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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

4851 sayılı Kanun hükümlerine istinedem : 
1. — Devleti; Bakanlarından hiçbirine, bu 

defa, Barbakan Yardımicılığı görevinin -veonH-
(Duamıesi; 

2. — Dış Ekonomik ilişkiler, Sanayi ve Ti
caret, Kültür Bakanlıklarının kaldıntaıası; 

3. — Tiicarıeft BafemCağı ile Sanayii ve Tek
noloji Bakanlığı adı altımida, îijki Bakanlığım ye-
Mi'deıı ihdais edilimleısi; 

Ve yeni Bakanlar Kurulunum, bu değişik-
liıklers .göre 'hazırlanan listede gööteriılmiş bû -
luman zevattan tcşkiICmCm uygum görüldüğüme 
'dair Ouımlhurbajkıamlığı teskeresi Genel Kuru
lun bilgicimle sumuMu-

Hükümet Programlımın okunması iğin Genel 
Kurulun İS Aralık: 1971 Perifenube günlü saat 
15,03 te toplanması kabul edildi. 

Trafczon Milletvekili Ali Kıza Uziumer'in, 
Çalışma •Baikanliğıma, 

ıKütaihya Miîîatvskilii Mesut Erez'in, Sanayi 
ve Teknoloji ,Ba:kamlığjma ve, • 
Erzurum MJI'ldt'vicJMlıi Rıfkı Danışırnan'ım, 

Ulaştırma Bakanlığıma atanmaları dolayı&iyle, 
Üyesi bulundukları komisyon! ardam iattfifa 

'ekliklerine dair önerileri Genel Kurulun bil-
igüsime .sunuldu. . 

Genel nüfus yaramı; 

1971 yılı Bütçe Kanununa (bağılı (A/3) işa-
retlıi' cetvelde değişiklik yapılması; 

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasımda 30 
Nisam 1964 tarllMi Sosyal Güvenlik Sözleşme-
isimim değiştirilmesi hakkında kanun taflandan 
tekrar açık oya sunuldu ve yapılan oy aynımı 
sonucunda her üç tasarının da kanunlaştığı 
foildiriildi. 

197.1 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
oetv'eMerde ve, 

IBedesı Terlbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
'Büilfiçe Kanunıuma bağlı cetvellerde değişiklik 

Teklif 
1. - - Cumhuriyet Senatosu Afyon Üysısi M. 

Keunaıl Şenocak'ın, Köy Bankası kanunu: tek-
lüfî (2/594) (içişleri, Ticaret, Köy İşler] ve 
Plân, komisyonlarına) 

yapılması hakkımda kanun tasarılan önciel'iMe 
görüşülerek tümleri açık oya sunuldu. 
Harcırah Kanunuma ek kanuın tasanisı ön-

celiik ve ivedilikle görüşülerek kafoul edildi. 
içji'şHeri Baakmlığı Sivili Savunma İdaresi 

Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilânlçosu 'hakkımldalki Sayıişjtay 
Komisyonu raporu; 

Hacettepe Üniyçjerisitesinin 1968 îbütçe yılı; 
Devlet Hava Meydanlan işletmesi Genel 

MüdürGüğünün 1967 bütçe yılı; 

Devlet Hava Meydanları işlktmetd Geneıl 
Müdürlüğünüm 1968 bütçe yılı; 

Tefeel Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı 
KeslmheSap kanunu tasanlan görüşüldü ve 
açık oya sunuldu. 

24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâza 
maddelerinin AeğiışltMİÜmesi ve bu kanuna elk 
ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun ta-
sarasımın 'tıümıii iî erimdelki görÜşmMer taimıaim-
lanarajk, maddelere geçilmesi ve tasarınım mad
deleri üzerindeki konulşimalanm gruplar adına 
on dafeika, şahıslar adına beş daJkika ile sınır-
lamıdırılmıası kabul olumdu. 

