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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Uşak Milletvekili Âdil Turan, etiketli satış 
sistemi ve uygulanmasının iyi yapılmaması se
bebiyle halkın zarara uğradığına, 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu, zirai mücadele ilâçlarının piyasada bu
lunamaması sebebiyle üreticilerin güç duruma 
düştüğüne, 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga, Sümer-
bank Gemlik Suni ipek Fabrikasında üç aydır 
devam eden greve ve 

Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu da, 
yabancı basında yer alan Türkiye Gizli Komü
nist Partisi Başkanı Yakup Demir'in beyanla
rına dair gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek'e Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin ve 

Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'e 
de devlet Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su

nuldu. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm, 

son günlerde meydana gelen olaylar karşısında 
Hükümetin tutum ve davranışı konusunda Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince Başbakan, 
içişleri ve Ulaştırma bakanları hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesinin gündeme 
alınması, yapılan görüşmelerden sonra, reddo-
lundu. 

Başkanlık Divanında açık bulunan Başkan-
vekilliği için yapılan seçim sonunda gerekli ço
ğunluk sağlanamadığı anlaşıldığından; 

28 . 1 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzer© Birleşime saat 18,34 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 
Talât Köseoğlu Memduh Ekşi 

Kâtip 
ıSdvas 

Enver Akova 

»••-« 

BIRINCI OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : Memduih Ekşi (Ordu) — Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisimin 43 noü birlecimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama Yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - - 1/113 ve 2/53; 1/92; î/187; 1/24; 
1/9!) ve 1/103; 2/36; 1/277, 1/333 esas sayılı ka

nun tasan ve tekliflerini görüşmek üzere evvelce 
kurulmuş olan 7 aded Geçici Komisyonun yeni 
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oranlara göre yeniden kurulmalarına dair Baş
kanlığın sunu§u (1/118 ve 2/53; 1/92; 1/187; 
1/24; 1/99 ve 1/103; 2/36; 1/277; 1/333) 

BAŞKAN — Yedi tane geçici komisyonun 
hesaplan yapılmıştır, şimdi bunları takdim edi
yorum : 

1. — 1/118 ve 2/53 esas sayılarında kayıtlı 
Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile Bursa Millet
vekili Kasım önadım'ın, 12 arkadaşının Kara 
Avcılığı kanunu teklifini görüşmek için evvel
ce bir Geçici Komisyon teşkil edilmiş idi. 

İçişleri, Tarım, Adalet, Turizm, Plân ve Or
man komisyonlarına havalesi yapılan bu iki 
dosya için kurulmuş sözü geçen Geçici Komis
yon işini bitirmiş ve düzenlediği rapor 163 Sıra 
Sayısı ile gündeme girmiş idi. 

Bu Geçici Komisyonun yeni oranlara göre 
havale edildiği komisyonlardan 4 er üye alın
mak suretiyle 24 üyeden teşkilini tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — 1/92 esas sayısında kayıtlı Noterlik ka
nunu tasarısını görüşmek üzere evvelce bir Ge
çici Komisyon teşkil edilmiş idi. 

Çalışma, Maliye, Adalet ve Plân komisyon
larına havalesi yapılan bu dosya için kurulmuş 
olan Geçici Komisyon işini bitirmiş ve düzenle
diği rapor 130 sıra sayısı ile gündeme girmiş 
idi. 

Bu Geçici Komisyonun yeni oranlara göre 
havale edildiği komisyonlardan 4 er üye alın
mak suretiyle 16 üyeden teşkilini tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — 1/187 esas sayısında kayıtlı Genel Sağ
lık Sigortası kanun tasarısını görüşmek üzere 
evvelce bir Geçici Komisyon teşkil edilmiş idi. 

Sanayi, Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve 
Plân komisyonlarına havalesi yapılan bu dos
ya için kurulmuş olan Geçici Komisyon işini 
bitirmiş ve düzenlediği rapor 204 Sıra Sayısı ile 
gündeme girmiş idi. 

Bu Geçici Komisyonun yeni oranlara göre 
havale edildiği komisyonlardan 4 er üye alın
mak suretiyle 24 üyeden teşkilini tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — 1/24, 1/99 ve 1/103 esas sayılarında 
kayıtlı 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu

nunda değişiklik yapılması hakkında Kanun, 
salgın ve bulaşıcı hastalıklarla olağanüstü savaş 
hakkında Kanun ve Umumi Hıfzıssıhha Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarılarını görüşmek için evvelce bir Geçici 
Komisyon teşkil edilmiş idi. 

