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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Karayiollan Genel Müdürlüğü 1970 yılı,Büt
çe Kanununa bağlı celtvellerde, 

Beklet Su işleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Ka -
mumuna bağlı (A/l) ve (B) »işıaratl cetvellerde, 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli ceıtVelin Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım bakanlıkları kı&mında, 

1970 yill Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
re t ! cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında, 

1970 malî yılı Büfece Kanununa (bağli (A/l) 
işaretli cetvelde, 

istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma^ 
sı. hakkımda kanun tasanıları ile, 

Cumhuriyet Senatosu İdare Amirlerinin, 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işareltl 
cetvelde değişildik yapılması hakkında kanun 
ıtekHi, ikinci defa açık 10ya sunularak, oyların 
aiyrumı sonunda, kanunlaştıkları bildirildi. 

lOıumlhuriyeıt Senatosu İzmir Üyeısi Nıecip Mir-
kelâmioğlu'nun, Cumhuriyet Senatosu 1970 yılı 
Bütçesinin (A/l) ve (R) cetvellerimde değişik
lik yapılması hakkında kanun tekliflinin redde
dilmiş olduğu ıbiflidirildi. 

Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
ve, 

Cumhuriyet Senatosu idare Amlirlednin, 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
(teklifleri ile; 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında ıkanun taöarısı 
ikinci defa açık oya sunularak, oyların aynanı 
ıslomumda, kanunlaştıkları bdldirldi. 

Devlet iç istikraz tahvillerine uygulanıla
cak faiz hadleri ve; 

Bazı İktisadi Devlet Teşekküllerinin serma
yecinin artırılması hakkımda kanun taşanları 
Mnci defa açık oya 'sunularak, oyların aynanı 
ısıonunda, kabul edildikleri böJiddrdldi. 

Kayseri Milletvekili Turhan FetyMloğlu, Tür-
kîye'de son günlerde ıgıörülen aşın, yılkıcı ve bö
lücü f aa%etler hakkında, 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut, memur 
üişçi -aynımı husüisunlda çıkanlan genelgelerin ya
rattığı huzursuzlukların biran önce giderilimesi 
için gerekli tedbirlerin alınmasına 'dair, 

Ankara Milletvekili Kemal Ataman, hayat 
pahalılığı ve son günlerde yapılan zamlar hak
kımda, 

iSivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, Sivas 
ve Divriği'de (kurulacağı açıklanan pik teisMeri-
nin mainilyetlerinlin değiştiğine, bu konuda ge
rekli açıklamalann yapılmasına dair ve; 

Sakarya Milletvekili HayreitJtim Uysal da, 
Adapazann'da Pazar günü yapılan öğreifemen 
ımitüngi sırasında saldırıya uğnyan öğretmenler 
konusunda gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

iSayın üyelerden bâzılarının seçlilmliş loldük-
ları koımdlsyonlardan çekildiklerine dalir önerge
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Grup temsilcilerinin, 1971 yılı Bütçelsinıin 
'program gereğince gününde IbitÜıülmeısünli sağla
mak ve konuşacak sayın üyelere imkân vermek 
için başlangıçta bütçenin ffeümü üzenimde gruplar 
tarafından yapılacak birinci görüşimelerin iki
şer ısaat, ikinci defa söz istenmesi halinde 30 ar 
dakika ile; şahıslar adına yapılacak konuşma
ların da 20 şer dakika ile sınırlandınümasına, 

Bakanlık ve daireler bütçeleri üzerimde grup 
sözcülerime yapılacak yazılı ve sözlü komuışnra-
lann Milllî Eğütim Bakanlığı Bütçesi için Mrin-
oi defasında 30 ar, ikinci defasında 20 şer; di
ğer bakanlık ve daiire bütçeleri için 20 şer, şa
hıslar adına yapılacak konuşmalarda gruplar 
adına ikinci defa yapılacak komuıştaıalann da 10 
ar dakika ile sınırlandınlraaısına, 

Bütçenin sonunda gruplar adına yapılacak 
ıkonuşımıalann da birer saat olarak sımırlandınl-
masına dair önergesi kabul olundu. 

