
D ö N E M : 3 C İ L T : 24 TOPLANTI : 3 

MILLET MECLISI 
TUTANAK DERGISI 

93 ncü Birleşim 

24.5.1972 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. _ . 'GEÇEN TUTANAK ÖZETİ ;822 

II. — GELEN KÂĞITLAR 8212:823 

III. — BAŞKANLIK (DİVANININ 'GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 823 

1. Başbakan Ferid Melen tarafından 
teşkil olunan Bakanlar Kurulunun onan-
dığınm dair Cumhuribaşkanlıgı tezkeresi 823:824 

2. — Başbakan Ferid Melen'in, Hükü
met programını 29 Mayıs 1972 Pazartesi 
günü Millet Meclisinde okuyacağına dair 
tezkeresi. 824 



M. Meclisi B : 93 24 . 5 . 1972 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu, Avru
pa Konseyinin 24 ncü kuruluş yıldönümünü ta
kiben cereyan eden ve Türkiye için önem taşı
yan siyasal olaylar hakkında gündem dışı de
meçte bulundu. 

Bakanlar Kurulunun teşkili için görevlendi
rilen Cumhuriyet Senaltosu Üyelsi Suad Hayri 
Ürigüplü'riün istifa ettiğine ve istifasının kabul 
edildiğine dair Cumhurfbaşkanlığı tezkeresi, Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in, 
T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 76 ncı 
(2/550) maddesi ile, 

81 ve 136 ncı (2/639) maddelerinin tadil. 
edilesine dair tekliflerinin, içtüzük gereğince, 
doğrudan doğruya Meclis gündemine alınması 
hakkındaki önergeleri reddedildi. 

Gümrüki kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Se
natosu istanbul /üyesi Mebrure Aksioley ve 10 
arkadaşının, hastaların memleket içinde bula
madıkları ilâçları dış memleketlerden getirtme
leri ve dış memleketlerden getirtecekleri ilâçlar 
için yapılacak işlemler hakkında ve Cumlhuriyet 
Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'im, 
474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümünün değiş
tirilmesi hakkında kanun tekliflerinin (1/155, 
2/43, 2/210, S. Sayısı : 162 ve 162'ye 1 nci ek) 
yapılan açık oylaması sonunda, çoğunluk sağla
namadığından tekrar açık oya sunulacağı, birle
şimin sonunda bildirildi. 

istanbul Milletvekili Nuri Eröğan'ın, 5434 sa
yılı T. C. Emekli SanJdığı Kanununa 23 . 2 . 1965 

II. — GELEN 

Tasanlar 

1. — Hükümlü Bekiroğlu 1941 doğumlu, Ay
şe'den olma Taşova'nın Şehli köyü nlüfusunda 
kayıtlı Osman Yüksel hakkında özel af kanunu 
tasarısı (1/669) (Adalet Komisyonuna) 

2. — Hükümlü Ordu ili Çavuşlar köyü nüfu
suna kayıtlı olup Ankara Yenimahalle 7 nci 
durak Ragıp Türaün Cad. No. : 22/A da oturan 

gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle ek
lenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştiril
mesine, içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bazı mad
deler eklenmesine ve Cumlhuriyet Senatosu is
tanbul üyesi Mebrure Aksoley'in, 15 . 1 . 1943 
gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek Kanunun 
10 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla değişik 
birinci maddesiine bir fıkra ile kanuna bir geçi
ci madde eklenmesine dair kanun teklifleri 
(2/176, 2/215, 2/245, S. Sayısı: 127 ve 127 ye 
1 nci ek) kabul olundu. 

istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör 
ile Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifleri, 
(2/221, 2/173, S. Sayısı : 433) Genel Kurulda, 
Hükümelt hazır bulunmadığından görüşülmesi 
ertelendi. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanunu ta
sarısının (1/621, S. Sayısı : 666) maddeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

24 . 5 . 1972 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
ıslonra toplanılmak üzere Birleşime saat 19,35 te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Kemal Ziya Öztürk Tufan Doğan AvşargiV 

Kâtip 
ürtfa 

Bahrî Karakeçili 

KÂĞITLAR 

Öıneroğlu Gülşen'den doğma 1942 doğumlu po
lis memuru öner Sarman hakkında özel Af ka
nunu tasarısı (1/670) (Adalet Komisyonuna)! 

