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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — iş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
-<3«çT)ci -Komisyon rapora (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 2. — 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) (ıS. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

X 3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, içişleri, 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) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvfekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair ıtüziik 
teklifi ve 'gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

V 
İKİ DEPA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Osıman Sadimanjkuırt'aı vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 105 ve H65 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

2. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 .12 .1970) 

3. — Harcırah Kanununa efe kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

4. — 1076 sayılı Yedek iSulbay ve yedek aske
rî memurlar Kanununu 3 ncü maddesinin değiş
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) 

5. — Salihli ilçesinin, Eskile ama ; mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

6. — Van'ın GKirpmar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpın'ar köyü hane 37, cilt '5, sayfa '52 de ka
yıtlı Neemettinıoğlu, Emine'den olma 1.1./1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, öliüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarilhi : 22 .2 .1971) 

7. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniiköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
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Fatma'dan olma 13 . 3 .1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 mel ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

8. — tamir illine bağlı Çeşme üç esinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nıci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 uei ek) (Dağıtma tarihi : 

22 . 2 . 1971) 

9. —- Yalvac'ın Topmafcçılk köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman» 
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/15)9) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

10. — Turgutlu'nun Ha/mildiye mıaıhalıtesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nıüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma 1,9.1936 do
ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partici'-
nin ölüm cezasına çarptırılmaları Ihakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

11. — Sakarya illine (bağlı Akyazı kazasının 
Kanlı çay 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 mci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

12. — Bor ilçesinin Keımerlhisıar nalhiyesine 
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'dcn 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 .1971) 

13. — Maırdfun. 'illinin Ömerli ilçesi (merkez 'bu
cağı Hırbabcllik (Sivritope) köyü hane 1, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
modoğlu, Ham diye'den doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırıl ması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

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

.15. — Düızice'nin 'Göl'kaya bucağının Hacı S ü -
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet AIi-
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) 

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

17. — Kastamonu iline bıağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 d i t ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı tbrahimoğlu, 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) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 



19. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, ıkalf a ve ustalık taanum ıteklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğıitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 ter üyeden kurulu 
5 No. İn öeçıic'i Komisyon rapora (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

20. — Asayişe müessir "bâzı fiillerini ünıllen-
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nei ek) 
(Dağıtma, tariki : 15 . 3 . 1971) 

2.1. — Maraş 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 22. — Buma Milletvekili Kasım Ön adım '-
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklemmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayii ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

2'3. — İsıtaribul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
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) 

X 24. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge-
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si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 25. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçilen 4 
ıor üyeden. kurulu 9 numanalı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi- : 17 . 4 . 1971) 

' 26. — Kayseri Milletvekili Enver* Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ıncü maddesinin 2 ve 3 neü fıkra
sının fcaldırıltması ve bir fıkra eklenmesi ile 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşımın, 606 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-
munun 123 ıncü maddesinin değiştirilmesine dair 
Ikanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon-
laruııdam 8 <eır üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 27. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hlakkımda kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve (Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

28. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
ıM. Halûk (Berkol ve İstanbul 'Milletvekili Or
han Cemal 'Fersoy'un, ekspres yollar ve İstan
bul çevre yolu projesi sahasındaki gecekondu
ların tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarımdan 3 er üyeden kurulu 40 
nolu Geçici Komisyon raporu (2/385) (S. Sa
yısı : 312) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

29. — Sıkıyönetim feanum taisarıisı ve Anaya
sa, Adalet, içişleri, Mi l î Savunımıa ve Plâm fco-
misiyonüjarıınıdan 3 ler üjyedem (kuirui'uı 413' mulmıarialı 
'Geçici Koanilsyon raporu ı (11/4712) (S. Sayısı : 
313) (Dağıtıma itardfhi •: '5 . '5 . 1OT1) 