Tasarının birinci maddesi üzerinde bir süre 
ıgörüşjiMü. 

Açık oya sumullmuış 'bulunan taşanlara veri
len oyların aynını sonuçlarıma göre çoğunlu
ğun sağlanamadığı, oylamalann tekrarlanaioa-
ğı Ibildirıildi. 

15 Aralık 1971 Çarşamba gıüniii saat 15,00 te 
toplamıllmak üzere Bıirlnşime saat 19,02 de son 
verilidi-

Başjkan Kâtip 
BaşJkanJvekili Tunceli 

Fikret Turhan r/il Hüseyin Yenipmar 
Kâtip 
ıSilvas 

Enver Âkova 

Tezkereler 
2. — Sakarya Millietyekili Hayrettin Uysal 

ile Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Aüpaislan'm 
yasama dokumulma2Mdarıınm kaldınlmııasıııa 
dair Başibaikanlılk tezflcereisi (3/704) (Anayasa

l ı - GELEH KAĞITLAR 
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sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'in yasama dokunulmazlığının kaMınlmasına 

Zelzeleden yıkılan Burfdıır'u yeniden yapan
lara bu millet kürsüsünden tefekkür için yük
sek huzurunuza geldim. 

Geçen Mayıs sabahı başlıyan, büyük sarsıntı 
ile haralbo'lan Burdur'u, yıkılan binlerce evi ye
niden yapmak için büyük Tünk Milleti bütün 
kaynaklarını seferber etti. Devlet ve HükümeT 
başkanları, bakanları sık silk felâket yerine git
tiler, askeri, memuru, âmiri ve bütün devlet te
şekkülleri gecesini gündüzüne kattılar, açıkta, 
çadırda, yağmurda yattılar faikat yepyeni mo-

dair Başbakanlık teskeresi (3/705) (Anayasa 
ve Adalet koîiüisyonl'arından mürekkep Karma 
Komloyona) 

müzakerelere başlıyoruz. 
Vakit almamak için yoklamada bulunmıyan 

üyelerin isimlerini okutmuyorum. Sonradan ge
len arkadaşlarım Başfeanlığa bir teskere gönde
rirlerse gereken işlem yapılacaktır. 

GENEL KURULA (SUNUŞLARI 

dem bir şehir yarattılar. Örn-ek köyler yaptı
lar ve hiçbir fedakârlıktan çekinmediler. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Burdur depreminde harabolan binlerce ko
nut yerine Kızılaydan, bakanlıklardan ve çeşitli 
teşekküllerden hemen anında gönderilen on-
binlerce çadır içinde felâketzedelerin yarala-
larını sardılar. Bütün Türkiye'nin il ve ilçele
rinden yarış halinde gönderilen kuru gıda yar-
dımlariyle her yerde aş ocakları kurdular, fe
lâketzedelere sıcak yemek verdiler. Yurt için
den çeşitli kurum ve teşkilâtlar tarafından ve 
yurt dışındaki dost devletler eliyle gönderilen 
ibinlerce teneke kutular ve çuvallarla gelen gıda 
maddeleri ve paralan afetzedelere dağıttılar. 

ISaym arkadaşlarım; 
68 yerleşime merkezinde Burdur'un içinde, 

'kazalarında ve köylerinde yıkılan, haraJbolan 
binlerce ev, konut, okul, hastane, yıkık binalar 
yerine hemen yenilerini yaptılar. Daha mükem
mel ve modern köyler kurdular. 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma 'saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER •: Enver AJkoya (Sivas), BaJhri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — 15 nci Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmaJk suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Ad okunmak suretiyle yofklama yapıldı.) 
iBAŞKAN — Yapılan ydklama sonucu ço

