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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz, öğretmen
lerin boykotu, bâzı kuruluşların bu konudaki 
davranışları ve alman tedbirler ve 

İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu da, İs
tanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akade
misi öğrencilerinden iki ldglinkı. ölümü ile sonuç
lanan olaylar hakkında gündem dışı demeçte 
bulundular. 

C. II. P. Grupu adına İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, istanbul Devlet Mimarlık ve Mü
hendislik Akademisi önünde 14 Aralık 1969 
Pazar günü vukua gelen olaylara daür demecime 
İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu cevap verdi. 

Ürdün ve Habeşistan'ı resmen ziyaretleri sı
rasında kendilerine Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik edece
ğine ve 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Ahmet Dalh'ya Devlet Bakanı Gürhan Titrck'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı ve 

4373 . »ayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) 
fıkrasının iptal edildiğine dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan farda izin alan Afyon Karahisar Milletve
kili Şevki! Güler'in ödeneğinim verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Sözlü sorular 

1. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü 
soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiiş-
tir. ((î/52) 

2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğhfnun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair sözlü soru önergesi, Köy İşleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/53) 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair sözlü soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/54) 

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki arka
daşının, Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ve diğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler 
ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri 
konusunda bir Meclis araştırması yapılması, 
Meclis Araştırma Komisyonunun 8 üyeden teş
kili, görev süresinin Komisyonun seçimi tarihin
den itibaren üç ay olması ve gerektiğinde Anka
ra'dan başka yerlere de gidebilmesi hususları 
kabul olundu. 

Konya Milletvekili Vefia Tanır ve iki arka
daşının, iktisadi Devlet Teşekküllerinde israfa 
sebebiyet verildiği iddiasiyle ve 

Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile sivil, askerî ve resmî mü
esseselerin dinlenme kampları (için yapılan har
camalar konusunda birer Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergelerinin birlikte görüşül
mesi onaylandı ve önergeler üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

17 . 12 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. Meclisi Müşterek Toplantısın
dan sonra toplanılmak üzere Birleşime 18,45 te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Erzurum 
Nurettin Ok Naci Gacıroğlu 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

4. —- Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, güm
rüklerde bekliyen ithal mallarına dair sözlü 
cwru önergesi, Maliye ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/55) 

5. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'm, 
Cumhuriyet savcılarının durumuna dair sözlü 
soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/56) 

6. — İçel Milletvekili Turhan Özgünerlin, sel 
felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere dair 
sözlü sora önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/57) 

7. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Millî 
Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin temel 

SORULAR 
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eser» e dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/58) 

8. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair sözlü soru önergesi, Çalış
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/59) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair sözlü soru önergesi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/60) 

10. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair sözlü soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/61) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/62) 

Yazılı sorular 
1. — Konya Milletvekili Sadi Koçaş'm, be

lediye hisselerinin İller Bankasındaki miktarı
na ve hangi belediyelere ne kadar yardım yapıl
dığına dair yazılı soru önergesi. İmar ve İskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/27) 

2. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Türkiye'de kavakçılığın önlenmesi için 
alman tedbirlere dair yazılı soru önergesi, İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/28) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, harb malûlü bâ"i vatandaşların İstiklâl 
Madalyası için yaptıklaı-ı müracaatlere dair ya
zılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/29) 

II. - GELEN 
Tasanlar 

1. — Devlet memurları aylıklarımın tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ille tadil ve ejderinin 
İçişleri Bakanlığı ımerkez ve iller memurları 
(kısmında değişiklik yapılması hakkımda kamun 
tasarısı (1/132) (İçişleri ve 'Plân koımisyoıniLa-
nna ) 

2. — Devlet HaiVa Meydanları İşletmesi Ge
me! Müdürlüğünün 1967 Bütçe yılı Kesiruhesap 
Kanunu tasarısı (1/133) (Sayıştay Komisyo
numa) 

3. — Otel, orjjotel, han ve pansiyonlarda 'otu
ran ve çalışanlar ile bina kapıcılarının fekalik-

4. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Gaziantep'in Kilis ilçesinin zeytincilik 
ve bağcılık bakımından önemine dair yazılı so
ru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/30) 

5. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Tekel müdürlüklerince Güney - Doğu 
Bölgesinden satmalman şaraplık üzüme dair 
yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/31) 

6. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Ziraat Bankasının Gaziantep iline bağlı 
ilçelerdeki ajans ve şubelerinin durumuna dair 
yazılı soru önergesi!, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/32) 

7. — İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt'un, 
bir kısım Arap ülkelerince Doğu - Avrupa'dan 
alman uçaklara yurdumuz üzerinden geçiş izni 
verilip verilmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/33) 

8. — İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt'un, 
nükleer silâhlar hususunda genel politika görü
şüne dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/34) 

9. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk'-
iin, DDY. ile D. H. Yollarının iç ve dış hatların
da ücretsiz seyahat edenlere dair yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/35) 

10. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, Av
rupa - İran transit yoluna dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/36) 

KAĞITLAR 
lerimin bildirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/134) (Adalet ve İçişleri komisyonlarıma) 

4. — 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunuma 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cettvel-
de değişiklik yapılması, 6 mcı maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklen
mesi hakkında 'kanun tasarısı (1/135) (Millî 
Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlarıma) 

5. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 'kanun 
tasarısı (1/136) (Bütçe Karma Komisyonuma) 

6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya-
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pılnıaısı hakkında kanun tasarısı (1/137) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

7. —• Orman Genel Mliid'ürlüğiü 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (d/138) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

8. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddeler oldenmıesine, 2825 sayılı Ka
nunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 sayılı ka
nunların bâzı maddelerinin değiştiril menime, 
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları 
teşlkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Kanuna bâzı 
'maddeler eklenmesine ve bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılmasına, Tekeıl G'enel Müdürlüğünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 4037 sayılı Kı
nımla, bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklk 
yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı maddeleri ile 
'bâzı kadrolarınım kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı (1/139) (Gümrük ve Tekel ve Plân 
kem feyonl arma) 

9. — Kahve ve çay in'hisarı haklardaki 
4223 sayılı Kamınım 8 nri maddesinin değişti-
riıl.mesine dair kanun tasarısı (1/140) (Tarım. 
Gümrlük ve Tekel ve Plân komisyonlarına) 

10. — 1969 kal'kmıma istikrazı hnkkmd,ı ka
nun tasarı (1/141) (Maliye ve Plân komis
yon 1 arma) 

11. — Veteriner sağlık zabıtam kanunu ta
sarısı (1/142) Cteiışleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve T'e'kel, Sağdık Ve Soisyal Yardım. 
Tamın ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara- Üyesi 

Yiğit Köker'in, Diyanet İşleri Başkanlığı kuru
luş ve görevleri hakkımdaki 2 Temmuz 1965 ta
rihli ve 633 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
(f) fıkrasının değiştirilmesi ve 36 ncı maddesi
nin yürürlükten kaldırılması" hakkında ka
nun teklifi (2/150) (Millî Eğitim, Maliyn, İçiş
leri ve Plân komisyonlarına) 

1'3. — Cumhımij^et Senatosu İstanbul t iyesi 
Mdbrure Akpıoley ve 13 arkadaşının. Millî Eği 
tim Bakanlığı meslekî ve teknilk öğretim okııl-
lan öğretm^rifermin intibakı hakkındaki Kanu
na ek kanun teklifi (2/15!) (Millî Eğitim ve 
Plân koımisyonlarma.) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı özer'in, İlk ve orta dereceli Devlet okul-

lariyle özel eğitim kurullarında bulundurula
cak ders iaraçları hakkında kanun teklifi (2/152) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

15. —. Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi 
llamdi Özer'in, 7 Şubat 1960 tarihli 1101 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/153) (Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'mm, 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 4173 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci mad
desini değiştiren 5673 sayılı Kanunim 1 nci 
maddesinde zikredilen askerî hizmet müddetle
rinin tenzili hakkında kanun teklifi (2/154) 
(Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan iiora'nm. Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/155) (Adalet Ko
misyonuna) 

18. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asibuz-
oğlu ve 2 arkadaşının, Eskişehir ili 'merkez Al
pu bucağında Alpu adı ile yeniden bir ilçe ku
rulmasına dair kanım teklifi (2/156) (İçişleri 
ve Vlîın komisyonlarına) 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner 
hekimlere de tazminat verilmesi hakkında kanım 
teklifi (2/157) (Millî Savunma ve Plân komis
yonlarına) 

20. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım 
ve 2 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilâtında çalışmakta olup hususiyet 
arz eden yer ve hizmetlerde görevlendirilen sağ
lık porsomcline ödenek verilmesini öngören 
14 . 5 . 1964 tarihli ve 472 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanım teklifi (2/158) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rına) 

21. — Kars Milletvekili Kemal Kaya ve 5 ar
kadaşının, Mülki İdare Amirliği Tazminatı hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesinle dair kanun teklifi (2/159) (İçişleri 
vo Plân komisyomlarıma) 

22. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı 'nm, 1076 saydı Yedek Subay Kanununda 
muvazzaf yedek subaylık • hizmetinim iki yıl
dan bir buçuk yıla i nd irili nesine dair kanun 
teklifi (2/160) (Millî Sr.vımıma ve Plân komis
yonlarına) 
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23. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı'nm, 1111 sayılı Askerlik Kanununda mu
vazzaf asıkerlik hizmetinin iki yıldan bir buçuk 
yıla indirilmesine dadr kanun teklifi (2/161) 
(Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 

24. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının «'Kahraman Maraş» 
olarak değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/162) (İçişleri Komisyonuna) 

25. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm, Maraş adının (Kahraman Maraş)'a talh-

G-erekli çoğunluğun bulunmaması sebebiyle 
birleşimi.... 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Niyetin 
kapatmak Başkan. 