3. — Hükünılü Aloğlu 1946 Erzincan do
ğumlu üzümlü nahiyesi Bayırbağ köyü nüfusuna 
kayıtlı 1. Zh. Tüm. Sabık subaylarımdan (966-2) 
sicil sayılı Tank. Tğm. Yusuf Ateş hakkında özel 
af kanunu tasarısı (1/671) (Adalet Komisyo
nuna) 
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Raporlar 
4. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar MİM 
Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kumlu kararımın onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye 
ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S-
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1972) 
(GÜNDEME) 

5. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümet
çe alınan kararın onaylanması hakkında kanun 
tasarısı ve ticaret, Maliye ve Plân komisyonla
rı raporları (1/145) (S. Sayısı : 677) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 .1972) (GÜNDEME) 

6. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 
alınan kararın onanması hakkımda kanun tasa
rısı ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları 
(1/115) (S. Sayısı : 678) (Dağıtma tarihi : 
16 . 5 .1972) (GÜNDEME) 

7. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyet
leri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
onaylammıaJsına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 3158 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

• ^ « 

1. — Başbakan Ferid Melen tarafından tes
hil olunan Bakanlar Kurulunun onandığına 
dair Cumhunrbaşkalığı tezkeresi 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, takdim ediyorum efendim. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Cumhurbaşkanlığının 15 Mayıs 1972 

tarih ve 546 sayılı yazısı : 

Plan komisyonları raporları (1/82) (S. Sayısı : 
679) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) GÜNDE
ME) 

8. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarın
ca bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gürük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kamun tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları (1/571) (S. Sa
yısı : 680) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 
(GÜNDEME) 

9. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
5 arkadaşının, Konya Millettvekili Baha Müder-
risbğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derme
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun bazı vergilerden, bütün harç 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plan 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulun 60 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (2/559, 2/560, 
2/563, 2/565) (S. Saylsı : 681) (Dağıtma tarihi: 
23. 5 .1972) (GÜNDEME) 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 
maddesi uyarınca teşkil edilen Bakanlar Ku
ruluna ilişik listede gösterilen zevatın atanmış 
olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BÎRİNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 04,53 
BAŞKAN — ISabit Osman Avcı 

KÂTÎPLER : Bahri Karakeçili (Urfa), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 93 ncü Birleşimini açıyorum. 

III - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLAR KURULU LİSTESİ 

BAŞBAKAN : Ferid Melen, Cumhuriyet 
Senatosu Van Üyesi, Eski Millî Savunma Ba
kanı, 

DEVLET BAKANI : Doğan Kitaplı, Sam
sun Milletvekili, Eski Devlet Bakanı, 

DEVLET BAKANI : İsmail Arar, İstan
bul Milletvekili, Eski Millî Eğitim Bakanı, 

DEVLET BAKANI : Zeyyat Baykara, Baş
bakanlık Müsteşarı, 

DEVLET BAKANI : Prof. İlhan Öztrak, 
Eski Devlet Bakanı, 

ADALET BAKANI : Fehmi Alpaslan 
Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi, 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI : Mehmet iz-
men, Cumhuriyet (Senatosu Kontenjan Üyesi, 

İÇİŞLERİ BAKANI : Ferit Kubat, Eski 
İçişleri Bakanı, 

DIŞİŞLERİ BAKANI : Ü. Halûk Bavul
ken, Eski Dışişleri Bakanı, 

MALİYE BAKANI : Ziya Müezzinoğlu 
Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdinde Tür
kiye Daimî Temsilcisi, Büyükelçi, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI : Prof. Saba
hattin Özbek, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinde Profesör, 

BAYINDIRLIK BAKANI : Mukadder öz-
tekin, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi, Es
ki Bayındırliik Bakanı, 

TİCARET BAKANI : Naim Talû, Eski Ti
caret Bakanı, 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI: 
Dr. Kemal Demir, Bolu Milletvekili, 

/'GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI : Hay
dar Özalp, Niğde Milletvekili, Eski Gümrük 
ve Tekel Bakanı, 

TARIM BAKANI : İlyas Karaöz, Cumhu
riyet Senatosu Muğla Üyesi, Eski Devlet Ba
kanı, 