ğunluğumuz olduğu anlaşılmış bulunduğundan 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Burdur zelzelesi sonrası yapılan çalışmalara dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Burdur Milletvekili Sayın 
Mefomet Özbey Burdurma zelzele sonrası yapı
lan çalışmalar üzerinde gündem dışı söz iste
mişlerdir. Kusa olmalk ikaydiyle buyurunuz 
ef emdim. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım; 
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Muhterem arkadaşlar; 
Yapılan bütün bu yeni köylerin hepsi de 

elektriğe, kanalizasyona, suya, yola kavuşturul
du, 6 milyonuna 60 yeni okul yapıldı, 120 mil
yonuna miodern yeni köyler kuruldu, Altı ay 
giibi çok kısa bir zamanda yeni bir Burdur ya
ratıldı. Bu mucize de gösteriyor ki, büyük Türk 
Milisti bir ve beraber olunca bu dünyada yapa-
mıyacağı hiçbir şey, yenemiyeceği hiçbir güç
lük yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yıkılan Burdur'u yeniden yapma gayretinde 

•bulunan başta Kızılay, ordu birliklerimiz, İmar 
ve İskân Bakanlığına, Bayındırlık, Millî Eğitim, 
Köy İşleri, Sağlık ve Orman bakanlıklarına, 
İller Bankasına, Türkiye Elektrik Kurumuna, 
Devlet Demiryollarına, Çimento Sanayiine, De
mir Çelik fabrikalarına, Devlet Su İslerine, Ka
rayolları Genel Müdürlüğüne, Yol, Su, Elektrik 
Umum Müdürlüğüne bu millet kürsüsünden te
şekkürü, vicdani bir borç bilirim. 

Ayrıca, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri' 
Federal Almanya, Finlandiya, İran, Avusturya, 
İsrail, Belçika, Fransa, İsveç, Yunanistan, Rus
ya, Kuveyt, İngiltere, Kolanda, Norveç, Yugos
lavya hükümetlerine, yap!tıkları büyük yardım-
lardan dolayı, büyük Türk Milletinin bir vekili 
olarak, şükranlarımı arz ederim. 

Pek muhterem, arkadaşlarım, bu kadar bü
yük fedakârlığı kaJiSyen esirgemiyen büyük mil
letimizin Devlet ve Hükümet reislerinden ve 
enerjik .bakanlarından, küçük olduğu kadar da 
mühim bir ricam olacaktır. Hoş karşılamalarını 
rica ederim. Evet, Burdur'da, elektrikli, kanali-
zasyonlu, suyu ve yolu olan modern örnek İjöy-
lıer kurulmuştur. Bu karakışta Türk köylüsü, 
devletimizin şefkatiyle yaraJsını sardırıp, sıcak 
yuvalara kavuşmuştur. Allah hepsinden razı ol
sun. 

Yalnız, Türk köylüsü çiftçidir, hayvanları 
vardır, bütün hayvanları açıktadır, ahır ister. 
Türk köylüsü renejberdir, çifti çubuğu ile meş
gul olur, bütün malı meydandadır, samanlık is
ter, Lütfen, mümkünse, köylünün hayatı ve can 
daman olan ahır ve samanlığını da yapmaları 
hususunda yüksek yardımlarını ve devam ede-
gelmekte olan eniğin şefkatlerini esirgemezler-

ıse, esasen devlete karşı olan sonsuz minnet ye 
muhabbetimizi teyidedecekler, kalelerimizi fet
hedeceklerdir. 

Allah, Türk Milletini korulsun. Cümlenizi en 
derin saygılarımla selâmlarım pek muhterem 
arkadaşlarım. 

Teşekkür ederim. 

2. -— Bitlis Milletvekili Abidin înan Gayda
lı'mn, Bitlis ilinin ekonomik durumu hakkında 
gündem dm demeci. 

BAŞKAN —- Bitlis'in ekonomik durumu 
üzerinde gündem dışı söz istemiştir, Sayın AJbi-
din İnan G-aydalı. Buyurun efendini. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Yüce 
Meclisimizin Sayın Başkan ve değerli üyelerini 
hürmetle selâmlarım. 