BAŞKAN — Size de cevap vereyim. Usulen 
Başkan çoğunluğu tesbit sadedinde muhtardır. 
isterse çoğunluk olmadığı iddiasını ileri sür r 

viline dair kanun teklifi (2/163) (İçişleri Ko
misyonuna) 

26. — Sinop MilletvekiM Hilmi İşgüzar'ın, 
bağlı bulundukları teşkilât emrine alınmak su
retiyle vazifeden uzaklaştırılanların haklarının 
iadesine dair kanun teklifi (2/164) (İçişleri, 
Maliye, ve Plân komisyonlarına) 

27. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
3659 sayılı Kanunun 6 ncı, 3656 sayılı Kanunun 
4 ncü maddelerine fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/165) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

veya üyelerden beş fcriışi laiyağa kalkmak: sure
tiyle çoğunluk olmadığı iddiasında, bulunabilir. 
Mutlaka yoklama yapmak mecburiyeti yoktur 
beyefendi. 

Çoğunluk olmaması sebebiyle 19 Aralık 1969 
Cuma günü saat 15 de toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 19,03 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Naci Gacıroğlu(Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisi 16 ncı birleşimini açıyorum. 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

16 NCI BİRLEŞİM 

17 . 12 . 1969 Çarşamba 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 

arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekküllerinde is
rafa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi ile, Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'ııı, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile1 sivil, askerî ve resmî müessese
lerin dinlenme kampları için yapılan harcama
lar konusunda bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/4, 10/8) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/5) 

3. — Van ~ Milletvekili Salih Yıldız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/7) 

4. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi. (10/9) 

5. — Sivas Milletvekili-Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

6. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

7. — Manisa Milletvekilli Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 

verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/1) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
/İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. ~ Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu. (6/6) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim, 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. _ Sü r t Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

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

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

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

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardim Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

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

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

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

13. •— Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kaımu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Kumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadrıettin Çanga'-
nın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Sımak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu île, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma balkanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 

arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza öüllü'-
uıaiın, 'çiftçilerin yeteri (kadar zirai krediye ka
vuşmalar ı için bir (Kooperatifler Bıaokasunın 
'kurulmasına ve traktör plasmanı (politikasına 
dair 'Ticaret Bakamımdan Sözlü sorusu (6/25) 

22. — iSalkarya Milletvekili 'Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış ıgömüllüsü lolarak Türkiye'ye göm-
derilem Amerikalılara ıdair (Başbakanı, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
lkanlarımdan sözlü sorusu '(.6/26) 

23. — İSivas 'Milletvekili Mustafa İKeamıal 
Balaıoğlıı'mun, İSivas (snnınları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanımdan söziü sorusu .'(ı6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Keıma! 
Palaoğlu'mum, lbir gazetede yayıımlaaııaın «Ata
türk'e laiıt eşyalara» (dair Millî (Eğitim, Bakamın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili ITalât Orhom'um, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılam NATO 
tatbikatında zarara (uğrryam (köylülere dair 
Millî iSavunıma Bakanından sözlü Korusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili 'Talât Ormom'um, 
İzmir'e bağlı iSeferihisar - (Doğambey fearayolu-
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili İTalât Orhun'um, 
İzmir süt fabrikasına ıdair ITarıım, 3akamındam 
sözlü sorusu (6/31)' 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e (bağlı Bergama - Kımıik liiçıelerindem ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair (Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakamımdan 
sözlü \soruisu 1(6/32) 

29. — İzımir Milletvekili (Rurhaneıfetim Asu-
tay'm, 931 sayılı (Kamtumun tatbikatıma dair 
ıÇalışmja Bakamıındaın sözlü sorusu '('6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'da bâzı C. H. B. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

file:///soruisu
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32. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nm, 

Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

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

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

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

36. — İzmir Milletvekili Kemal önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
dn, ıSinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

'38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil-
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

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

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

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

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfîî]tlanmay:nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

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

III 
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 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanunumun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/108) (S. Sayısı: 1) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1969) 