Millî Savunma, İçişleri, Adalet, Sağlık, Ma
liye ve Plân komisyonlarına havalesi yapılan 
bu 3 dosya için kurulmuş sözü geçen Komisyon 
işini bitirerek düzenlediği raporlar 227, 211 ve 
179 Sıra Sayılariyle gündeme girmiş idi. 

Bu Geçici Komisyonun yeni oranlara göre 
havale edildiği komisyonlardan 4 er üye alın
mak suretiyle 24 üyeden teşkilini tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — 2/36 esas sayısında kayıtlı Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının 
Türkiye Çay işletmeleri Kurumu kanunu tekli
fini görüşmek için evvelce bir Geçici Komisyon 
teşkil edilmiş idi. 

Ticaret, Maliye, Tarım ve Plân Komisyonla
rına havalesi yapılan bu dosya için kurulmuş 
sözü geçen Geçici Komisyon işini bitirmiş ve 
düzenlediği rapor 203 Sıra Sayısı ile gündeme 
girmiş idi. 

Bu Geçici Komisyonun yeni oranlara göre 
havale edildiği komisyonlardan 4 er üye alın
mak suretiyle 16 üyeden teşkilini tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6. — 1/277 Sıra Sayısında kayıtlı Çiftçi Mal
larının Korunması hakkındaki kanun tasarısını 
görüşmek üzere evvelce bir Geçici Komisyon 
teşkil edilmiş idi, 

İçişleri, Adalet, Millî Savunma, Köy İşleri, 
Tarım ve Plân komisyonlarına havalesi yapılan 
Geçici Komisyon işini bitirmiş ve düzenlediği 
rapor 207 Sıra Sayısı ile gündeme girmiş idi. 

-Bu Geçici Komisyonu yeni oranlara göre hava
le edildiği komisyonlardan 4 er üye alınmak 
suretiyle 24 üyeden teşkilini tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7. — 1/333 esas sayısında kayıtlı C964 sayı
lı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı ile Bursa Milletvekili Kas/m öna
dım ve 12 arkadaşının, 2/50 Sıra Sayısında ka
yıtlı Ziraat Odaları ve Ziraat Birliği Kanunu-
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nıın değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
2/79 esas sayısında kayıtlı Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal ve 11 arkadaşının 6964 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifinin gör üşmek için evvelce bir Geçi
ci Komisyon kurulmuş idi. 

Adalet, Tarım, Plân komisyonlarına hava
lesi yapılan bu 3 dosya için kurulmuş sözü ge
çen Geçici Komisyon işini bitirmiş ve düzenle
diği rapor 223 Sıra Sayısı ile gündeme girmiş 
idi, 

Bu Geçici Komisyonun yeni oranlara havale 
edildiği komisyonlardan 3 er üye alınmak sure
tiyle 15 üyeden teşkilini tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Başkanlık Divanımuda açık bulunan 
ba§kanvekilliği seçimi, 

3. — Daimi komisyonlardaki açık üyelikler 
seçimi. 

BAŞKjAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin 1 nci maiddeSin'de; Başkanlık Di-

vanındaki açık üyeliğe seçim yapılması yer al
mıştır. 

Bu seçime geçmeden önce bir maruzatımız 
olacaktır. Yeni oranlara göre sayıları Genel 
IKurulca kararlaştırılan daimî komisyonlara, 
Demokratik Parti adaylarını bildir'mıiştlir. Aday 
listesi, bütün komisyonları ihtiva eder şekilde 
tek bir kâğıda yazılara bastırılmıştır. Mü
saade buyurulursa ,dâimî komisyonların üye 
seçimlerinin bir arada yapılmasının daha kolay 
olacağı ve zaman tasarrufu sağlıyacağı tabiîdir. 

Daimî komisyonlardaki acık üyelik seçimi
nin bir arada yapılması hususunu tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Başkanlık Divanındaki açık üyelik seçimiy
le, daimî komâJsyonlardaki açık üyelik seçim-
lerinin bir arada yapılması hususunu tasvip
lerinize sunuyiorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Her iki seçim için ayrı ayrı üçer kişilik bi
rer tasnif heyeti kurulması gerekmektedir. 

Şimdi, Başkanlık Divanındaki açık üyelik 
seçimine ait tasnifi yapacak olan üç kişilik tas
nif heyetini teslbit için ad ç'ekiyiorum. 

IKenan Mümtaz Akışık? Yok. 