Bir devlet işletmeciliği olan Tekelin, ilimiz 
Bitlis için reva gördüğü bir işlemi, huzurları
nızda açıklamak mecburiyetini kendim için gö
rev saydım. 

Bu yüce kürsüden 16 . 3 . 1970 Pazartesi 
günü, yine gündem dışı bir konuşma ile Bitli* 
itütününü ele almış, kalite batanımdan üstünlü
ğünü açıklamıştım. Bu dileğim, gerekli ilgiyi 
gördü. Bundan böyle Hükümetimize, Bitlisli 
olarak şükran borcumuz vardır. 

Türkiye'mizde halen çıkarılmakta olan ka
liteli bütün filtreli sigaralarda Bitlis tütünü, 
çeşni olarak kullanılır ve bu suretle sigaraları
mıza üstünlük ve râyiha sağlar. IBuna karşı, 
kötü evsaflı tütünler de Bitli'3'e gönderilir ve 
Bitlis Tütün Atelyesinde halik tipi, «Doğu» na-
imiyle sigara imâl edilirdi. Daha kötü kaliteli 
tütünle, aynı ambalaj ve isimle Malatya ili
mizde de Doğu sigarası yapılıyor. Nisbeten ka
liteli olan Bitlis Doğusunu ayırdedebilmek için 
ambalajda değişiklik yapılması ricasiyle, zama
nın Sayın Tekel Bakanı nezdinde bulunduğu
muz teşebbüs, işte size göstermekte olduğum 
(iki paket sigarayı heyeti umumiyeye göstere
rek) bu şekliyle Bitlis sigarası yapımına emir 
verildi ve aylardan beridir bu tip sigara yapıl
maktadır. 

Bu sigaranın, gerçek anlamiyle Bitlis tütü
nünü temsil ede'miyeceğini de ayrıca açıklamak 
isterim. Zira, bu sigarada, Bitlis tütününün an
cak ve ancak % 10 misibeti mevcuttur. Bu düşük 
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nîsbete rağmen tiryaMlerce aranmakta ve tale-
bi karşılıyamadığı cihetle de, Doğu ve Güney -
Doğu bölgelerimizde halk tipi, 75 kuruşluk bir 
paket Bitlis sigarası, 250 kuruşa alıcı bulmakta
dır. 

ıGönül isterdi ki, bu talebi karşılamak için 
Bitlis Tütün Atelyesine süratle ilâveler yapıla
rak işçi adedi çoğaltılsın ve bu suretle de istih
sal artırılsın ve istek karşılan'sın. 

Durum böyle iken, «Bitlis» karşısında alıcı 
bulamıyan «Malatya Doğusu» nun da, pek ya
kında «Bitlis» olarak çıkarılacağını esef ve 
üzüntü ile öğrendim. Doğunun kaliteli tütünle
rini, başka alıcı bulunmadığı nedeniyle diledi
ği gibi alan Tekel, filtreli sigaralara çeşni ola
rak katacak, tâbir caizse posasını da Doğuda 
imal ettirecek, bu yetmiyormuş ğiibi, talihsiz 
Bitlis'imizin etiketini de sürüm aracı olarak 
kullanacak. 

iCumlhuriyet tarihimizden önce 80 000 nüfus
lu Bitlis şehri, sağlam bir ekonomi ve normal 
bir yaşantı içinde olduğu halde, bugün 20 000 
nüfu'sa düşmüş olan ilimizin bu acıklı durumu, 
ihmale uğramışlığının en bariz örneğidir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün, Malatya Tütün 
Fabrikasında, Bitlis sigarası çıkaracağına Bit
lis Valilik makamında, Sayın Valimiz ve Bele
diye Başkanımızın da hazır bulundukları bir 
mecliste hayretle muttali oldum. Avdetimde, 
7 Aralık Salı günü, Malatya Tütün Fabrikası 
Müdürünü, acele servis telefonla aradım, konu
yu sordum : «Evet, Genel Müdürlükten emir al
dık. Elimizde biraz (Doğu) mevcuttur, bunları 
tüketip, Ocak başından itibaren ('Bitlis) imali
ne başlıyacağız» dediler. Bu bilgiyi alabilmem 
için Bitlis Milletvekili olduğumu da, Sayın Fab
rika Müdüründen gizlemiştim. 

