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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

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

2. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının ı.ır-y-
drna getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

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

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

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

6. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğiu'-
ıuııı, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl 
masına dair önergesi (8/5), 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
vo 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 

önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

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

9. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
ralaoğlu'iiun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

10. —• "İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rıma bir geıiei 
si (8/8) 

görüşme açılmasına dair onerge-

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/9) 

İ 2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde1 bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir r-aıe bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nei maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair' önergesi 
(10/22) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması »erekli tedbirleri tesbit etmek 



maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması baki' 
ramdan Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/1-1) 

15. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

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

17. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
cay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
/.T aştırma sı yapılmasına dair önergesi (10/26) 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dıair öner
gesi. (10/27) 

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

2 — 
T 20. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge-

I ciknıeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir-
I leri tesbit etmek üzere Anayasanra 88 nci ınad-
| desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 

dair önergesi (8/12) 
21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri teslbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 

' uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
j önergesi (8/14) 

23. — Manisa Milletvekilli Mustafa Ok ille 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Haş 
haş ekimi ile Afyon istihsalinin smırlan-

I dırılmasma süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 

I baskıda bulunun bulunmadığını tesbit etmek 
I maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere-
I ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 

rtnörgesi (10/31) 
24. — Malatya Milıletvefcıilii Mustafa Kaf-

I tan'ın. Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
I tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
I sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et-
I inek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge-
I ('eğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 

önergesi (10/30) 
I 25. — Erzurum Millet/vekili .Gıyasıettin Kara-
I ca'uın; Hınıs ilçesi,. Kızdahmet köyü halkının 
I karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma-
I sı ve yerleşme mmtakasmm tesbit edilmesi mak-
I cadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
I bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 

v'10/29) 
I 26. — Ordu Milletvekilli Memduh Ekşi'nin, 
I Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarîan-
I ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi-
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ni temin için Anayasanın 88 nei maddesi uyarın- I 
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

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

28. — Nevşehir MİMvekili SalâhaMn Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilûtmın 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

29. — Sinop Milletvekili Hilımi İşgüzar'ıın, 
Gima T. A. §. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

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

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

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargulı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
çel il ebilm esini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 | 

nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

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

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

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 'Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

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

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kaırgılı'nın, 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mefhmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

42. — Sakarya Milletvekili Haıyreıtttin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara-
nmn önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 



haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

43. — Afyon Karalhisar 'Milletvekili Süley
man Mutluîıun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti İçin Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

44. — Konya Mıi'lletvelkillıi Vefa Tanır'm, 
Türk Parasınııı kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından Önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

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

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

47. — İçel Milletvekilli Celâl Kaırıgıılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

48. — İçel Miillletveıkilı Ceillâjl Kargı lı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

49. — İçel Milletveikilli Celâl Karigula'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci rnad-

4 — 

I desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

50. — İçel Milletvelkiii Celâli Kargılı'mıı, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

51. — İçel Milletvekili CellâT Kargılı 'nım, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

52. — İçel Milleıtveikjili Celâl Kargılı 'mm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 

I araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

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

I '54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

55. — lıçıei MıiHiertveMM Celâl Kargılı'nın, 
İrkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

56. — İçeıl 'Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 

I ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
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etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın- | 
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

57. — İçeıl ıMiillatvefaiıLi Oelâl Kargılı'mm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mailesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

'56. — İçel MiillıetvekiıM Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli j 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek ü/c-e 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
arattırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

59. — İçeıl .MMleltvelklilDi Oelâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştı rinası açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

60. — İçel MdılıLotveikili Celâli Kangllı'mm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

61. — Adıarıa Milileltvefaili AM Rıza 'GüJllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

62. — İçel MftLletveıkilli Oelâl Ka.rgulı'mm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

63. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60; 

54, — Manisıa Mülletvefeili Musıfcafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit | 

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

65. — Bumsa (Mİletvekdili Kajsıım Önadım'un, 
TRT Kurumunun yayınlarımın düzenlenmesi, ıslah 
cdihnedyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

66. — Manas MdlMeıtıvelkilli İbrahim Özıtürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

67. — 'Sakarya MiilletvekiM Hayreıtıtıim Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin neden]eri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

