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89 NOU BİRLEŞİM 
4 . 4 . 1973 Çarşamba 

Saat : (T. B. M. M. Birleşik toplantısından sonra) 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

İ. — Türk basını ve mensuplarının sorunla
rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/8V1) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca | 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

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

6. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

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

9. — »Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

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

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir, 
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mak üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

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

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

15. — 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 tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nei maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

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

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili îlhan Açıkalın'm, 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 tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
inergesi (10/31) 
r 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasmm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'uin, 
Pnıdık 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) 

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

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

23. — 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-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yakılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığım öde
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksad y-
;e Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge-
ııel görüşme açılmasına dair önergesi (%/H\-

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sonullarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyar. ti -
ca bir genel görüşme açılmasına daıb- önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunu ır-uz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasn. in 



o'8 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına daıir önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatl.Jk 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel göıüşme ayıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 \ıci maddesi ııva
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçeıdeşmesmi 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maducsi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının 'tntı.-ik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi ec'in-
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına -kir 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler okluğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle A nava sa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın SS nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması atıl
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı tara/.n-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
Önergesi (.10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin. Hükü 
m ek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde, kimleı in kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanın asiyi e ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarırca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dai" öner*.isi 
(10/40) 

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

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gerekin 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına daiv önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nen maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına (bir 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et') ek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına d o ir 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin yeıv.ltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması iun 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl m; sı
na dair önergesi (10/46) 
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42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 

- ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Aı.'a-
yasanın 88 ned maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

43. _ lç e l Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerek! tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Mimiğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgden 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mt< lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla-mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalınabilm esini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne. er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına Jair öı.tr-
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerimin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için almaç ak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tet-pit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle almmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek im re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

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

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şc> 
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

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

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

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

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'ıın, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımındac yarattığ: tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması aşılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
tstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/68) 

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

60. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara iiköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

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

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

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

64. — içel 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 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

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

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hikni İşgüzar'ın, 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) 

70. — 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 tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-



ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa-
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekilli ibrahim. Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

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

74. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
İddia olunan yolsuzlukları tespit etmek nıaksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

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

76. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
S8 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekilli Şinasi 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 tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78 — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacryle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

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

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci ma& 
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

8.1. — İçel Milletvekilli Celâl Kargıh'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili ibrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

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



86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — İçel Milletvekili Çetin Yıknaz'ın, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 

Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranırlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasa anı 88 nei maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasın;) dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nm kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 
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101. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'run, 

Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

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

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlanmıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya-, 
sanın 8.8 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıj/le Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — leel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yabama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden r e nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 



nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/109) 

121. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini-tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

123. — Ankara Milletvekili Sın a Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, çeltik üreti
minin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
Mahsulleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) 

124. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, An
kara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

125. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Güvenlik İşleri Bakanlığı kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/55) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum Şeker Pancarı Şirketinin, 
Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri, 
besici aleyhine yaratmış olduğu durumları 
tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/112) 

127. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan' 
m, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivri
ce) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne ka
dar tam kapasiteyle çalışamamasının sebepleri
ni tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/113) 

128. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
filtreli sigara kaçakçılığı konusunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/114) 

129. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'm, Türkiye'de 
cezaevlerinin işinde bulunduğu şartları tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/115) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 
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2. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, 
enflasyon 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 seldi, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

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

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

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

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

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Balkanından sözlü sorusu (6/46) 

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

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair ada
let Balkanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

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

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

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

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

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
cının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dîbeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpasa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlerim esine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü. 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

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

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

23. — 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) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
PAİaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi-
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ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

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

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

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

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

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

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

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakaa tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaioğhı' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

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

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

e 
39. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, Uşak'a 

bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan söz;lü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, îlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitini Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

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

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

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

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

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

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güneydoğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 
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48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSt Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

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

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

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma" Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum. Milletvekili Gıyasettin. Ka-
raea'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması işin ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hmıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-
rusu(6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
âvşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 

Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışişleri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorurıı Milletvekili Cahit Angı'nın, 
^nkara 'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 



69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili ibrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu 'mm, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlenindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
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I yapmış olduğu açış, konuşmasına dair Millî Eği

tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 
80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-

di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu Anadolu sığırcılığını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
1960 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku-

I rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğııkpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydan*, gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü, sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

34. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
al, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187,) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'm n, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
iu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'i'm 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/1.90) 

100. — İstanbul Milletvekili ilhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar drenajının 

ı yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lıı'nun, son zamlardan önce demir, çimento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

1.05. — Kütahya Milletvekili Fuat <\.zmioğlu' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral1 

m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dah Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. —- Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 
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112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirelin kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın. 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şalısın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı imi, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi îşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'm n, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/21 "h 

120. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar in, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümotince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekilli Naci Gaciroğ-
lııiıun, istanbul'da j^ayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hajkkmda yapılan röportaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarin, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı

na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarin, 
Bursa - Uludağ'daki mdılî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