Sonuç; Sayın Tekel Bakanımızdan istirham 
ediyorum; çok aranan Bitlis sigarasını, en kısa 
zaimanda Bitlis tesislerini genişleterek ve işçi 
adedini çoğaltarak üretim artırılsın, bu suretle 
de, fakrü zaruret içinde bulunan İlimde birkaç 
aileye iş imkânı sağlansın ve Tekelin tevessül 
etmek istediği isim benzerliğinden istifade poli
tikasına, demeye dilini varmıyor, ama daha 
doğrusu isim, etiket hırsızlığına son verilmesi 
için gereken yerlere hemen emir verilsin. Henüz 
işin başlangıcındayken, bu çok çirkin ve yersiz 
hesap kapansın. 

Hatırlıyalbildiğim kadariyle, takriben kırk 
yıl kadar önce Sayın Başbakanlarını bir kilo
metre mesafeden, Bitlis Belediye binasına kadar 
caddeyi tran hahlariyle donatıp karşıîıyan ve
fakâr hemşehrilerim, bu$ün çoğunluğuyla alt
larına bir kilim dahi bulamamaktadırlar. Mille
tinin hizmetkârı olan devlet sektörünün öbek 
öbek kurmakta oldukları ve astronomik rakam
lara baliğ olan sitelerin yerine, geçim ve yaşama 
endişesinde olan vatandaşlara el uzatılması, ger
çek Atatürkçülüğün ta kendisidir. 

Sayın parlömanterler ve değerli Türk bası
nının, açıklamakta olduğum konularda bana 
yardımcı olmalarını hassaten istirham eder, te
şekkür ve hüraıeitlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
3. — 'Bağcılığımızın modern şekilde gelişti

rilmesini, verimin artırılmasını çitçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

4. — Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 
maksadiyle kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/15) 

5. — Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacımn 
meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek maksa
diyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi. (10/16) 

6. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması, gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Arştırma Komisyo
nuna üye seçimi. (10/İS) 

7. — Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye secimi. (10/19) 

8. — Bütçe ve Plân Komisyonunda açık bu
lunan üyelikler için seçim. 

BAŞKAN — Gündemin 1 - 5 sıra numarala
rında yer alan Araştırma komisyonları için üye 
seçilecektir. Ayrıca Bütçe ve Plân komisyonla
rındaki açık üyelikler için de seçim yapılması 
icabetmektedir. Tensibederseniz hepsini bir
likte yapalım (Muvafık sesleri) 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Sayın milletvekillerine dağıtılacak olan Büt
çe ve Plân Komisyonuna seçilecek adayları gös
terir listede bir bağımsız seçimi yapılacaktır, 
yani bağımsızlardan bir kişi seçilecektir. Bura
ya Sayın Etem Kılıçoğlu ile Sayın Hilmi İşgü
zar adaylıklarını koymuş bulunmaktadırlar. 
Sayın milletvekillerinin, bağımsızlardan bir kişi 
seçme mecburiyetinde bulunduğunu hatırlatı
rım. 

Gerek beş Araştırma Komisyonuna gerek 
Bütçe ve Plân Komisyonunda münhal bulunan 
yerlere yapılacak seçim için oy pusulaları sayın 
üyelere değıtılacaktır. 

