milletvekili Muıstafa Ofc'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 noul ımaddesi uyarınca Ticaret ve 
Tarum bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) 

V B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
nı 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İSLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


