
Millet Meclisi 
Gündemi 

87 NCÎ BİRLEŞİM 

15 . 4 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

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

2. .— Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

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

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

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

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

7. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

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

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

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

11. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
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) 

12. — Sakarya Milletvekili 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 Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

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

14. — 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. (10/21) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiy&'delsi kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizMğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

16. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 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) 

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

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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
gesi. (10/23) 

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

20. — 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, «Arazıi 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) 

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

22. — 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 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

23. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tanm 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) 

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

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

26. — İçel 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 
nei maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

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

28. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Aıçıkalın'm Haş
haş «idmi 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 nei maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

29. — 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) 

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

31. — 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 Meclîs araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/82) 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
mahrAjaadyet 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) 

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

34. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'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) 

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

36. ~ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — îçel 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) 

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

41. — 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) 

42. — 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) 

43. — 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) 

44. — 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) 

45. — 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) 

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

47. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurla 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

48. — Afyon Karahisar Milletvekili Sülcy-
ınan Mutlu'nun, 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) 

49. — Konya Milletvekili Vefa Tatıır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
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kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
uiasiylc Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
^10/40) 

50. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgi.it 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) 

51. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
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
ın lusma dair önergesi (10/43) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'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) 

53. — 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) 

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

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'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) 

56. —- İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde i§-

5 letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
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için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına daiı 
önergesi (10/48) 

57. — İçel 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) 

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

59. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

G0. — İçel Milletvekili Celâl Karglıı'mn, 
lıkçılığm ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyannca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

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

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

63. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime-
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tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

64. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) v 

65. — 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) 

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

67. — İçel Milletvekili Celâl 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) 

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

69. — 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 madden 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

70. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarımın düzenlenmesi, ısLah. 
edilmesiyle diğer oluşundan tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyannca bir Meclis araştırması 

I açılmasına dair önergesi. (10/62) 
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71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/68) 

72. — 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 myaırraea bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

73. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bültün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
98 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/98) 

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

75. •-— Maraş, Millet vekili tbrahira Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alınan dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarımca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

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

77. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner 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 nei maddesi uyarınca 
feir M*ec!fs Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi (10/66) 

78. ->_ Maraş MületveMli İbrahim öztürk*-
mı, ^ç yıl içinde öMurttlen fnivemsitefâ gençli er 

konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel <görüç-
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

79. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler oMuğumı tesbit etmek üzeıre Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarmea bir Meclis 
Araştırman açılmasına dair önergesi. (10/57) 

80. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadi l>evlet 
Teşekküllerinin öacel kuruluş •v» şalhıslarla or
taklık veya iştirak şeklînde giriştikleri teseto-
bîasler hakkında bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nei madd«si uyaraaıea bîr Meeiis 
araştırması anılmasına dair önergesi (HO/09) 

81. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana ıgelien 'olaylarda kullan> 
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını testojıt et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca (bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

82. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Simöp Milletvekili Hilmi tşgüaar'ın, «©n genler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ilhlâl ıed#n 
kanlı ©laylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca ıbir Genel Görü§me açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

83. — Maraş. Milletvekili İbrahim öztürk'
ün, Türkiye ̂ defki işsizliğin iartaş. sebepleriyle- ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve issizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi ikesimlerde re
form yapılması ıger^ktiğini teâbit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci unaddesi (uyarifl&ca (bir 
•Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (S/âl) 

84. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ıgençlik hıareketlerinıin nedenleri
ni teslbiıt eltmek ve 'bunların çözüm (yollarının 
neler 'olduğu Osonusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasam© B8 nci madıdesi uyarınca bk 
Genel Görüşme açalmasana ûmr ömrgm <(S/â2) 

85. — Maraş [MfilleıfaveMH İbrahim öztürk'-
kün, 12 Mart 1971 günü 'Genelkurmay Başka

nı ve (Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
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Parlâmentonun nasıl bir tutum \Ğ davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (İ/126) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1971) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . ]971) 

X 3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı maddesinin (A), (B), (C) 
ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/431) 
(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

X 4. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 
tarihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şu

bat 1961 tarihli La Haye Anlatması ve proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/353) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma ta-
rihi : 8 . 3 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR 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 
yapılmasıma dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sıayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . W70) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