Üç kişilik bir tasnif heyeti seçiyoruz; 
Sayın Vedat Önsal.. Yok. 
Sayın Demir Sorguç.. Yok. 
Sayın Sami Arslan.. Burada. 
Sayın Necati Aksoy.. Yok. 
Sayın Halil AkgöL. Burada. 
Sayın Fethullah Taşkesenlioğlu.. Yok. 
Sayın Behzat Eğilli.. Yok. 
Sayın Ahmet Karaaslan.. Burada-
Üç kişilik tasnif heyeti seçilmiştir efendim. 
Seçim, nisapla alâkalıdır, grup yetkililerin

den rica edeceğiz; bundan sonra da, kanunlarla 
ilgili yedi tane açık oylamamız var. 

Demin arz ettiğim Bütçe ve Plân Komisyo
nuna Sayın Etem Kılıçoğlu ve Sayın Hilmi îşgü-
zar'dan başka Sayın Hüseyin Balan da aday
lığını koyduğunu, Başkanlığa gönderdiği bir 
tezkere ile ifade etmişlerdir. Genel Kurula arz 
ederim. 

Gündemimizde bulunan araştırma komisyon
larına yapılacak üye seçimlerine ait kürsü 
önüne konan kupalar gündemdeki sırasını taki-
betmektedir. 

Birinci kupa; Bağcılığımızla ilgili, 
İkinci kupa; Tarihî Eser Kaçakçılığı ile il

gili, 
Üçüncü kupa Ruhsatsız silâh edinmekle il-

gili, 
Dördüncü kupa; Hazine toprakları ile ilgili, 
Beşinci kupa; Doğu ve Güney - Doğu böl

gelerimizle ilgili konu ve, 
En son kupa ise; Bütçe ve Plân Komisyo

nunda açık bulunan üyelik için yapılacak se
çimle ilgilidir. 

Oy puslalan dağıtılsın, lütfen. 
Tekrar hatırlatıyorum, Bütçe ve Plân Ko

misyonunda acık bulunan bağımsız bir tek aday

lığa Sayın Etem Kılıçolu, Sayın Hilmi işgüzar 
ve Sayın Hüseyin Balan adaylığını koymuş
turlar. 

Adana seçim çevresinden oy verme işlemine 
başlıyoruz. 

(Adana seçim bölgesinden oy verme işlemi
ne başlandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın mil
letvekili?... Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Sayın Arslan, Sayın Akgöl ve Sayın Kara
aslan lütfen yerlerini alsınlar. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif Heyetinden sonuçlar 
gelmiştir, arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilme

sini, verimin, artırılmasını, çi%iye geniş kre
di imkânı sağlammasını temin etmek üzere ku
rulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelikleri 
için yapılan seçime (152) üye katılmış ve neti
cede ekseriyet olmadığından ismen tasnif ya
pılmamıştır. 

Arz olunur. 

Üye üye 
Sami Arslan Halil Akgöl 

Üye 
Ahmet Karaaslan 

Yüksek Başkanlığa 
Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi mak

sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
üyelikleri için yapılan seçime (152) üye katıl
mış ve neticede ekseriyet olmadığımdan ismen 
tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 

Üye üye 
Sami Arslan Halil Akgöl 

Üye 
Ahmet Karaaslan 

Yüksek Başkanlığa 
Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyasmın meyda

na getirdiği sonuçları teslbst etmek maksadiyle 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelikleri 
için yapılan seçime (152) üye. katılmış ve neti-
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cede ekseriyet olmadığından ismen tasnif ya
pılmamıştır. 

Arz olunur. 
üyo Üye 

Sami. Arslan Halil Akgöl 
Üye 

Ahmet Karaaslan 

Yüksek Başkanlığa 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 

aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit et-
meC?: üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
üylikleri için yapılan seçime (152) üye katılmış 
ve neticede ekseriyet olmadığından ismen tas
nif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üyo Üye 

Sami Arslan Halil Akgöl 
Üye 

Ahmet Karaaslan 

Yüksek Başkanlığa 
Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kal

kındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu üyelikleri için yapılan seçime (152) üye ka
tılmış ve neticede ekseriyet olmadığından ismen 

tasnif yapılmamıştır. 
Arz olunur. 