68. — Sivas Milletvekilli Vahit Boaath'mın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 

69. — Samısuın MliıUleitveffeili Kâmuran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

70. — Mıaırıaış Mililıeltvekilıi Ibırıahiım Öztürk'üoı, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

71. — .Sivas ıMıillıeıtveMli Vabıit Bıozsaıtlı'inın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

72. — Içol Milletvekilli Turhaaı Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 



Gülnar ilçesi sınır]arı içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

73. — Manas Millet velkilii İbramim Özıtürk'-
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
Konusunda bilgi edinmek maksadiylc Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

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

75. — Kayseri IMillıeıtvelkiilıi Turhan Feyzrâoğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî 'belgede, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarımca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/09) 

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

77. — Arnikam MıilıietvdkM Suma Tunal ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl ©den 
kanlı olaylar medeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

78. — Manas Milletvekili İbrahim Özftürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci ımaddesi uyarımca 'bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

79. — içel Mıillldtvekiıli Celâl Kargılı'mim, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerimin medeni eri

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

80. — Manas Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum T e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiylc Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

81. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile aiMıerimin sosyal 
ve eikonomik soruınlıarıının neler olduğunu tesîbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci malddesi 
uyarınca bir Meclis araştınmıası açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

82. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Anayasa Mahkemesi kararı üzerine 
9 Temmuz 1971 tarihinde öğretim çalışmaları
na son vermesi gereken özel yüksek okulların 
bir çözüme bağlanabilmesi için Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/35) 

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

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

pılan kaçakçılığın yurt dkonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Istıambul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya-



yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

3. — Antalya (Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tariihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

4. — Ankara Milletvekili Osman iSoğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

5. — Ankara Milletvekili Osman iSoğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

6. — Tekirdağ Milletvelkili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağılı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alptas-
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakarımdan sözlü sorusu (6/15) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'
ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon ek
siklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

9. — Maraş Milletvekili İbrahim löztürk'ün, 
6-r>7 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

10. — 'Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

11. — Bursa Milletvekili (Sadrettin Çanga'-
ııın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve îskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

12. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet y^oura-
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

13. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden mjıa.ş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

15. — Adana MMletvekiM AM Rıaa GüMüoğlu'-
mın, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları içim bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

16. — ıSakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön-
d:erülen Amerilkalılara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/26) 

17. — ISivas Mille tvdkıili Mustıafa Kemal 
Palaoğlu'nnn, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

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

19. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

20. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
îzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
•iözlü sorusu (6/31) 

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

22. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
îa.v'ın, 93! sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

23. — Ankara Milletvekili Orhan ıBirgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair tçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

24. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

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

26. •— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak-
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 
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27. —• Afyon Milletvekili Hanndi Hamanıcı-
ı -ğlu'nun, fiber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

28. — İzmir (Milletvekili Kemıajl tönder'in, 
Flge tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
karımdan sözlü sorusu (6/40) 

29. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliiya-
rğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakarımdan sözlü sorusu (G/421 

30. — Sinop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'm, 
ShmpYj bağlı bâzı köylerin içme suyii ve >m 
ihtiyacına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

31. — Sinop Milletvekili Hilm,i İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

32. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüz'ar'm, 
Sinop'un Boyabat ilgesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

33. — Antalya Milletvelkili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

34. — Sinop Milletvekili Hilmj tşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

35. — Maraş Milletvekili İbrahim, öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapdan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

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

37. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlıvnun, Sivas'ın bâz* köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/53) 

38. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'mın, yurdumuzda kurulması düşünülen 

üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

39. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

40. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

41. —• İçel Milletvekili Turhan 'özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(G/57) 

42. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
•iözlü soru.si'1 (6/58) 

43. —• Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm Sam
sun da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak isçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

44. — Ankara Milletvekili Osman iSoğukpı-
rıar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

45. — Ankara Milletvekili Osnijan iSoğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

46. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanumi/îi tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

47. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

48. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
zira? t e elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

49. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 
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60. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'- I 
İE Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

ı51. — ıSiniop Mhlleıtviekilli Hâlimi İşgüızar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

•52. — Ordu MüllatvekliM Ata Topaıloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü I 
sorusu (6/74) 

