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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, Zekeriya Sertel olayında Anayasaya 
aykırı hareket edildiği iddiasiyle Başbakan ve 
İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/4) 

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'ın, 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 Milletvekili 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 Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

8. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

9. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 «arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kılbms An-
Laşırnazlığınm ıSon durumunu teslbit etmek üzere 
AnayaJsanm 88 ncd maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

10. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lenmek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair Önergesi 
(10/12) 

11. — Nevşehir Milletvekili Salâhatitin Hak
kı Esatoğlıu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırılanlarının doğal 
'kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları teslbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel) 
görüşme açılmasına dair dair önergesi (8/4) 

13. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

14. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey-



— 2 — 
dî.'iıa getirdiği sonuçları lesbit etmek amaeiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) ^ 

İT). — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
eiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(.1.0/17) 

16. -— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklık hırı, gecikmeleri ve şikayetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaeiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasınla 
dair önergesi (10/1.8) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması halikında kanun ta
sarısına, dair Cumhuriyet Senatosu. Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapıl ani 
değişiklikler hakkında. Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/22; C. Senatosu : 
.1/1027) (M. Meclisi S. Say vs ı : 8) (C. Sena
tosu S. Sayısı : 1306) | Dağıtma tarihi : 
.'50 . 12 . 1969] 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mcvlüt Ocakçı oğlu'-

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

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

-1 — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekini 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve içişleri 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. - - Siirt 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 ihsan 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'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç, mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

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

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğı! ilan tohumluk buğdaya dair Tanın 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) 

1;>. — Maraş Milletvekili İbrahim (')ztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

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

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

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

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 



elektr ik santral inin yapımına ve sarf edilen 
pa raya dair Bayındır l ık Bakanından sözlü so
rusu (6/2.1.) 

18. — Siirt Milletvekili Adil Yasan ın , Baş
bakan ta ra f ından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara, dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, va tan i hizmet ter t ibinden maaş alacaklar 
için yapı lan çalışmalara, dair Maliye ve Milü 
Savunma İmkanlar ından sözlü sorusu (0/23) 

20. — Saka rya Milletvekili H a y r e t t i n Uy-
sal 'm, Sakarya 'n ın Akyazı - Dokurcun bucağı 
a ras ındak i yolun asfal t lanmasına da i r Bayındı r 
l ık B a k a n ı n d a n sözlü sorusu (6/24) 

21. — A d a n a Milletvekil i Ali Kıza Güllü'-
nüın, çiftçilerin ye te r i k a d a r zirai k red iye ka
vuşmalar ı için bir Koopera t i f le r Bankas ın ın 
kuru lmas ına ve t r a k t ö r p lasmanı pol i t ikasına 
da i r Ticaret Bakan ından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Saka rya Milletvekil i H a y r e t t i n Uy-
sal ' ın, Bar ış gönüllüsü o larak Türk iye 'ye gön
deri len Amer ika l ı l a ra dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma, ve Millî Eği l im ba
k a n l a r ı n d a n sözlü isortusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğkı 'nun, ıSivas s ınır lar ı dahi l indeki Boz-
k u r t köprüsünün inşasına dair Bayındırl ık 
B a k a n ı n d a n sözdü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Pakıoğlu 'nun, bir gazetede yay ımlanan «Ata
t ü r k ' e a i t eşyalara» da i r .Millî Eğ i t im Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Ta l â t Orhon 'un, 
İzmir ' in Seferihisar ilçesinde yapı lan NATO 
ta tb ika t ında za ra ra n ğ r ı y a n köylülere da i r 
Millî Savunma B a k a n ı n d a n sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Ta lâ t Orhon 'un, 
İzmir 'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapı lacağına dair Bayındır l ık .Ba
kan ından sözlü sorusu (0/30) 

27. — İzmir Milletvekil i 'Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabr ikasına da i r 'Tarım Bakan ından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili TalAt Orhon'un, 
İzmir 'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay ' ıu meydana, getirdiği I aşkı ulara 
dai r Ene r j i ve Tabi î 'Kaynaklar Bakan ından 
sözlü sorusu (6/32) 
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I 29. — İzmir Milletvekili Burhane t t in Asu-
tay 'm, 93.1 sayılı K a n u n u n t a tb ika t ına da i r 
Çalışma Bakan ından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, A y d m ' d a bâzı (J. II. P. li muh ta r l a ra baskı 
yapı ldığına da i r Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

