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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

IX 1. — 13 . 5 . 1901 Itorithinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları »raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
X 1. — İş kanunu tasarısi ve 23 numaralı 

•Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X !2. — Türkiye IGumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür A'nlaşmiasımn ön'aylıanırmısıınıı 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (J/126) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1971) 

X 3. — 'Türkiye Cumlhunyetli ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 3971) 

X 4. — 'Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI nci maddesinin (A), (B), (C) 
ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/431) 
(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

X 5. — La Hjaye'de Milleıtleırara&ı Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 

tarihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şu
bat 1961 terdlhli La Haye Anlaşması ve proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/353) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 

hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununum, 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/284) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

3. — Osman Salmıanıkuırt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165 v* 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — izmir Milletvekili ıŞükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1 
nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1070) 

5. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis-



— a — 
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

6. — Harcırah IKaınonuna lelk kaınun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

X 7 .— Bıeılediıye IGıelirlerii kanunu Itasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 ve 
2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

:8. — 1076 sayılı Yedek Subiay ve yedek aisıke-
ırî mıeımurlar Kanununu 3 ncü mıaıddeısinifn dıcğıiş-

ı tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

9. >— Salihli ilçesinin Eıslkiiıcaımıi frıahaJlesi 
1028 hanesinde naklen1 kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 120 . 10 . H94J5 doğumlu Kâmil 
Akman'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 12 . Iı971) 

:10. — Vaın'ım Oürpınar ilçesi Hoşiap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt '5, sayfa 52 de ka
yıtlı Neemettinıoğlu, Emine'den olma 1.1.'1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1971) 

11. —• Akyazı ilçıeısi Merkez Yemilk'öy hane 18, 
cilt 8, saytfa 125 te nüfusa kayıtlı Büseyimoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . i3 .1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu •(3/47) (IS. Sayısı : 47 ye 1 inci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

12. — İzmir iline bağlı /Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma J.0 . 8 . 19129 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına ıçıarptırulmasına dair (Başbakanlık: 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

22 . 2 . 1971) 

13. — Yalvac'ın Tolkmakçık köyü hane 90r 

oilıt 212, sayfa 146 da nülfuısa kayıtlı, Ali Osıman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . ıl94ı8 doğuımluı 
Hüseyin Seslimin ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu ıraporu (3/159) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi :H2 . 2 . 1971) 

14. — 'Tungutlu'nun iBamjidiye mlahalleısi 846 
hane, cilt ı27 ve ısaytfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak '8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma 1J9.19/36 do
ğumlu Faik Vartekli, Turtgutlu Hamidiye ma
hallesi 84J6 hane, cilt '27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayı/siyle Hamidiye /mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş ımıahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriiye Partiei'-
nin ölüm cezasına çarptınlmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

15. — Sakarya iline Ibağh Akyazı kaiZiatsmm 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtana tarihi : !22 . 12 . 19T1) 

16. — Ceylıan Köktan'ıin cczaisı/nun .affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/311) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

17. — Osman Nuri Vural'ın cefasının affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/327) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

18. — (Bor ilçesinin 'Kcmûrhiısıaır nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1 9 7 1 ) 



19. — Mardin illinin 'Ömerli ilçesi merkez (bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamd&ye'dem doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

•20. — Eskişefhir'in Alpu mlahiyeısiinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibc'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

X 21. — '5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

22. — DüzcenAn IGölkaya bucağınım 'Hacı İSü-
lcymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 , 1330 Tonya - îs-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

23. — Bartın ilçesi 'Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balıkçı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

.24. — Kastamonu iline (bağlı 'Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Ibrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

25. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru-

I luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

I teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(.S. ıSayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

26. — Bursıa Milletvekili Kasım Ömadım'ın, 
çırak, ıkaMa ve ustalık (kamum teklif i Ve Sanayi, 
Tiearelt, Adalet, Millî Eğitim, Çalışama ve Plân 
ikomiısyoınilıajrıüd'an seıçiien 4 [er üyeden kurulu 
5 No. lu [Geçici Komisyon rapoıru (2/14) ((S. (Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

I 10,(3.1971) 
j 27. — Halil Çelik'in, cezasının affı hakkında 

kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu' 
I (1/312) (iS. ISayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 

10 .3 .1971) 
I ,28. — Asayişe .müessir bâzı fiillerin önlen

mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

i29. — İMıaraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 30. — Bursa Milletvekili Kasıım Önadım'-
| m, 507 sayılı Esna.f ve Küçük İSanatkârlar Kanu-

munum bâzı maddelerinin değiştirilmıesine ve bâ
zı (maddelerine fıkralar eklenmesinle 'dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, (Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 

j 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 31. — Buma Milletvekili Kasım Önadım'im, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. 'Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 
(32. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm 

I yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 