(53. — Mıaraş MilMnneMli İbrahim. ÖzSfeünk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman I 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

154. — Mariaış Mületvelkülli Ibüahlim Özfairk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

55. — Mfaalaş Miılilertıvekillli İbrahim Özrtürk'ün, I 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
SOTUSU (6/77) 

66. — İçel MHilıldüvekıiıM Turhan Özîgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka- | 
demişinde meydana gelen olaylara dair İçişleri ı 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

67. — Kastamıonu MMeftviaklifli Mehmieıt Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

(58. — İçel Mi'letvelkili Celâl Kangulı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

69. — Kasfoam'oou Mlillletvieikilii Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

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

61. — Aınitalya MJilllietvelkilH Ömıer Ruyrukçu'-
nıın, Elmalı hudutları içindeki KaragölMin mey- | 
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dah I 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

ı02. — Ondu Milletvekili Ferdıa Güney'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında I 

tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

63. — Sfimıop Mllefovelknılli Hallimi İşigüzıar'ım 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

64. — Erzurum Mülefbvekiılıi'Gıyias/eıtıtJİn Ka-
raoa'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

65. — Ordu MMletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis-
M n d e n halkın da istifade estirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

•66. — Aydın MMllelbvekiili M. Keimıal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

67. — Afyon KaraJhiısar Miüieüvıeikii Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

68. — Konya Mlletvefciii Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

69. — Konya Mâlleffcveiküa Vefa Tteunur'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

70. — Konya MSfetvokilli Vefa Taaır'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

71. — Sıkas Milletvekilli Musltafia Kemıal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

72. — Uşak Mileftvıekilli Adil Tnunaa'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

(Millet Meclisi 98 nci Birleşim) 
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7(3. — Zoınguflldıalk Miletvıelkıii Aha^.Güner ' -
in, belediyelerin durumuna ye yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

74. — Amjtellyia Mliljelt^ekilii~ Haşan Ali Gül- ' 
ean'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

75. — Antolya MSdiettv-elklillii Hasan ADİ Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt : 

fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. • 
(6/99) 

76. — İsıtıanibu Miililıatvaldıli Eşref Dcrinç'ay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budııt dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

77. — Af yom Karahıiısar Mıilleitvielktilii Haımdd 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

78. — Anitıaılya MületvdkliıM Hasan Ali Gtil-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

79. — Ankara Milletvekili Osmıaın S'oğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
l'âboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

80. — Niiğde MililıeitvıeıkiM Mevlit Oçıalkcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

$1. — Anıklama Millllötvıekild İbrtahıim öüoeıoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

(82. — Manas MdÜİeıtviclkiÜii İbralbiım, Özltürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

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

84. — İçel MiUlötvieıkillli öeüıâl Kargılı'inin, 
paso ihtilâfı üzerine. Başbakan tarafından, A. P. 

Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

85. — Adanla Mİllotveikiili Turgut Torpialoğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) ..,., 

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

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

88. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

89. — Uşak -Milletvekili Âdiü Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kuruJamıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

90. — IJlşıalk Miiılılıeitvelkili Âıdftl Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

91. — Ankara Mil'lctvakiıld İbrahim Cüeeoğ-
'u'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

92. — Zomlguldiak MallıeittvıeMıld Hüsıeydın Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusıı (6/116) 

93. — Ordu M'MicitvcMlıi Melmduh Ekşi'nim, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
mün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

94. — İstaııubaiıl MilfliotV'Oİdlli Reşit Ülker'din, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

95. — Çoanıım. Mlillieltvicfkiılii Cahit Amgı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
pazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

96. — Gaaiıaniteıp Mi'HeıtvıeMıi Şinıasi Çotkık-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 



arama yapan resmî kişilere dair içişleri Baka
nından sö4ü sorusu (6/120) 

07. — Isıtanlbul MMlâtvielkiılü Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

98. — Ondu MüleltvdMli Ferda Güfey'dn Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

99. — Gıaızöıanrtlep ^ i l e tvakp A l İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alınan 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

100. — Sivas Miilliötvıelkiûd Ekneım Kamgal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

101. — ̂ Siınıop 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) 

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

103. — Erzurum Miıl'İeftvekiili Gıyaseıttin 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) 

