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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimin ilk ve saat 16 da açılan ikinci 
oturumunda Genel Kurulda çoğunluk olmadığı 
yapılan yoklamalar sonunda anlaşıldığından, 

2 . 4 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 de 
yapılacak T. B. M. M. Müşterek Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere birleşime saat 16,30 da 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekih 
Atıf Şohoğlu 

Kâtip 
Urfa 

Ramazan Tekeli 

Kâtip 
iSakarya 

MusUMttin Gürer 

SORULAR 

Yazılı sorıâar 
1. — Konya Milletvekili Seyit Faruk önder'-

in, Konya'nın merkez ilçesine bağlı Yarma bu
cağındaki sulama kanalının genişletilmesine 
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1092) 

2. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, şeker pancarı çiftçilerinin haklarına 
dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1093) 

3. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, zirai mahsul fiyatlarının yükseltil
mesine ve çimento karaborsacılığının önlen
mesine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (7/1094) 

4. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Kars 
Belediyesine, îller Bankasınca verilecek payla
rın, zamanında gönderilmesine dair yazılı soru 
önergesi, imar ve iskân Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1095) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — Amasya Milletvekili Ahmet Demiray 
ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi. (2/862) (Mali
ye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Turgut Cebe ve 6 arkadaşının, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/863) (Çalışma 
ve Plân komisyonlarına) 

3. — Kayseri Milletvekili A. Atıf Hacıpaşa-
oğlu ve Burdur Milletvekili ismail Boyacıoğlu'-
nun, Yargıtay teşkilâtına raportör kadroları ek
lenmesine ve 3656 sayılı Devlet Memurları Ay
lıklarının Tevhit ve Teadülüne dair Kanuna 
Bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bö
lümünde değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi (2/864) (Adalet ve Plân komisyonlarına) 

4. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Hüseyin oğlu ismail Hakkı Yıldıran'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi (2/865) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 73 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik Cihazla yoklama ya
pacağım, sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını istirham ediyorum. 

(«ismen, yoklama yapılsın» sesleri.) 
ismen yoklama yaptık, araya hiçbir işlem 

girmeden aşağı - yukarı yüz arkadaşımız oyu
nu kullanmadan Meclisten ayrıldılar, istirham 
ediyorum mesaimizi eğer yoklama yapmakla 
geçireceksek ben burada dört saat yoklama ya
parım. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, bu Meclise devam eden milletve

killeri ile etmiyenler belli olmalıdır, ismen 
yoklama istiyoruz. («Doğru söylüyor», «ismen 
yoklama yapılsın» sesleri) 

BAŞKAN — İsmen yoklama yapıyorum efen
dim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz yoktur. Bu sebeple 3 Nisan 

1969 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,25 

• • « • • 
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Millet Meclisi 

73 NCÜ Bl 

2 . 4 . 1969 

Saat 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —• 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) 

2. — 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) 

3. — 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) 

4. — Adana Milletvekilli Ali Karcı'nm, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince MeclİB araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

6. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 

RLEŞÎM 

Çarşamba 

kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Mecli» Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

7. — îzmir 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) 

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

9. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

10. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/32) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım
lar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 

12. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konu-



l an ile pamuk ^kim sahalarının daraltılmasını 
hedef tutan politikanın millî tarım politikamı
za uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/38) 

'13. — îzımir Milletvekili Muştala Uyar ve 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'ın pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

14. —• Giresun Milletvekili Kudret BosUter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

15. — îzımir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

16. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlamada 
üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, fi
yat ve kredi dağıtımında mevcut durumun den
gesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergesi (8/36) 

17. — ıSivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın 
Sivas DD Yolları Fabrikasında yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

18. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

19. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Türk Ekonomisinde önemli bir rolü olan 
zeytin ve zeytinyağı konusunda, alınması ge
rekli tedbirleri ve uygulanacak politikayı tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

20. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurullarına verilecek yön ve Türk 
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gençliğinin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek politika ve hedeflerin tes-
biti için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 

21. — Kastamonu Milletvekili îsımail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, .bağımsızlığımıza aykırı olarak 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da ikili andlaşma yapan hükümetleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına daiır öner
gesi (10/42) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Türk sporunun problemlerini tesbit ve içinde bu
lunduğu bunalımdan çıkış çarelerini bulmak 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/38) 