1971 yılı Bütlçe görüşmelerinin aş ağılda be-
lİrltiMiği ĝ ibi yapılması kabul olundu; 

iGörüşlmelere 15 Şubat 1971 PaizartesA günün
den itibaren başlanacaktır. Çalışma sabah 9 -13, 
löğledem sonra 14,30 -19,30 arasımda devam ede
cektir. Günlük programlar saat 19,30 a kadar 
bdltiıiilemedüği takdirde 21 de gece toplantıtlan 
yapılacak ve o günkü programın bitimi sağla
nacaktır. 

— 646 — 



M. Meclisi B : 47 11 . 2 . 1971 O : 2 

Bütçeler üzerinde söz almak istdyen »ayım 
üyelerin söz kayıt işleminin 13 Şufbat 1971 Cu
martesi günü saat 9 -11 arasında A. P. Meclis 
Grupu Genel Kurul salonunda Başkanlık Diva
nı 'kâtiplerinin huzurunda imza mdkaibtili yapı
lacağı açıklandı. 

Siirit Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt'e bağ
lı Eruh ve Şıraak yolu ile bucak merkezlledne 
yapılacak yollara ve sarf edilen paraya, 

Sürt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt - Şir-
fvan - Pervari yıoîıu üie, bu ile bağlı Bıidar elek
trik" santralinin yapıtmına ve sarf edilen paraya, 

ıSi/vas Milletvekili Ahmet Duraıkoğlu'nun, 
»Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh değişik
liğine ve bu yolun asfaltlanmasının ne zaman 
yapılacağına, 

ıSliirt Mlleitviefcili Mehmet Nebil Oktay'ın, 
ulaşıma kapalı olan Siirit yolarına ve, 

Niğde Millötlvekili Mevlût Ocakçıoğlu'nun, 
Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun yapıimının 
durdurulma sebebine dair sözlü sorularına Ba
yındırlık Bakanı Turgut Gülez cevap verdi. 

Gündemde bulunan diğer sözlü soruların bâ
zıları ilgM bakanlar, bâzıları da soru »aMipleri 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, gele
cek soru günıüne bırakıldı. 

Ewelce alınan karar gereğince 11 Şubat 
1971 Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18,09 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil M. 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

Kâtip 
Manisa 
Orhan D aut 

SORULAR 

Yazıh sorular 
1. — Maraş Milletvekili Mehmet özdal'ın, 

Orman köylüsü tarafından üretilen odunların 
satılmasına dair yazılı sıoru önergesi, Orman Ba
kanlığına gönderilmjisjtir. (7/486) 

2. — Maraş Milletvekili M. Nejat Çuhadar'-
ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün hangi 

illerde bölge müdürlüğü kurduğuna dair yazılı 
soru önerlgesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/487) 

3. — Maraş Milletvekili M. Nejat Çuhadar'-
ın, Maraş ilinde Toprak Su Bölge Müdürlüğü
nün kurulmasına dair yazıh soru önergesi, Köy 
iğleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/488) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Hudut ve Sahiller Saflık Genel Mü

dürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/423) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/424) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/425) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

4. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/426) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı (1/427) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve 
(A/3) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/428) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

7. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (1/429) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/430) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

9. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı maddesinin A, B., C ve D 
fıkralarında yapılan değişikliğin onaylanma-
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sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa, 
rısı (1/431) (Dışişleri Komisyonuna) 

10. — Murat Oğlu Mehmet Kaçmaz'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı (1/432) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

11. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleş
mesinin Swaziland Krallığına teşmiline dair 
(4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Nota
ların Teatisi ile yapılan andlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı (1/433) (Adalet ve Dışişleri komisyonla
rına) 

12. — Yurt dışında çalışan isçilere konut 
ve küçük sanat kredisi açılması ve ödünç para 
verilmesi hakkında 499 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/434) (İmar ve iskân, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

