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Saat : 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

2. — Aydın İMillet vekili Reşat Özarda'nın, 
onman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

3. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/28) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 

maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

8. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
pamukta yapılan alivre alış - sıatış yolu ile 
'köylünün saynlmasının nedenlerini yerinde tes
bit etımıek ve (bu soygun şeıklinin ortadan kal
dırılabilmesi için .ge/relken tedbirleri laraştırmak 
üzıere Anayasanın $8 inci tmıaddesi gereğince 
Meölis aataşjtıırıması yapıılmasına dair önergesi 
(10/30) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Millî Eğitim ve 'gençlik politâlkamızım, gerçek 
•anlamı ile millî 'bir (hüviyet ve eğitime kavuştu-
roılmasıniın, Tunik gençliğine memılaket (hizmet
lerinde yararlı çalışma imlkân ve sıalhalaırı ha-
zırtlanımasının ne suretle mıümlkün olalbileceğini 
araştırmak üzeıre Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/31) 

10. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'm, rejim buhranı havasının nedenlerini ve 
durdurulması çarelerini araştırmaya yarayacak 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/28) 

11. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, İç - Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

12. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

13. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile 
Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm, yük-
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sek öğrenim gençliğinin başlattıkları boykot 
ve işgal hareketlerinin nedenlerini tesbit ede
bilmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/29) 

14. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ile 
Elâzığ Milletvekili Kemal Satır ve 8 arkada
şımın, Millî Eğitim sorunlarını belirtmek ve ge
rekli tedbirleri ortaya koymak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/30) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle bulna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/34) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kamına bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kamın tasarısı ve İmar ve İskân, içişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1968] 

X 2. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetince millîl'eştiril-
miş bulunanı mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek kuru
lan Geçici Komisyon raporu (l/3<86) (S. Sayı
sı : 701 [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yafeovas'ın Şufbat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer ŞamiHoğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. — Trîabzon Milletvekili Ali Rıza Uzumıer'-
• in, tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara

deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 

! alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta-
. rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin-

j deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
; Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

5. —• Trabzon Milletvekili Ali Rl<za Uzuner'-
i in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun', mesle-
l kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za

man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/38-8) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu '-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına: 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6/430) 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nuın< 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hrâtiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Bar 
kanından sözlü sorusu (6/431) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

10. — Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,. 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

12. — Erzurulm MıHdtlveikıillii Adnlan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi banlkaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünlüdüğüne dair Maliye ve 
imar ve iskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/449) 

13. — IstaınfbuH MilletvıeOdİJİ Reşilt ÜÜker'in,. 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 



asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

14. — Matetya MiMiejtveikiIli Şaban Erik'in, 
Anlkaratom Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

15. — Burdum MMleıüvelkli Fethi Çeflüklbaş'-
ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

16. — Çoruım Milieftiv,ekiilli Hasan LâUif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
tna] olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

17. — Konya Miüeftivıe&ıiılJi Nazif Ku/ruıcu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

18. — Konyıa Millletvtekılil Nazif Kuruıcu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

19. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 1 0 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

20. — Trabzon Milletvekili' Ali Rıza Uzuıf-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

21. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (.6/528) 

22. — Yozgat Milletvekili Nuri1 Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

23. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

24. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
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I İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın

dan sözlü sorusu. (6/532) 
I 25. — Aydın Milletvekili' Reşat özarda'nın,^ 

Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

I 26. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

27. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo-
I ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-

nm düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

28. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

29. —Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

30. — Konya Milletvekili Nazif 'Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

31. — Konya Milletvekili1 Nazif Kurucu'nun, 
I Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan

masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-

I kanından sözlü sorusu. (6/542) 
I 32. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 

memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

33. — Trabzon MilletveMi Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında ça-

I lisanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

34. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

35. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu^ 
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 

I y«t«rli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 



3'6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

37. — Mardin Milletvekili Nazmi özoğul'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

38. — TraJbzon Milletvekili Ali Kıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

39. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

40. —• Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

41. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edilmiyeceğime da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

42. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

43. —• Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün Erzurum radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

44. —• Erzurum Milletvefkili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

46. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti mililetvıokilleırinıiın devamsızlık

larına dair MüLet Meclisi Başkanından sözlü. 
sorusu (6/580) 

47. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulamıık Emniyet Ko-
mıisedıiğince bâzı şahıslarım evlerimin aranması, 
dövülüp, hafearete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakamından sözlü sorusu. (6/581) 

48. — Tralbzion Milletvekilli Ali Rıza Uzunier'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yemi bir bina inşa edikmesine dair Millî Eğitim 
Bakanımdan sözlü sorusu. (6/582) 

49. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

50. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun idlüzieltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü slaruistu (6/58Ö) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hısslerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve ÎPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunlda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci madldesi gereğince kurulan Millet Meclisi 
Araştırma Koımisıyonu raporu. (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtana tarihi : 
21 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