ULAŞTIRMA BAKANI : Rıfkı Danışman, 
Erzurum Milletvekili, Eski Ulaştırma Bakanı, 

ÇALIŞMA BAKANI : Ali Rıza Uzuner, 
Trabzon Milletvekili, Eski Çalışma Bakanı, 

ISANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI : 
Mesut Erez, Kütahya Milletvekili, Eski Sana
yi ve Teknoloji Bakanı, 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI : Nuri Kodamanoğlu, Niğde Milletveki
li, 

TURİZM VE TANITMA BAKANI : Erol 
Yılmaz Akçal, Rize Milletvekili, Eski Turizm 
ve Tanıtma Bakanı, 

İMAR VE İSKÂN BAKANI : Turgut To-
ker, Ankara Milletvekili, 

KÖYİŞLERİ BAKANI : Prof. Necmi Sön
mez, Eski Köyişleri Bakanı, 

ORMAN BAKANI : Prof. Selâhattin İnal, 
Eski Orman Bakanı, 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI : Adnan 
Karaküçük, Cumhuriyet (Senatosu Maraş Üye
si, Eski Gençlik ve S£or Bakanı, 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. —• Başbakan Ferid Melen'in, Hükümet 

programını 29 Mayıs 1972 Pazartesi günü Mil
let Meclisinde okuyacağına dair tezkeresi, 

BAŞKAN — Bayın Başbakanın yazılı bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Hükümet Programını 29 Mayıs 1972 Pa

zartesi günü Millet Meclisi toplantısında oku
yacağımı saygı ile arz ederim. 

Ferid Melen 
Başbakan 

BAŞKAN — Hükümet Programı, 29 Ma
yıs Pazartesi günü Meclisimizde okunacaktır. 

Şimdi, gelen birkaç öınerge ile, «Meclis 
uzun bir mesai yaptığından, 26 Mayıs öğleden 
sonra resmî tatil olduğundan, Perşembe günü 
ekseriyetin olmama ihtimalinden, diğer taraf
tan yeni kurulmuş Hükümet, Programını ha
zırlamakla meşgul olduğundan bahisle 29 Ma
yıs Pazartesi günü toplanılması arzu edilmek
tedir. 

Bütün bu sebeplere binaen 29 Mayıs Pa
zartesi günü saat 15.00 te toplanılması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Almış olduğunuz karar gereğince 29 Mayıs 
Pazartesi günü saat 15.00 te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 04,56 

»>»•« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

93 NCÜ BİRLEŞİM 

24 . 5 . 1972 Çarşamba 

Saat 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarınım sorunla

rını tc&bit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — 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 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair 'önergesi (10/92) 

3. — 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) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ı§ık tutmak maksadiyle Anayasanın 

' 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

5. — 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 uyarmea bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi 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) 

7. — 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) 

8. — Sinop 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 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

9. — 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
gesi. (10/23) 

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

11. — 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) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 



maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

13. — 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 (10/20 

14. — Bursa milletvekilleri Sadrettin Çan-
ga l e Nail Atlı'nm, 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 ncd maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

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

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

17. — 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 yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

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

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Haş 
has 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) 

20; — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
ran'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) 

21. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara -
ca'nıtı; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasının tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
JO/29) 

22. — Ordu Milletvekili Mcmdüh 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 yapılma ma dair öner
gesi (10/32) 

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

24. — 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) 

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

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

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

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
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) 

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

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya-
rmea bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

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

32. — 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) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

34. — 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) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
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 Anayasamın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

36. — 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 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

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

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanonasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
»bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
• 10/40) 

39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

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

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne-



denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

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

43. — tcel Milletvekili Celâl Kargılı'ııın, 
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) 

44. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu iktisadi Kuruluşlarının içinde "bulun
dukları çıkmazın nedenlerini «Haya 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) 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için abnması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 4air 
©nergesi (10/48) 

46. — 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) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabiılmesini 
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) 
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48. — 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) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
balıkçılığın 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) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

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

52. — İçel 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) 

53. — 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) 

54. — 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) 

55. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'ııun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 



sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis arattırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

56. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

57. __ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

58. — 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) 

59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
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) 