13. — 196 sayılı Dış Seyahat Harcamaları 
Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırıldığına 
dair kanun tasarısı (1/435) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

14. — 24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı, 
8 . 6 . 1959 tarih ve 7334 sayılı kanunlar
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı (1/436) (Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rına) 

15. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bası maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bası hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/437) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

16. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanun
ların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı (1/438) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

Teklifler 
17. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-

oğlu'nun, 1318 sayılı Emlâk Alım Vergisi Ka
nununa bâzı fıkralar eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/473) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

18. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü

kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkında kanun teklifi (2/474) 
(Ticaret ve Adalet komisyonlarına) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm, vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
masına dair kanun teklifi (2/475) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

20. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Şem
settin Sönmez'in? 3017 sayılı Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanu
nuna ek kanun teklifi (2/476) (Sağlık ve Sos
yal Yardım, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

21. — İsparta Milletvekili Süleyman Demi-
rel ve 213 arkadaşının, Anayasanın 68 nci mad
desinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (Anayasa Komisyo
nuna) 

22. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Adliye personelinin bir üst dereceden işe başla
malarını sağlıyan kanun teklifi (2/478) (Plân 
Komisyonuna) 

23. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
kamu sektörü avukatlarının ikinci görev alabil
melerini sağlıyan kanun teklifi (2/479) (Plân 
Komisyonuna) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, 1 4 . 8 . 1970 tarihli ve 1322 sa
yılı Genel Kadro Kanunu ile aynı tarihli 1323 
ve 1327 sayılı kanunların kaldırılmasına ve çe
şitli taadül ve teşkilât kanunlarıyla diğer ka
nunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkındaki 2 . 3 . 1959 tarihli ve 
7244 sayılı Kanunun tekrar yürürlüğe konulma
sına dair kanun teklifi (2/480) (Plân Komis
yonuna) 

25. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, üretim üniversiteleri ve yüksek 
okulları kanun teklifi (2/481) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

26. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
Genel Af Kanunu teklifi (2/482) (Adalet Ko
misyonuna) 

27. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Bi
rinci Dünya ve istiklâl savaşlarına katılan Kan-
diye 1311 doğumlu Lâtif Uruk'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması ile ilgili kanun 
teklifi (2/483) (Maliye ve Plân komisyonları
na) 
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28. — Cumhuriyet Senatosu Uşak Üyesi M. 
Faik Atayurt ile Kırşehir Milletvekili M. Ke
mal Güneş'in, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair 1327 sa
yılı Kanunun ek geçici 4 ve 29 ncu maddelerine 
birer fılkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/484) (Plân Komisyonuna) 

29. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve Ali Rıza Uzuner'in 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine da
ir 1327 sayılı Kanunun ek geçici 4 ve 29 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/485) (Plân Komisyonuna) 

Tezkereler 
30. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birle
şiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Çoğunluk bulunmadığından, 12 Şubat 1971 

na dair Babakanlık tezkeresi (3/433) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

31. — Bayındırlık Bakanlığınca ihale olu
nan Gebze - Arifiye çift hattı IV ncü kısım de
miryolu inşaatına ait sözleşmenin feshi müna
sebetiyle düzenlenen Sayıştay raporunun sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/434) (Sayıştay Komisyonuna) 

Rapor 

32. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1965 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/105, 1/44) (S. Sayısı : 181 e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 2 . 1971) (Gündeme) 

Muhterem arkadaşlarım, çoğunluğumuz 
yoktur. Bu nedenle bir saat sonra tekrar top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,37 

tarihine rastlıyacak olan Cuma günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,38 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Enver Akova (SIva?) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,37 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Enver Akova (Sivas) 
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Millet Meclisi 

47 NCt Bl 

11 . 2 . 1971 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
/ 

1. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

2. — İSatonsun Miılleftvelkili Yaşar Akalim, 
piyasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat 
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) 

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

4. — Manisa Milletvekili Mu!stafa 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) 

5. — 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) 

