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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Süleyman Demire! tarafın
dan teşkil olunan Hükümet programının gö
rüşülmesi 

2. — Nevşehir Milletvekilli Salâhattiıı 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) 

;;. _ 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) 

4. — 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) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa1 Ük'uıı, 
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) 

6 .— Adama 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) 

7. — Kocaeli Milletvekili Nihat Kv'un ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An

laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oku 
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek 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) 

9. — Nevşehir Milletvekili Sabahattin Hak
kı Ksatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Olcay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana gerindiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

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

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

12. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh tdinmek ihtiyacının mey-
d?na getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

İ3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 



Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

15. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

16. — Adana Milletvekili Ali Kıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

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

18. — 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 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

19. — Sivas Miılletvcikiili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

B - İKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

2 — 
II 

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 Milletvekilli 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. — istanbul 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. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok~ 
tay'm, 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 
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 Yardım 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) 
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13. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'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 işgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadretin Çanga'-
nın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. _ Siirt Milletvekili Âdil 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 ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına vo 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 dadr Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

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

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka-
VTi|mıalan için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saPın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarımdan sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakamımdan sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlaman «Ata

türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

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

26. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'e bağlı Seferihisar - Doğambey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

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

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

29. — izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Aydm'da bâzı O H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

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

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakirimin, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, iz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan 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 içişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

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

36. — izmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasınm açılmasına ve mahsulün 



değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

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

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

39.. — içel 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 îşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'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 asfa^tlanmu^-nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

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

46. — istanbul 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, «idareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'mın, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul-
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I 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 işleri 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 Ilyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

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

53. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair imar 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'in, 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 Taran Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

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

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

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



61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 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'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

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

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ı.er'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
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-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güncr'-
in, E.. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zongaldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı 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 İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

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

74. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
litanıbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

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

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

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan aözlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
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 Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
ıran, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından 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 lşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi lşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum - İspir üçesinde bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 



86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, b<oş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan 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 işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrayan 
köylere ve yapılan yardımlara dair tmar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — 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) 

92. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesint, dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Z©nguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

96. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
»orusu (6/102) 

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

100. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

101. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

102. — Maraş Milletvekili ibrahim 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) 

103. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

104. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

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

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

107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
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) 

108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 



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

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

111. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama ıırojesinin ne zaman 
Lamamlanacağma dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

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

113. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/1.18) 

115. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ucu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi : 
29 . 1 . 1970) 

2. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 
arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmc-
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sine, 306 sayılı îdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1970) 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön-
cıcrme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(?/229) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 
25 . 2 . 1970) 

3. — Millet Meclisi, Cumhurfbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 19'67 malî yılı Kesinhesaibı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/1) (S. 'Sayısı : 76) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 2 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

.1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak^ 
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 



• 3. — 654 sayılı 'Toplum zabıtası (kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

4. — Van'm Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Konıâsyoaıu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — Akyazı ilçesi 'Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

'6. — Cumhuriyet ıSenatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkındaki 1064 saydı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
decinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkada
şının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intiba
kı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun 
ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. Sa
yısı : 59) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1970) 

7. — Eskişehir 'Milletvekili ismet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

8. — Zonguldak Milletvekili Kevni Nedim-
oğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına 
raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (2/226) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1970) 

9. — 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

10. — 'İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

11. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90', 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 