23. — V-am Milletvekili Salih Yıldız'ın, Tür
kiye hayvancılığının bugünkü haline, geleceği
ne ışık tutmak; hayvancılıkla geçinen yurt böl
gelerinin ve 'milyonlarca yurttaşın refaha ka
vuşması için alınması gerekli kanuni ve idari 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

24. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, fiyat artışlarının ve ekonomimizdeki 
dalgalanmaların sebebini araştırmak, bilgi edin
mek, tedbir ve çarelerini bulmak için Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/44) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'm, halkın beslenme şartlarının 
ve gıda rejiminin ilmî olarak incelenmesi ile 
ıslah edilmesi ve milletin sağlığını koruyacak 
politikanın tâyini için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/39) 

26. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Zi
rai Mücadeledeki Devlet yardımının artırıl
ması ve vatandaşın mücadeleye teşviki çare
lerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/45) 

27. — iÇoıruım IMilletvekili Hilmi İncesulu 
ve iki arkadaşının, milletimizin hürriyet ve se
lâmetini tehdideden hukuk dışı cereyanların 
doğuş ve yayılış sebepleri ile 'bunların önlen
mesi çarelerini tesbit etmek amaciyle Anayasa-



nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/46) 

28. — Nevşehir Milletvekili /Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, dış ticaret rejiminin, Anaya-
sa'ya, kalkınma plânına, ulusal çıkarlarımıza 
ve halk yararına uygun bir hale getirilmesi 
şartlarının tesbiti için Anayasa'mn 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/47) 

29. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ile 
Çorum Milletvekili Hilmi încesulu'nun, Dev
let ve İktisadi Devlet Teşekküllerindeki is
rafları önliyecek tedbirleri tesbit etmek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/48) 

30. — Konya Milletvekili İSeyilt Faruk Önder 
ve 3 arkadaşının, 1969 bütçesinin Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülmesi sırasında ileri sürülen 
iddiaların varidolup olmadığı konusunda Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

31. — Aydın ıMilletvelkiilıi Reşat Özarda'-
nın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tara
fından inşa ettirilen Demirköprü Barajının sa
niyede 600 litre su kaçırmak suretiyle arzetti^i 
tehlikeli durumu mahallinde incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bdr Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi (10/50) 

32. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ille 'Trabzon Milletvekili Ahmet Şe-
mer'in, ftıralilk kazalarını önleyici tedbirleri 
teshi/t etmek üzere, Amayasıaınıın 88 inci 'madde
si fuyaraıea 'bir Meclis Araştırması açılması-
ma dair önergesi (10/51) 

33. — Kastamonu 'Milleltlvelkiılü IsımaJil Hak
iki Yılaınlıoğlu'ınıun, ahlâJk buhranına çare ara
mak üzıeıre Anayasanın 88 mei maddesi uya
rınca bir 'Genel ıGörüşme açılmasına daiır öner
gesi (8/40) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

(löK'l'TŞMR 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
bağlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
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yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/33) 

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

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yöneltilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

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

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet
melerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının 
ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

8. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiisti
mal olup olumadığma dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 



11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

12. •— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
ınuın, memleketimizdeki işsiz sayışma ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

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

14. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair t ma" 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sâkinlerinin iskânına dair İmar ve İskâr 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 

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

17. —Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
istanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/532) 

18. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava "Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

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

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucumun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

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

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan-
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masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/542) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

24. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

25. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/546) 

26. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
için millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanım 
dan sözlü sorusu (6/551) 

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

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

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Gre
nci Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zarla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/564) 

31. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

32. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
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Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/570) 

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

34. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Erzurum Radyosunun yayına başlatüa-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/576) 

35. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un,' işçilerin iş mahallini terk ederken aramaya 
tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/577) 

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

37. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti mileltvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

38. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

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

41. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

ı 43. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

44. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

45. -^- Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açıl mayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

46. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

47. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

48. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın Hatay ili köylerinden bâzılarının 
içmesuyu ihtiyacına ve orman eteğinde oturan
ların ıgeçimine dair Köy İşleri Bakanında söz
lü sorusu (6/594) / 

50. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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