Muzaffer Naci Çerezci? Yok. 
HaJsan Tosyalı? Burada. 
İsmail Hakkı Tekinel? Yok. 
AbdurraJhman Şeref Lâç? Yok. 
ilhan Egemen Darendelioğlu? Burada. 
Mustafa Timisi? Yok. 
Ahmet Çakmak? Yok. 
Nihat Bayramioğlu? Yok. 
Nuri Eroğan? Yok. 
Reşit Ülker? Burada, 

Balşkanlık Divanı seçimi için ayrılmış olan 
a^kadaişlarimın isimlerini tekrar arz ediyorum. 
iSayın Darendelioğlu, Sayın Tosyalı, Sayın 
Ülker. 

Şimdi de, daimi komisyonlaridaki açık üye
lik seçimi için üç kişilik bir tasnif heyeti seçi
yoruz1: 

YAŞAR AKAL (ıSamSun) — Sayın Baş
kan, önergem var söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, seçim iş
lemini yerine getirelim de ondan sonra size 
söz vereyim. 

YAŞAR AKAL (iSamSun) — Onunla ilgili 
olarak bir önergem var ve slöz işitiyorum. 

BAŞKAN — Efendim?. 
YAŞAR AKAL (ISamSun) — Sayın Başkan, 

«seçimle ilgili» diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, 
tasnif heyetini seçelim de ondan sonra size söz 
vereyim. 

TaSnif heyeti seçimi için ad çekiyorum. 
OevaJt Sayın? Burada. 
Nadir Yavuakan? Burada. 
ilhami Sancar? Yok. 
Çiloğlu? Yok. 
ismail Arar? Burada. 
Daimi komisyon üyelikleri seçimi için ayrı

lan tasnif heyetini tekrar arz ediyorum. Sayın 
ismail Arar, Sayın Nadir Yaıvuzkan, Sayın Oe-
<vat iSayın. 

Buiyurunuz, söylemek istediğiniz nedir Sa
yın Yaşar Akal? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim, bir 
önergem var okudunuz mu bilmiyorum? 

BAŞKAN — Bana önergeniz gelmedi Sayın 
Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Gönderdim 
efendim. 
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BAŞKAN — Seçimlerin ayrı ayrı yapılma
sını mı istemiş'tiniz? 

YAŞAR AKAL (ISamsun) — Hayır efen
dim, müsaade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — önergeniz okunmuyor efen
dim. Siz buyurun hem okuyun, hem izah edin. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Arkadaşlarım; 
bugün özel, sadece Meclis araştırmaları ve ge
nel görüşmeler için ayrılmış bir gündür. 

Şimdi seçime geçildiğinde, oy puslalaruıı 
atacağız, 226 oy çıkmadığı için Meclis çalış
madan tatil edilecek, bir gün heba olacak . 

Teklifim şudur: Seçimler saat 18,00 ilâ 19,00 
arasında yapılsın. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hiç 
"kimse kalmaz ki.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O va-
kitbe hiç kimse kalmıyor ki. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — «Hiç kimse 
kalmıyor» diyen arkadaşlarım; o zaman kimse 
kalmıyacaksa, beş dakika sonra da hiç kimse 
kalmıyacak. Hemen şimdi oyları atacağız, 224, 
225 v.s. oldu mu bugün heba olup gidecek. 
Yani, bu seçimlerin şimdi yapılması demek; 
hugün gündemdeki mevzuların konuşulmaması 
demektir. Biraz sonra göreceğiz, tasnif heyeti 
oy ayrımını yapacak, «ekseriyet yoktur» deni
lip Meclis dağıtılacak. 

O bakımdan; seçimlerin - yapılacaksa - saat 
18,00 ilâ 19,00 arasında yapılmasını öneriyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Akal, seçimler; günde
min 1 nci maddesini teşkil etmektedir. Gensoru 
önergesi olmadığı zamanlarda Başkanlık Diva
nı ve komisyon seçimleri - teamül - daima 1 nci 
sırayı almaktadır. Komisyonların çalışması dur
muştur. 

Sizin dediğiniz zamana bırakılırsa seçimle
rin yapılması mümkün olmaz. Umumiyetle gün
demin 1 nci maddesini tatibik etmekle mükel
lefiz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Temenni ola
rak şunu arz edeyim: Neticeyi ilân etmeyiniz 
ki, hiç değilse görüşme yapılaJbilsin. 

BAŞKAN — Şimdi, seçimlere nereden baş-
lıyacağımızı teshit için ad çekiyorum: Erzin
can. 

Seçime Erzinoanldan başlıyoruz. 