6. — Kocaıeli Milletvekilli Nihat Eriım ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu Donarı-

RLEŞİM 

Perşembe 

15,00 

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) 

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

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

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

10. — Maraş Milleîfcvelkili îbrahüm Özitürk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

11. — Bursa Milletvekilli ISaidrettdh 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) 

12. — 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 
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uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

' 13. — Siint Milletvekili Mehmet Ne'bil 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) 

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

15. — Saikarya Milletvekilli Hayrettin Uysal: 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Mecli& araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

16. — İçel Milletvekili Oelâl Kargı lı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

17. — Sivas Milletvekilli Mustafa Kemali 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

18. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

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

20. — Biıiıop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nei maddesri gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

21. — İçel Milletvekilli Celâli Kargılının, 
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 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

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

23. — Sivas Milletvekilli 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 nei madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

"'24. — içel; Milletvekili Celâl Karlgılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

25. — 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 maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 
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26. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan- I 
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) 

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

28. — 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 Anayasaımı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

29. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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 yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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 I 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi ' (8/14) 

31. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'ın Haş 
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
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 
önergesi (10/31) 

32. — 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) 

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

34. — Ordu Milletvekili Mcmdııh 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) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

36. — 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) 

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

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

39. — içel Milletvekili Celâl Kargı'A'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 



sorunlarımızın neler olduğu hakında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca. bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

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

43/ — îçel Milletvekili Celâl Kargıii'mn, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci 'maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner-
gesi (8/21) 

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

45. — Sakarya 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) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

47. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'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) 

* -

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

49. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey
ri ib ey oğlumun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyanınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

' 50. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
I sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hülkü-
I met tarafından uygulanan devalüasyon kara

rının önceden haber alınmasında hangi kuru-
I luış ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
I haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 

bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa-
I mn 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır-
I ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

I 51. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley-
I man Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
I tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
I sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-

lişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci 
I maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-
I masına dair önergesi (10/39) 

52. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
110/40) 

53. —• 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) 

54. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ım, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü-
latlc düşmesini önlemek için alınması gereken 
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tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 1 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

55. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

56. — 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) 

57. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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- I 
na dair önergesi (10/46) I 

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

59. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak I 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair I 
önergesi (10/48) 

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

61. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 

gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabiimesini 
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) 

62. — İçel 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) 

63. — 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) 

64. — içel 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) 

65. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
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) 

66. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

67. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

68. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir §e-
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kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes-
bit etmek üzrere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

69. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nün, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oklu
ğunu tesbit etıriek âmacîyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

70; — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'n'in, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amacıyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis' araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

71. — İçel Milletvekili öelâl Kartgılı'nm, 
Tkpufamâ ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve rieticelendırilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek Üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması' açılmasına dair önergesi. (10/60) 

72->. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik Üsler ve silâhlar ile bıi si
lâhlar açısından incirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından: yarattığı' tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
üyarfnfca bir'Meclis ara^ırimasl atılmasına dair 
önergesi. (16/61) 

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

74. — Maraş, Milletvekili İbrahim öztürfc'iün, 
İstanbul-Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(1Ö/Ö3)' 

75. —- 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) 

76. —• Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'ının, 
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 (1Ö/08) 

77. — Samsun ıMilletveikili Kâımran 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 görüşıme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

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

79. — Sivas Milletvekili Vahit Btozatlı'nin, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu"öldüğü' konuları" tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad-
desd uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

80. —• İçel Milletvekili Türlhari öziguner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasnnıa dair öner
gesi. (10/66) 

81. — Maraş. Miİleiv'ekili İbrahim öz.türk'-
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgıi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir" genel »görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

82. — MânİDül Mnle^vekilı'Eş^ref Demiryây*'-
ıri; Haliç 'in' temizlenmesi v'es tür isM bir1 yer 
halliie getirilmesi için'gereMi te'dbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına dair önergesi. (10/67) 
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1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
hı ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri fcesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve (Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 19*70) 
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