Üye üye 
Sami Arslan Halil Akgöl 

trye 
Ahmet Karaaslan 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Karma Komisyonundaki açık üyelik

ler için yapılan seçime (152) üye katılmış ve 
neticede ekseriyet olmadığından ismen tasnif 
yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
üyo üye 

Sami Arslan Halü Akgöl 
üye 

Ahmet Karaaslan 
BAŞKAN — Beş Araştırma Komisyonunun 

üye seçimine mütedair olan seçim ile Bütçe 
Plân Komisyonundaki münihaHere yapılan se
çimlere (152) şer sayın milletvekili katılmış, 
l>u suretle yeterli sayı sağlanamamış ve tasnif 
yapılmamıştır. 

'G-enel Kurulun, 14 ncü Birleşimde ittihaz et
miş olduğu karar veçhile, münhasıran Hükü
met programının okunması maksadiyle 16 Ara
lık Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,10 
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Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti
rilmesini, verimin artırılmasını çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

2. — Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 
nıaksadiyle kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/15) 

4. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri1 ve şikâyetleri 
aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tes
bit etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/18) 

5. — Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yüksel
tilmesi içki alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/19) 

6. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair 'önergesi (10/92) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis* araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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 
Palaoğlu'nun, 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 Kargılı'nm 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi 'düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uya-
rmra bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 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) 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 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 gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı-

3. — Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek mak
sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
na üye seçimi. (10/16) 



mmda 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) 

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, «Arazd 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 Kargıh'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, 
çay üretimi, haşatı, alını yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

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 ncd maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

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

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

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'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 tesbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

23. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili ilhan Açıkalm'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 tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

24. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ııı, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 

• önergesi (10/30) -
25. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-

ca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasınm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir MecMs araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

26. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılma ma dair öner
gesi (10/32) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap-



inak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

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

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

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

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

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

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

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

35. — İçel Milletvekilli Celâl Kangılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sa,ğlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

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

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

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

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

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

4d. — Sakarya Milletvdkili Hayrettim Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının 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-
nası açılmasına dair önergesi (10/38) 

42. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ay arlanm asiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 



•bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

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

44. — Konya Milletvekili Vefa Tanırın, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü-
latle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri t esi) i t etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nııı, 
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) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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 4air 
önergesi (10/48) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi ajnaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

5i. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
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) 

52. — İçel Miilletvekiii 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 nei maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Ba
lıkçılığın 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) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair Öner
gesi. (10/53) 

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



56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

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

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

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

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

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

62. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

63. — Bursta Milletvekili Kasını Önadım'in, 
TRT Kurumunun yayınlannım düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumdan tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

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

65. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmazîn, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

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

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

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

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

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

71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 



Konusunda .bilgi edinmek maki?adiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

72. — istanbul Milletvekili Eşıref Derinçay'-
ın, 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) 

73. — Kayseri Milletvekili Turban Feyzîoğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî 'belgede, Iktisıadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında (bilgi edinmek maksadiylıe Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/d9) 

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

75. — Ankara Milletvekili Sıma Tura! ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl «den 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

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

77. — İçel Milletvekili Cehil Kargılı'mn, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni teslbit etmek ve hunlarm çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

78. —• Marag Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 197.1 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
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Parlâmentonun nasıl bir tutum \e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

79. —• Konya Milletvekili üzer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorumlarının neler olduğunu tesıbiit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nıci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açıimasmja dair 
önergesi (10/71) 

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

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

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

83. — Gaziantep Milletvekili 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 teslbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

84. — içel Milletvekilli Celâl Kargılımın, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve mora! et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir ıMeclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