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

105. — Erzurum Milleft/veık'ili Gıyiaseitıtin Ka-
raca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imaınlarnı 
asil kadroya alınmasına ve imanı, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne d^şünül^jğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

106. — Erzurum MiMetyeMM Gıyasıeıttcın. Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptarılmaşına 
dair Jı̂ illî Eğitim ve Köy İşeri imkanlarından 
sözlü soruşu (6/131) 
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107. — Erzurum Milletvekili Gıyasetin Ka
raca 'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

108. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

10.9. — Eırızıuırum M£ldtvifitknl]ji Gıyaıseıttıkı Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

110. — Trabzon Mıltertmeklfi Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alınan tedbirlere, dair başbakan,, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakamların
dan sözlü soruşu (6/İ35) 

111. — TojkaJt MJilİeftviefkilli Reşit ÖnderMm, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

112. — Kayseri. MfiletovekâiM Tufan Doğan 
AvşargilHn, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğn 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

113. — Uşalk Milletvekili Âdil Tunaın'ın, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as
faltı anmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

114. — Koınıya Mffiletivıelkıüld Irlatı Banan'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

116. — Konya Milllıeıtveikİli İrfam Banan'ın, 
yu'ittıtıaşılıann ©an ve mjai güveaıilıMerâjniin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

116. — Konya MüktveilaiM lirfian Baran'un, 
i£onya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sor ısu 
(6/141) 

117. — Ankara Maltetveikild Şâmaısi özden-
oğlu'nun, THY mu, Fransa'nın «Akdeniz Ku-
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lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

118. — Amasya MilliieitvıeiknıM Vehıbi Meş
hur'un, 1961, 1Ö64 ve 1969 yiiLlarında pancar 
istihsali ile şıökor istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasınla dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

119. — Erzurum Mıillleıtveikıili Gıyasofetin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

120. — Maınfaa Miilllıetvakili Yola Bakirli'nm, 
imar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

121. — Altıklara Mıilllietiveikilli İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara-
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

122. — Aıdıyamlan MiMicJtvjeMld Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanmdan sözlü sorusu (6/148) 

123. — Arnikana Milllıetvakiilli Şiınıasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

124. — Çorum Millejtvokilıi Cahit Angı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından »özlü sorusu (6/150) 

125. — Ondu Milletvekilli Mteımduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiyetâeki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

126. — Anlkara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/158) 

127. — Sinop Milletvekilli Hilmi İşgüzar'in, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtıma Bakanlığına 
'bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu-
riarn ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

128. •— Sakarya MıiliietveMii Hayrettin Uy-
sal'ın, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/155) 

129. — Ankara Milleıtvcıkiiılli Suuıia Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

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

131. — İstıaınlbull Mi'Mıeıtıveıkiili İbrahim, Abak'-
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

132. — Mıauıiiısıa Milleıt vekilli Yeli Bakirli'-
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

133. — Anitiaılya Milletvekili Öımeır Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindcki-
lerin lağvedileceğine dair Millî ıSavunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

134. — Trabzon MiRetvıcıkili Ali Rıza Uzu-
ner'kı, Avusturalya'ıda çalışan işçilere daıir 'Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

135. — Arnikana MilOıeıtıVökiılli OonıgtiizJkan Yo-
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162) 

136. — Ankana MEieıtveıkili Osimıaın ıSoğufcpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163^ 

137. — Ankara Milletveikili Osımaın Soğuikpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

138. — Erzurum Mülllöbve'kiiili Selçuk Erviendii'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 



yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (G/165) 

139. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (G/166) 

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

141. — Sıaimsun Milletvekili İlyas Kılıç.'in, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

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

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

144. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yan? 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yap'I/in nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

145. — İsltiaınbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair xçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

146. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'in, Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından bir 
sahne sanatçısına tabanca çekildiği iddiasına 
dair Başbakan ve Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/173) 

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

148. — İçel Milletvekilli Turhan Özgüner'in, 
1969 - 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) 
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149. — İvsıtamibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

150. — Uşıalk Milletvekili Âdil Turan'in, öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/177) 

151. — Samsun. Milletvekili İlyas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

152. — Trabzon Mıilletvekilıi Ali Rıza Uzu-
ner'in, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
rv 

A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(MMlelt Meclisi 98 nci Birleşim) 