60. — 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 
(10/63) 

61. — 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 uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

62. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
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 (10/68) 

63. — Samsun. Milletvekili Kararan 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) 

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

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

66. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırlan içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyannea 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

67. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'
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) 

68. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

69. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, îktisıadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş vıe şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasıına dair Önergesi (10/619) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı-



lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesfbit et
mek mabsadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

71. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit ötmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci .maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni tesbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına daİT önergesi (8/32) 

74. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum \e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorum
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

76. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksıa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

77. — Adıyaman Milletvekili Kâmdl Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

78. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

79. — Gaziantep Milletvekili Şihasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

81. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

82. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

83. — İçel Milletvekili Celâl KargıLı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

84. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 



tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

85. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

86. — Balıkesir Mil'letvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

87. — İzmir Milletvekili Kemali Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/84) 

88. — Uşak Millet-vcikili Fahri Uğrasızoğ-
lu*nun, TUT yi düzene sokmak ve Türk Milleti
me lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
mıaksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

£9. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, güreş spo
rumuzun içuıde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak terbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılınasnıa dair önergesi. 
(10/86) 

90. — Afyon KaraMsar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı, su 
üninlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

91. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Eikşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

92. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 

otlatma ile onman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı 'korumak için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

93. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri ıtesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

94. — İçel Milletvekili Çeıtin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tesıbît etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

95. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'ın, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

96. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomlik sorunlarının tes-
biti maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/94) 

97. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, bankalarımı
zın 1965 - 1971 yıllan arasında verdikleri kredi
ler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu bankaların 
ekonomimize katkılarını tesbit etmek maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/95) 

98. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hakkın
daki görüş ve esaslarını tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

99. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

100. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'ha,, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın-
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ması nıaksadiyle Anayasanın 88 uci maddesi 
uyarımca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/%) 

101. .— Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop' Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 657 sayıl: 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tesbit 
idtmdk amaciyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

102. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorumlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tesibit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» mn kumlımasının gerekli olup olmadığı
nı incelemek malksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın $8 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

104. — Demokratik Parti Grubu adına Grub 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tespit 
edilmesi nıaksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/99) 

105. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 

ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihî: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

II 
SORÜLAB VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya
pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanında ı 
sözlü sorusu (6/31) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'ın, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

6. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdı 
Hamamcıoğlu'nun, Etber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 



8. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
;Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

9. — Sâvas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul-
masmm düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

10. — istanbul Milletvekili Eşref Derineay'-
m, Cumhuriyet savcılarının duruıntuıa dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

11. — Sinop Milletvekili H&lmi Işgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
airaete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

13. — Konya MiMetvetkili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

14. — içel Milletvekili Çatkı Yrlmaz'ın, IçetP-
ia Gülnar Ecesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

15. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

16. — içel Milletvekili Turhan Özgünerin, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 

/Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

17. — içel Milletvekilli Ceûâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin ka&tilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu^da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

19. — Kastamonu Milletvekilli Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

20. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki KaragöTün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine daiı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 

«sorusu. (6/84) 
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21. — Aydın Milletvekili M.Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

25. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanım
dan sözlü sorusu (6/95) 

26. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

28. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

29. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Bakamların
dan sözlü sorusu (6/100) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamameıoğlu'nun, tüeear ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözdü sorusu (6/101) 

31. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözdü 
sorusu (6/102) 

32. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
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olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

33. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

35. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

37. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

41. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

42. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
Ju'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

43. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

44. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin,., 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakama-
dan sözlü sorusu (6/117) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,. 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

46. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm,. 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

47. — Gaziantep Milletvekili Şinas'i Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Balkanından sözlü sorusu (6/121) 

49. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın,. 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

50. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına daür Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Araş »bucağına bir oırta-
oikuil yaptırılmasına ve Hülkümeltçe yarldıım ya-
pulıp yapulmıyaeağına dair Millî EğÜtim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyz&ofp-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa-



ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergem ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
Önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra-

11 — 
I poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 

tarihi : 20 . 7 . 1971) 
3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka

zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
I tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
I gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo-

nu raporu (10/5) ('S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

V 
İ M DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINOt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(Millet Meclisi 93 ncü Birleşim) 