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

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakır l ı 'nm, 
Kge tü tün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mri.hsulleri.li değerlendiri lmesine dai r Gümrük 
ve Tekel Bakan ından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Ta lâ t Orhon 'un, İz
mir Ticaret gazetesinde1 yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye1 da i r Baş
bakan ve Ticaret bakan la r ından sözlü sorusu 
(0/37) 

;il. _ Uşak Milletvekili Âdil T u r a n ı n , Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
r ından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili I l amdi I lamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşk ın lar ın önlenmesine da i r Ener j i 
ve Tabiî K a y n a k l a r B a k a n ı n d a n sözlü sorusu 
(0/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege t ü t ü n piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendiri lmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (0/40) 

37. - - . S i n o p Milletvekili Tevi'ik F ikre t Övct' 
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rı lmasına ve ayr ı lan ödenek miktar ına dair 
Orman ve Köy İşleri bakan la r ından sözlü so
rusu (0/41) 

38. — Samsun Milletvekili K â m r a n Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okul lar ına dair Millî Eği t im 
Bakanından sözlü sorusu (0/42) 

39. —- İçel Milletvekili Tuı-hmı Özgüner ' in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enst i tüsü mezunlarının d u ru mu n a dair Mil
lî Eğitim İmkanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ' ın, 
Sinop'a. bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
iht iyacına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

http://mri.hsulleri.li


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

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
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 İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfal t lanmanın 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 İbrahim öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

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

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

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

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

4 — 
53. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 

sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

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

58. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

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

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

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

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

63 — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
Lor'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol-



larm yapımına dair Bayındırlık Balkanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ııer'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. î. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile, ve Tekkcönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı "İarınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. _ Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün. 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

74. — içel Milletvekilli Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde ımeydana gelen '«Taylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kasltamonu Milletvekili Mehmet Sey-
diibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü -sorusu 
(6/79) -

76. — İçel MiUetveikili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. ('6/80) 

77. —• Kastamonu MiUetveikili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu^da bir kâğıt fabrdka-

5 — 

I sının kurulup kurulmıyacağına daJir Başbakan
dan .«özlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekilli Mehmet Sey-
dibcyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 

I Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'-

nın, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözılü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya MiUetveikili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içinddki Karagül'üm mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
soıusu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı "" dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'da bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilımi Işgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev-
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raoa'nın, Erzurum - İspir iıkjeöHidıe bîr vaıtan-
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis-

J lcrinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiylc açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so-

I rusu (6/92) 
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89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm Ak

şehir Gülünün genişiemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. _ Konya Milletvekili Vefa Tatar'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin no 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar 'Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

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

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Eımökli Sandıklariyle Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanu
na geçici bir ımadde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 23 arkadaşının,. Emekli Sandıklariyle 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları ka
nunlarına tabi hizmetlerin 'birleştirilmesi hak
kındaki 228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi ile Zonguldak Milletvekili Cahit 
Karakaş ve 10 arkadaşının, Emekli Sandıklariy
le Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları ka
nunlarına tabi işyerlerinde geçen hizmetlerin, 
biri estirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştiril]meşine ve bir mad-» 
denin kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve 
(Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlarından se-» 
çilen 4 er üyeden kurulu 1 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu) (1/88, 2/133, 2/33) (S. Sayısı : 
10) [Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Cumhuriyet Senatosu İdare âmirleri
nin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişMik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko-ı 
misyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
2 / 1 ; C. Senatosu : 2/272) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 9) (C. Senatosu S. Sayısı : 1311) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 12 . 1969] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üncr'in, Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğin
ce, doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltil
miş bulunan öğretim üyelerine, profesörlük kad
rosu verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/40) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
6 . 1 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu 
kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin 
Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/41) (S. Sayısı : 
12) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1970) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer IJcuzal ve 9 arkadaşının, 931 sayılı İş 
Kanununun 791 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve çalışma Komis
yonu raporu (2/166) (S. Sayısı : .13) (Dağıtma 
tarihi : 7 . 1 . 1970) 