J25. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekili Ilyas Kılıçin Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — izmir Milletvekili Münir Daldalin, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
luiıun, Maliye Bakanı Sait Naci Erginin; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
narin, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — istanbul Milletvekili İlhan Daren-
delioğlu'nun, bâzı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bâzı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından söziü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Ilatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergj daire
lerinin bâzı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarin. 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. _ Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
seu'in Bakanlığınız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 
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134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
*nan'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop. Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye'de- beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Sengillerin, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er-
ılal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcı oğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
'Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235) 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın. 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

143. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

144. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
Dğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

145. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
içişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

146. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın'ın, 
tütün fiyatlarının bölgelere göre değişmesine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/241) 

147. — İstanbul Milletvekili İlhan Dareııde-
lioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir 
heyetin Moskova'ya gideceği haberine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

148. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, 
ekim yapılmadan önce anason fiyatlarının ilâ
nına dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/243) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nei madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
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Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

4. — Yem kanunu tasarısı ve Tarım, Adalet, 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek 
kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/626) (S. Sayısı : 805) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1973) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi 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 tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkm ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
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 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanım ile Cumhurbaşkanının 

geri gönderme tezkeresi ve Köy İsleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi .-
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'ırı, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna, geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tciklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 .1972 ve 1 . 2 .1972) 

8. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

9. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 . 1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

10. — 7126 sayılı 'Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

11. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
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Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

12. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'c 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/532) ('S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet TevfiJkoğlu Batice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun, teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekilli Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kal
dırılması ve 113 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

17 — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nei maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 

(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan kar ı -ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

21. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türk Ceza Kanununun 456 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

22. — Burdur Milletvekili Mehmet özfbey'-
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) ' 

23. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
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maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 .12 .1972 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12.1972) 

26. — İçel Milletveıkili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

27. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 ncd ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

28. — Ankara Milletveıkili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 6762 sayılı 
Tiearet Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

29. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 , 1972) 

30. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu,Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 

kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

32. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

33. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — 1940 doğumlu Hamzaoğlıı, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

36. — Sabık Pilot Assubay (941/828) .Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

37. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

38. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) CS. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 
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39. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'rmn özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek)' (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Iîıiüat Öztürkçdne'inin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişilkliiklor hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

42. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk^ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 

ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi :18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'§er üyeden kurulu 
54. No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos-

-yai Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 



X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, iskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/5Ö9, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 ncî maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kamın tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşınım, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teıklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 

ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığmm kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu 'kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 .12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1 . 1 2 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 
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17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. ihsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve 'Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 .12.1972) 

X 19. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı : 
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

20. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

21. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

22. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
nevirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

23. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkm-

;ı I da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
;- Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa-
L- yısı : 706 ve 706ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih-
n leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 24. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi-

k yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
il lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
i- komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
i- numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
n. (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 
6 I 

25. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 

e Kanunun 5 nei maddesinin (a) fıkrasının de-
: ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
: ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 

(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 

J ve 21 . 12 . 1971) , 
M 26. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
'" 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
e tasarısı ve İçişleri Komisyonu naporu (1/231) 
: (S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 27. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada-
11 let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
r Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

ı- 28. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan-
e dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
;- ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
!, Sayısı : 158, 158'e 1 nei ek ve 158'e 2 nci ek) 
a (Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
) 27 . 12 . 1972) 

ı 29. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' 
s ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
:- Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
:- nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek

lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
) Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da-
a ğıtma tarihleri : 8 . 3.1971, 4 . 2 . 1972 ve 

27 . 12 . 1972) 

30. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
- I lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
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nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'mn ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyufcören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ©k) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

33. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(-S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt

lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri t 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — istanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 , 1943 doğumlu Selâmı Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

37. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, öilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 5.1.0'a 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

38. — ArtVin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 noi 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

39. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689V1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanım tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (iS. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

41. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaiki "Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
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Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla- l 
rı (1/541) (,S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

42. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı İh
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Asikerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 neü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1973) 

X 43. — Belediye Gezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

44. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

45. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat
maz'in affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

46. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

47. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

48. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 49. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden : 

kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

50. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 51. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçilc-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 52. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 53. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

54. — C. ıSenatosU İstanibul Üyesi Rifat Öz-
türkçine ve O. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özcr'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
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ile Çalışma ve plân komisyonlarından seçilen I 
8'er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1973) 

55. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

56. — Beşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

57. — Alioğlu 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

58. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında | 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt-
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

59. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
ikuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
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Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

60. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık (bağlanması hakkımda 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
•raporları (1/432) -(S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile He
landa Krallık Hükümıeti arasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygum 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(il/678) (iS. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

62. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenleıre sosyal yardım 
yapılması (hakkındaki ,168 sayılı kanunun 5 mei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporla;n (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 63. —Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 216 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin .onaylanmasının uygun bulunduğuma 
dair kanun tasarısı ve Çalışma,, Dışişleri ve 
Plân ko.mîlsyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

• * • 

(Millet Meclisi 89 ncu Birleşim) 