ıŞimdi, iki sepet konacaktır. Birinci sepet 
Başkanvekilliği iç/in, ikinci sepet de daimî ko
misyonlar içindir. 

Kâğıtlar ayrı ayrı zarflara konacak ve ayrı 
ayrı sepetlere atılacaktır. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

'Oylan tasnif ötmek üzere ayrılan arkadaş
lar lütfen yerlerini alsınlar. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Seçim sonucu gelmiştir. Oku

tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Daimî komisyonlarında açık 

ıbulunan üyelikler için yapılan seçime (158) 
üye katılmış ve neticede ekseriyet olmadığın
dan ismen taJsnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye üye 

öevat iSaym Nadir Yavuzkan 
üye 

İsmail Arar 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Bâşkanvakilliği için yapılan 

seçime (103) üye katılmış ve neticede nısabol-
madığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
üye üye 

Kastamonu İstanbul 
Hasan Tosyalı İlhan Darendelioğlu 

üye 
İstanbul 

Reşit Ülker 

BAŞKAN — Salonda, çoğunluğumuzun ol
madığı anlaşıldığından birleşimi, 29 Ocak Cu
ma günü saat 15,00 te toplanılmak üzere, ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 16,20 
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BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

- Başkanlık Divanmdaki açık üyeliğe 

2. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna i';ye seçimi (10/5) 

)>. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
piyasadaki fiyat artışlarını önlemek ve bayat 
pahalılığına bir çare bulmak maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi ile Siirt 
Milletvekili Mehmet Nebil Oktay ve iki arka
daşının, hayat pahalılığını önlemek için alın
ması gerekli kanuni idari, iktisadi ve malî ted
birleri inceleyip tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/11, 10/12) 

4. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davra
nışların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağlıyaeak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/10) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Satır'ın, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

7. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu Ganalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

8. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirt!iği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

!). — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önerged (8/4) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 



13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

14. _ Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

15. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
rınn, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

Kî. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
(inlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

17. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
• Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (S/7) 

18. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller. ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/2.1) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
(inlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması* için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

21. •— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çaıe bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner

ges i . (10/23) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 r.ci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

24. —• Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden ince! (m m esi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına'dair önergesi. (10/25) 



26. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay- üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 tıci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

27. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

28. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbiri e TI tedbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

29. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanra 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yaprl-
mıasma dair önergesi (8/13) 

31. — İçel Milletvekili Clâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesibit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

32. —• Manisa Milletvekili Mustafa ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkaılm'ın Haş 
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
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sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
«nergesi (10/31) 

33. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

34. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ea'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

35. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

37. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. §. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 



39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılma sın daki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

40. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu bakında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

41. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilobilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

46. — ıSakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 

ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi- (8/24) 

48. — Antalya Milletvekili İhsan Otaöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

49. — İçel Milletvekili 'Celâl Kargılı'nın, 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

50. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

51. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbarois Turgut Boztepe'nin, llülkü-
nıet tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden veril meşinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

52. - - Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nıın, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

53. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının kıymetinin ayarLanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id
di asiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 
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54. — Sakarya Milletvekili Hayrettin uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

55. — Konya 'Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü-' 
ıatle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

15:6. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

58. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nım, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

59. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

60. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına daiı 
önergesi (10/48) 

61. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

62. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalınabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

63. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

64. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lıkçılığm ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

65. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

66. — içel Milletvekili Celâl Kargılı 'mm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

67. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 



68. —• İçel Milletvekili Celâl Kargı! ı'ııııı, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için aluıması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırmacı açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

69. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

70. — Adana Milkftvekiılıi Ali Rıza Güllüoğ-
hı'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

71. — İçel Milletvekili iCelâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (.10/59) 

72. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit-etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

73. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

74. — Bursa Milletvekili Kasım önadum'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarınıın düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

'75. — Maraiş Milletvekili İbrahim öztürfk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

76. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarımca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

77. — Sivas Milletvekili Vahit B'oizatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
'88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (dO/08) 

78. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

79. — Maraş. Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

80. — Sivas Milletvekili Vahit Boızatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad-
desıi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi (8/27) 

8.1. — İçel Milletvekili Turhan ö'zlgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
ınütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id
dia' ;iylc Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair ön'er-
ge«i. (10/66) 

82. — Msaraiş Milletvekili İbrahim öıztürk'-
ün, üç, yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

83. — tstanlbul Milletvekili Eışretf Demirçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
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haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına dair önergesi. (10/67) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

I i - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma, 
Komisyonu! raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 