85. —• Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihracat 



formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı ve 
nedenlerini içine alan ekonomik durum hakkın
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/38) 

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

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

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

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

90. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk basını ve mensuplarının sorunlarımı tes
bit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları bul
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/81) 

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

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

93. — İzmir Milletvekili Kelmal Önder dle iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama

daki aksaklıklarına çözüm yollan bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) 

94. — Uşak Mlilletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'num, TRT yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir (kuruım haline getirmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak fterbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasnıa dair önergesi. 
(10/86) 

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

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

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

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

100. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımımda yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığımı tesibit etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 



101. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epdde-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
iıle ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 ncıi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi!. (10/93) 

102. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatı
rımlar, iişsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emis
yon hacmi, işçi dövizlerinim değerlendirilme şek
li, teşvik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisa
di tutumu hakkında, Anayasanın 88 ncfı madde
si uyarınca bir genel görüşme açılmasına daıir 
önergesi. (8/39) 

103. — Adana Milletvekili Alparslan Tür-
keş'ln; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomlik soranlarının tes-
bit'i maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılım asma dair 
önergesi. (10/94) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kımda kainui] tasarısı ve Bütçe Karama Komis
yonu 'raporuma dair Cıımılnıriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/533; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1278) (S. Sayısı : 435; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1668) (Dağıtma tarihi : 
9 . 12 . 1971) 

X 2. — 'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve 'Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/529; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1271) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
436; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1670) 
(Dağıtıma tarihi : 9 . 12 . 1971) 

X 3. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığınım 1967 
takvim yılı geme! bilançosu hakkındaki rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) 
(S. Sayısı : 393 ve 393 e 1 nci ek) (Birinci da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tari
hi : 3 . 12 . 1971) 

X 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 
394 ve 394 e 1 nci! ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1971) 

X 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesa
bına ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 
1/133) (S. Sayısı : 395 ve 395 e 1 nci ek) (Bi
rinci dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971, ikinci dağıt
ma tarihi :3 . 12. 1971) 

X 6. — Devlet Hava Maydamları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Dev
let HaVa Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü 1968 yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. 
Sayısı : 396 ve 396 ya 1 ve 2 nci ek) (Birinci 
dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971, ikinci dağıtma ta
rihi : 3 . 12 . 1971) 

X 7. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 büt
çe yılı Kesinhesabına ait geneli uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 
397 ve 397 ye 1 nci ök) (Birinci dağıtıma tarihi : 
4 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tarihi: 3 . 12 . 1971) 

Tl 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, ya

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

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



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

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

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
t i kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Milletvekili Hamıdi Hamamcı-
eğla'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ıtn, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derdınçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından 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'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunaa 
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Babanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

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

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

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

15. — İçel Milletvekili Turhan Özıgümer'in, 
îisTtanıbul Yıldız Mimarluk ve Mühendislük Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

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

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

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

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki KaragöPün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine daiı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

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

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

22. — Koınya Milletvekili Vefa Taaıır'm, 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 Balkanından sözlü sorusu. (6/94) 

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

25. — Uşaik Milletvekili Âdil Turan'un, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret 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'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt* 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 



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

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

30. — Antalya Milletvekili Hasam Ali Gül-
can'uı, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

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

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüeeoğ-
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 tesbiti 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 Öz'türk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nun, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafımdan, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

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

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

38. — Antalya Milletvekili Hasam Ali Güll-
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) 
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39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Güi-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112) 

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

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

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

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

44. — Ordu Mil'letövekifli Meımduh Ekşi'ındın, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

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

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

47. — Gaziantep Milletvekili Şimasi Çotlak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçıay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Balkanından sözlü sorusu 06/121) 

49. — öaziaınıtep Milletvekili Ali îhisan Gö-
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

50. — tSıivas Mliötvelkaili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 
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51. — Sinop MÜHdUvekili "Hüllmâ Işğüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
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) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lü ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
Önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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