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A - BAŞKANLIK DİVANININ GEıNEL 
KURULA ISUNUŞLARI 

1. — Konya 'MilLetlvekili İrfan Baran'ın, 
'Türk parasının değerini düşür'mic kararının 
lalımmasımida, Hükümetim, şimdiye 'kadarki eko-
momifk ve 'politik alksalklıikllarınin ıselbelbolduğu 
(Ve !buı kararın Türk eJkoniamiiSHi'i 'bir çıkmaızfa 
soktuğu iddiasiyle 'Hü'külmet İhakkında bir gen
soru açılmasına dair'önergesi (11/9) 

'2. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'm UT, lise 
tonozumu 'gençlerin (ürniverkite ıg-iriş 'sınavına talbi 
'tutulmalarımın Anayasanın '50 mci madd'esime 
aykırı okluğu iddiasiyle Anayasanın '819 mcu 
maddesi 'gereğince 'Millî Eğitim (Bakanı hakkın
da bir 'gensoru açıl'masınıa 'dair >ömerigosi ''('Tl/10) 

3. —• Afyon Milletvekili IHamldi Haımaiimcıoğ-
kt'numı, Yükseik Denetletme Kurulunda yapılmış 
odan değişiklik!erin 'hukuka aykırı 'olduğu iddi
asiyle Anayasımın 819 mcıı m'addesi uyarımca Baş-
ıbakan hakkında »bir (gensoru açıl'malsınıa dair 
önergesi ('İl/Tl) 

'4. —• İçel Millietvekil'i Celâl Kargılı'nrn, kar
deşlerime ve yakınlarına 'çıkar 'sağladığı iıddra*-
'siyle Anayasanın $9 mcu 'maddesi 'gereğince (Baş-
tbalkao İhakkında Ibir gensoru açıl'ma'sına dair 
'önergesi (İH/12) 

'5. — içel 'Milletvekili Celâl Kargılı'nın, î&-
tamlburun iSağmalcülar ısem'tin'de 'ortaya çıtkaıu 
kolera (hastalığımın lön'lemme'si konuşumda, za-
ımanımda gereiken tedbirleri almakta tsoruim'suız-
ca davrandığı iddiasiyle Anayasamın '89 mcu 
imıaddesi gereğince (Sağlık ve iS'osyal Yardım 
Bakam 'hakkımda lbir gensoru açılmasına dair 
ömemge'si (11/113) 

6. — Maraış 'Milletvekili İbraihim. öztürk'üm, 
'İkinci Beş Yıllık Kalkımmıa 'Plânımda ömgöim
len' 'toprak dağı'tıimını sağlıyan reformcu kanumi-
l'arın >çılkarılmasmıda gerekli çalıiş'mıayı yapma
dığı iddiasiyle Anayasamın 189 mcu maddesi uya
rımca Hükümet ihakkında Ibir \genlsoru açılması-
ma dair önergesi'(.'111/14) 

7. — İçel 'Milletvekili Celâl Kargılı'nın, son 
'öğrenci hareketlerimde 'öldürülen ve yaralanan 
taleibeler 'konuşumda gereken tedbirleri almra-
dığı iddiasiyle Anayasamın $9 mcu 'maddesi ujya-
Tinıca Baışlbaka.n, İçişleri ve Millî Eğitim Ibalkan-
lan İhakkında Ibir gensoru açılmasına dair öner
gesi (ıTl/1'5) 

'8. — Afyon Karaihisar Milletvekili Süleyman 
.Mutlu'nun, 'millî 'servetimizi ve Ibeslenme ilhti-
yacımızı temelden talırilbeden, diğer (hayvan. 
hastalıklarında olduğu igilbi sığır velbaisında da 
gerekli ve etkili tedlbirleri almadığı iddiasiyle 
Anayasanın $9 mcu maddesi uyarımca Tanm ve 
(İçişleri 'bakamları !halk)kımda (bir gensoru açılım a-
sıma dair önergesi (»111/16) 

9. — Manisa Milletvekili ıMııdtaıfa -Ok'un, 
(kuru üzümlün kııruitulması ve 'ihracı Ik'onulsumda 
gereken tedbirleri alnıa'dı'kları iddiasiyle Ana
yasanın $9 ncu ^maddesi uyarımca (Ticaret ve 
'Tarım (bakamları İhakkında Ibir gen'soru aıçılma
sına dair önergesi •('•lll/fl'7) 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARTIAŞTI-

RıLAN IŞLER 
IV 

A - HAKLARıNDA! IVEDILIK KARARı 
VERILEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE ıBIR. DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

file:///genlsoru

